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RESUMO 

A predição de relacionamentos (Link Prediction) é uma subárea da Mineração 

de Links e uma das tarefas associadas à Análise de Redes Sociais. Seu objetivo é predizer 

o surgimento de relacionamentos futuros entre os nós em uma rede social. 

Este trabalho tem como foco a análise de redes de coautoria, que são um tipo 

particular de rede de relacionamentos. Já foram propostos muitos métodos para lidar 

com problemas de predição de links em redes de coautoria. A maioria deles consiste na 

análise da estrutura da rede através do uso de alguma métrica. Assim, esses trabalhos 

limitam-se a analisar a rede levando em consideração apenas sua topologia, sem 

considerar a similaridade do conteúdo dos nós. 

Este trabalho propõe a utilização de uma abordagem híbrida (baseada na 

topologia da rede e a baseada em conteúdo) para predição de links em redes de 

coautoria. O método proposto inicialmente analisa a estrutura da rede atual, e propõe 

uma lista de links futuros (pares de autores candidatos a colaborarem no futuro) com 

base na distância entre os nós da rede atual (análise baseada em padrões estruturais da 

rede). Apenas nós com distância máxima de dois farão parte dessa lista. A seguir, o 

método proposto calcula a similaridade de conteúdo de cada par de nós (links) nessa 

lista inicial (análise baseada em similaridade de conteúdo). Apenas os pares de nós que 

alcançarem o limiar de similaridade adotado (parametrizável) serão propostos como 

links futuros. Aqui, a análise de similaridade de conteúdo leva em conta os títulos e 

resumos dos trabalhos publicados por cada autor.  

Basicamente, o método trabalha com três redes de coautorias: a rede inicial, 

usada para predição de novos links (chamada nesse trabalho de rede de Coautoria A), 

uma rede de validação (rede de Coautoria B) e a rede predita (rede de Coautoria C). Nos 

experimentos realizados, as redes A e B foram extraídas a partir de um repositório de 

publicações. A rede de Coautoria A (rede inicial) foi gerada a partir de um intervalo de 

três anos de publicações cientificas, e a rede de Coautoria B (rede futura real) 

considerava os três anos consecutivos. A rede de Coautoria C predita segundo o método 

proposto foi comparada com a rede B, a fim de medirmos a performance do nosso 

método. Os experimentos realizados com quatro sub-redes reais demonstraram que, 

em geral, o método obteve desempenho satisfatório, tendo obtido melhor resultado 

sem o uso de Stemming (método para redução de uma palavra ao seu radical, 

removendo as desinências, afixos, e vogais temáticas) na fase de processamento do 

conteúdo textual de cada nó da rede. 

Palavras-chave: Predição de Links, Análise de Redes Sociais, Recuperação de 

Informação, Similaridade de Conteúdo, Redes de Coautoria. 
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ABSTRACT 

The relationship prediction (Link Prediction) is a subarea of Link Minning and is 

associated with the Social Network Analysis. The relationships prediction aims to predict 

the emergence of future relationships between nodes in a social network. 

This work focuses on the analysis of co-authorship networks, which are a 

particular type of Relationship Networks. Many methods have been proposed to deal 

with problems of predicting links in Co-authorship Networks. Most of them consists in 

the analysis of network structure using some metric. Thus, these studies are limited to 

examining the network considering only its topology, ignoring the similarity of the node 

contents. 

This work proposes a hybrid approach (based on the network topology and 

content-based) to predict links in co-authorship networks. The proposed method first 

analyzes the structure of the current network, and proposes a list of future links (pairs 

of candidates authors to collaborate in the future) based on the distance between the 

nodes of the current network (analysis based on structural patterns of network). Only 

nodes with maximum distance of two will be part of that list. Then, the proposed 

method calculates the content similarity of each pair of nodes (links) in this initial list 

(analysis based on similarity of content). Only pairs of nodes that reach the threshold of 

similarity adopted (configurable) are proposed as future links. Here, the content 

similarity analysis takes into account the titles and abstracts of papers published by each 

author. 

Basically, the method works with three co-authorship networks: the initial 

network, used to predict new links (Coauthoring Network A), a network of validation 

(Coauthoring Network B) and a predicted network (Coauthoring Network C). In the 

experiments, the networks A and B were extracted from a repository of scientific 

publications. The Coauthoring Network A (initial network) was generated from an 

interval of three years of scientific publications, and the Coauthoring Network B (actual 

future network) considered three consecutive years. The Coauthoring Network C 

predicted by the method proposed was compared with the network B, to measure the 

performance of our method. The experiments carried out with four subnets actual 

demonstrated that in general, the method had satisfactory and obtained better results 

without the use of Stemming (method for reducing a word to its radical, removing the 

endings, affixes, and thematic vowels) during processing of textual content of each node 

of the network. 

Keywords: Prediction of Links, Social Network Analysis, Information Retrieval, Similarity 

of Content, Networks Coauthoring.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os avanços na Informática desencadearam grandes 

mudanças na forma como as pessoas e até mesmo as empresas utilizam a Internet. Os 

usuários passaram a vivenciar novas experiências como produção e compartilhamento 

de conteúdo, colaboração em atividades, mais interatividade, facilidade de acesso e de 

comunicação e ainda a possibilidade de personalização de suas informações.  

Neste novo contexto, as pessoas se sentem mais motivadas a buscar e 

compartilhar seus interesses e conhecimento na Web. Como exemplo, pode-se citar 

uma rede social formada sobre uma rádio online (Last.fm1), que envolve músicas, 

bandas, estilos musicais e ouvintes que podem recomendar bandas e músicas para 

amigos e se informarem sobre shows e outros eventos musicais. No caso do Twitter2, os 

usuários podem relatar acontecimentos em tempo real bem mais rápido do que os 

jornais televisivos conseguem informar a respeito. Algumas pessoas podem se 

especializar em determinado assunto e funcionarem como provedores de informações 

também. 

Uma rede social, segundo Wasserman e Faust (1994), consiste em um conjunto 

de atores e das relações definidas entre eles, que podem ser de diferentes tipos: 

familiares, amizades, trabalho, etc. Esses tipos de relações podem estar associados ao 

contexto no qual o usuário interage com os demais atores. 

Uma rede social pode ser formalmente representada como um grafo, onde os 

nós representam pessoas ou organizações (dependendo da aplicação), e são conectados 

por arestas (links), as quais podem indicar tanto ligações sociais fortes como o 

compartilhamento de alguma característica ou informação. A análise da estrutura desse 

grafo, assim como a análise do conteúdo dos nós e/ou das arestas podem revelar 

indivíduos/organizações importantes, relacionamentos especiais e grupos. 

É comum que, com o passar do tempo, uma rede social evolua. Assim, mais e 

mais informações continuam a ser produzidas e armazenadas, de forma que o tamanho 

e a complexidade dos grafos ultrapassam a capacidade cognitiva humana, ficando 

evidente a necessidade de se criar sistemas computacionais capazes de extrair e 

                                                 
1
 http://www.lastfm.com.br/ 

2
 https://twitter.com/ 

http://www.lastfm.com.br/
https://twitter.com/
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analisar, de forma inteligente, o conhecimento sobre tais volumes de dados (FREITAS et 

al., 2008). Nestes casos, a quantidade de informações é tão vasta que é impossível o 

processamento visual por parte do cérebro humano. 

Neste contexto, este trabalho investiga métodos para predição de links, que é 

uma das tarefas de Mineração de Links (Link Mining - LM) consideradas na taxonomia 

proposta por Getoor & Diehl (2005). LM refere-se a técnicas de Mineração de Dados 

(Data Mining) que consideram explicitamente os links no desenvolvimento de modelos 

preditivos ou descritivos de dados interligados. O principal objetivo da tarefa de 

Predição de Links é determinar a existência futura de um link entre duas entidades (nós) 

usando seus atributos e os de outros links (SILVA, 2011). Exemplos de problemas 

resolvidos com predição de links incluem criação automática de hiperlinks web, 

detecção de ligações não observadas em redes de terrorismos, predição de colaboração 

entre cientistas, entre outros. 

Este trabalho de mestrado tem por objetivo propor um método para predição 

de relacionamentos (links) em redes de coautoria com base na análise da estrutura da 

rede e da similaridade de conteúdo entre os nós (neste caso, título e resumo das 

publicações). Para validação do método proposto, foi desenvolvido um protótipo de um 

sistema de predição de relacionamentos. A avaliação do desempenho do protótipo foi 

feita com base nas medidas clássicas de recuperação de informação: precisão, cobertura 

e F-measure. 

1.1 MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA 

Pesquisas sobre a formação de grandes redes complexas e suas propriedades 

vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos, voltadas, entres outras linhas, 

para análise computacional e formação dessas redes sociais. Em muitos casos, essas 

redes são formadas naturalmente, como, por exemplo, um conjunto de cientistas que se 

juntam ao publicar trabalhos como coautores, funcionários de uma empresa de grande 

porte trabalhando no mesmo projeto, etc. tais redes podem ser apoiadas pela 

construção e implantação de aplicativos, tais como Facebook3, Twitter, MySpace4 e 

Linkedin5 (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007). 

                                                 
3
 http://www.facebook.com/ 

4
 http://www.myspace.com/ 

5
 http://www.linkedin.com 

http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.linkedin.com/
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Há diversos métodos para se analisar a formação de redes, especificamente, 

predição de links, ou seja, prever futuros relacionamentos entre os nós (pessoas) de 

uma rede. Grande parte desses estudos utiliza-se de técnicas de aprendizagem de 

máquina, como na análise feita por Liben-nowell & Kleinberg (2007) sobre os problemas 

de predição de links para redes sociais, autores que deixam de publicar no futuro por 

razões externas a rede. Esses autores utilizaram o mesmo contexto de rede social (redes 

de coautoria) e biblioteca digital deste trabalho.  

Analisando as redes de coautoria, é possível observar-se que Cientistas estão 

mais propensos a colaborarem no futuro quando estão muito próximos na rede (i.e., 

quando trabalham na mesma instituição, ou quando já possuem alguma coautoria em 

comum). Assim, podemos concluir que a abordagem de predição de links baseada 

apenas nas propriedades estruturais da rede (topologia da rede) seria adequada para 

esta tarefa.  

Contudo, vale observar que dois Cientistas próximos na rede podem não 

colaborar no futuro porque trabalham em áreas de pesquisa distintas. Mesmo quando 

eles já são coautores, talvez esse trabalho já publicado envolva mais de uma linha de 

pesquisa, e tenha sido publicado porque existe um terceiro coautor que “fez a ponte” 

entre eles. Exemplificando o problema descrito com autores não reais, considere Edgar 

um pesquisador da área de Inteligência Artificial (IA), cujas linhas de pesquisas são IA 

Conexionista e Engenharia do Conhecimento. Edgar possui coautorias com o Donald 

(pesquisador apenas de IA Conexionista) e com Katri (pesquisadora apenas de 

Engenharia do Conhecimento). Analisando apenas a estrutura da rede, temos que 

Donald e Katri são fortes candidatos a publicarem no futuro, pois eles estão muito 

próximos na rede. No entanto, se analisarmos a similaridade das publicações desses 

autores, veremos que a possibilidade deles publicarem no futuro é muito baixa. 

Esse problema não foi abordado por Liben-Nowell & Kleinberg (2007) em seu 

trabalho. Na verdade, o levantamento do estado da arte sobre a Predição de 

Relacionamentos (capítulo 3) revelou que os trabalhos encontrados na literatura não 

consideram a similaridade do conteúdo dos artigos publicados pelos pesquisadores (em 

particular, aqueles que implementam o abordagem baseada apenas nas propriedades 

estruturais da rede).  

Nesse contexto, este trabalho de mestrado propõe um método para predição 

de relacionamentos em redes de coautoria utilizando uma abordagem híbrida (baseada 

em padrões estruturais da rede e na similaridade entre os nós). 
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1.2 TRABALHO REALIZADO 

Este trabalhou foi desenvolvido no contexto de uma pesquisa sobre Análise de 

Redes Sociais, no campo da Predição de Relacionamentos, que resultou em um método 

para predição em redes de coautoria, o ConPredict. O método, inicialmente, analisa a 

estrutura da rede com métricas para determinar pares de nós candidatos a se 

relacionarem no futuro. Em seguida, é efetuado o cálculo de similaridade do conteúdo 

entre esses nós, e apenas os pares que obtiverem uma taxa de similaridade acima do 

limiar escolhido (parametrizável) serão propostos como futuros colaboradores.  

Como dito, encontramos na literatura diversos trabalhos relacionados com 

Predição de Relacionamentos em Redes de Coautorias, a maioria deles analisando 

apenas a estrutura da rede. Até o presente momento, não encontramos nenhum 

trabalho que utilize uma abordagem híbrida para Predição de Relacionamento nessas 

redes, o que sugere a originalidade deste trabalho dentro do seu escopo. 

Com base na problemática descrita (seção 1.1), este trabalho teve como 

objetivos principais: 

 Investigar métodos para predição de links em redes de coautoria.  

 Propor um método para predição de links baseado na topologia da rede e no 

conteúdo dos nós. 

 Implementar um protótipo para validação do método proposto. 

 Avaliar o desempenho do método proposto aplicado à predição de novas 

associações entre autores, isto é, novas coautorias.  

O protótipo implementado foi codificado em Java, contando com os seguintes 

módulos: Aquisição dos artigos, Povoamento da base de dados, Geração das redes (rede 

de predição, validação e a rede predita), e por fim Visualização do desemprenho da 

predição e Exibição das redes em formato de grafos. 

Os experimentos foram realizados com quatro áreas de pesquisa da biblioteca 

digital ArXiv6: i) astro-physics (astro-ph), ii) condensed matter (cond-mat), iii) general 

relativity and quantum cosmology (gr-qc) e iv) high energy physics - phenomenology 

(hep-ph). Esses experimentos foram divididos em duas avaliações, com e sem o uso de 

Stemming para processamento do conteúdo (título e resumo) de cada nó da rede. 

                                                 
6
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Analisamos os melhores limiares de similaridade e as medidas de desempenho 

para cada avaliação. Os experimentos realizados com Stemming revelaram uma taxa de 

87,91% de precisão e 84,21% de cobertura para o melhor limiar (28%) da área gr-qc. Já 

sem Stemming foi possível obter melhores medidas de desempenho em três (astro-ph, 

cond-mat, hep-ph) das quatro áreas avaliadas. 

Em geral, o método obteve desempenho superior à abordagem tradicional 

baseada na métrica topológica de vizinhança (distância do menor caminho). Nossa 

suposição de que a similaridade de conteúdo contribui positivamente a predição de 

novos relacionamentos em redes de coautorias. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. Após o capítulo de Introdução, 

mais cinco capítulos tratam da revisão bibliográfica, e dos detalhes do método proposto 

e protótipo desenvolvido de um sistema de predição de relacionamentos, bem como 

dos experimentos realizados. 

 O Capítulo 2 apresenta resumidamente a área de Redes Sociais. São 

apresentados os principais tipos, modelos de redes e uma breve revisão da 

Análise de Redes Sociais. 

 O Capítulo 3 apresenta o estado da arte da Predição de Relacionamentos em 

Redes Sociais, o foco principal desse trabalho. São mostradas as principais 

abordagens, métricas e aplicação para predição de links na literatura. 

 No Capítulo 4, é mostrado o método de predição de relacionamentos em redes 

de coautoria baseado em conteúdo proposto neste trabalho, o ConPredict. São 

descritos as abordagens e métricas para desenvolvimento de um sistema de 

predição para o método proposto. 

 No Capítulo 5, são mostrados, a metodologia e os experimentos realizados, bem 

como uma comparação dos resultados com outro na literatura. 

 O último Capítulo apresenta a conclusão do trabalho, fazendo uma análise dos 

resultados obtidos e os objetivos alcançados, e propondo algumas possíveis 

melhorias futuras. 
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2 REDES SOCIAIS 

Este capítulo apresenta uma breve introdução à teoria e prática de análise de 

rede social, com ênfase na predição de relacionamentos. Ele descreve uma breve teoria 

sobre o tema proposto e outros conceitos que são usados mais tarde na discussão. 

A Web 2.0 possibilita aos usuários interagirem ativamente entre si, 

formando redes sociais em torno da informação mutuamente interessante e publicação 

de grandes quantidades de conteúdo gerado por eles (YUE LU et al., 2010). Por sua vez, 

segundo Wasserman & Faust (1994), uma rede social consiste em um grupo de pessoas 

e conexões entre elas. Essas conexões podem representar qualquer tipo de vínculo 

social que implica um relacionamento entre duas pessoas. Um vínculo entre duas 

pessoas pode ser criado, por exemplo, pelo conteúdo gerado por elas, seja postando 

comentários, publicando artigos, criticando algum produto ou marca, seguindo algum 

perfil na internet, ou falando sobre um determinado assunto. 

 Segundo Freitas et al. (2008), uma rede social pode ser representada como um 

grafo no qual os nós correspondem a pessoas ou organizações, e as arestas 

correspondem a vínculos. Os vínculos, por sua vez, podem representar fortes 

relacionamentos sociais, ou apenas o compartilhamento de alguma característica. “A 

análise da estrutura desse grafo, assim como a análise estatística dos atributos dos nós 

e/ou arestas, pode revelar indivíduos/organizações importantes, relacionamentos 

especiais e grupos” (FREITAS et al. 2008). 

2.1 TIPOS DE REDES COMPLEXAS 

As redes complexas são representadas por grafos que possuem organizações 

topológicas específicas e estão relacionadas a um sistema físico real (BARABÁSI & 

ALBERT, 1999; ALBERT & BARABÁSI, 2002; DOROGOVTSEV & MENDES, 2002). 

Segundo Boccaletti et al. (2006) uma rede complexa R é definida por um 

conjunto V(R) = {Vi:i = 1,2,3....,N} de vértices (ou nós, ou indivíduos) e um conjunto E(R) = 

{(Vi, Vj) : Vi e Vj ∈ V(R)} de arestas (ou conexões, ou links) que conectam pares de 

vértices de acordo com uma regra. 

A construção de redes complexas pode se basear em dois métodos (WATTS e 

STROGATZ, 1998): empírico e teórico. O método empírico associa cada nó da rede a 

uma determinada entidade, por exemplo, um computador, uma empresa ou um 
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aeroporto, e as arestas conectam essa entidades conforme alguma relação que elas 

tenham. Esse método representa as redes baseadas em mundos reais (i.e., em sistemas 

físicos reais).  

O método teórico baseia-se em modelos de crescimento das redes para 

reproduzir as propriedades das redes reais, ou seja, modelos matemáticos. Essas são as 

redes construídas a partir de modelos matemáticos, que objetivam reproduzir aspectos 

quantitativos que emergem das redes complexas reais. Esses modelos evoluíram tanto 

ao longo do tempo, que se tornaram capazes de modelar os artifícios de crescimento de 

muitos sistemas complexos, como a Internet, descrito por Cohen (2001). 

Essa seção descreve os principais tipos de redes complexas, conforme Albert e 

Barabási (2002), e apresenta com mais detalhes nos tópicos a seguir as redes de 

relacionamento, devido a sua extrema importância, e as redes de coautoria, por ser o 

tema desse trabalho. 

Os modelos de redes que serão apresentados na seção a seguir têm como 

objetivo explicar como as redes descritas abaixo são geradas, suas propriedades, 

crescimento e evolução: 

 Redes de relacionamento: Um conjunto de pessoas ou grupos de pessoas, 

ligados entre eles por relações que podem ser profissionais, familiares ou outras 

(MENDES, 2006). Esta rede será discutida com maiores detalhes a seguir. 

 Redes de citação: Também conhecida como rede de informação (MENDES, 

2006). Os nós representam artigos publicados e as arestas direcionadas 

representam a referência de um artigo a outro publicado anteriormente (ALBERT 

& BARABÁSI, 2002). 

 Redes de coautorias: A rede representa a colaboração de pesquisadores em 

trabalhos científicos. Os nós são autores e as arestas ocorrem quando dois 

autores escrevem um artigo juntos (ALBERT & BARABÁSI, 2002). Esta rede foi 

empregada nesse trabalho e será discutida em maiores detalhes posteriormente. 

 World Wide Web: Os nós ou vértices são os documentos disponíveis e os links 

fazem as ligações entre documentos (MENDES, 2006). A rede é tanto estudada 

através de grafos direcionados como não direcionados (ALBERT & BARABÁSI, 

2002). 
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 Internet: A topologia pode ser estudada em dois níveis diferentes, no nível de 

roteadores e no nível de domínios. No nível de roteadores, um nó na rede é um 

roteador e as arestas são as ligações físicas entre eles. No nível de domínios, 

cada domínio é um nó e este pode conter centenas de roteadores (ALBERT & 

BARABÁSI, 2002). 

 Rede de terrorismo: Rede formada por terroristas ou criminosos, no qual é 

possível montar essa rede através da análise do perfil desses indivíduos, 

reportagens, escutas telefônicas, registros de emails, denúncias, observações de 

agentes investigadores e interrogatórios (FELLMAN, 2004). 

 Redes celulares: Os substratos do metabolismo celular como água (H2O) e 

energia (ATP – adenosina trifosfato e ADP – adenosina difosfato) são os nós e as 

arestas são as reações químicas entre eles (ALBERT & BARABÁSI, 2002). 

 Cadeias alimentares ou redes ecológicas: Os nós são as espécies e as arestas são 

as relações de presa e predador. Na maioria dos casos a rede é direcionada 

(ALBERT & BARABÁSI, 2002). 

 Redes de atores em filmes: Nesta rede, os atores são os nós e estes estabelecem 

relacionamento quando dois atores trabalham em um mesmo filme (ALBERT & 

BARABÁSI, 2002). 

 Redes de reações metabólicas: Um grande número de sistemas biológicos pode 

ser utilmente representado como uma rede. Um exemplo valioso de uma rede 

biológica com uma estrutura topológica extremamente rica é fornecido pela 

rede das reações metabólicas (KAUFFMAN, 1969). Atualmente, tais redes estão 

documentadas para diversos organismos. Os seus nodos são substratos - 

componentes moleculares, e as ligações são reações metabólicas que conectam 

os substratos (MENDES, 2006). 

 Redes de proteínas: Trata-se da rede de interações físicas entre proteínas (ao 

contrário das químicas nas redes metabólicas) (MENDES, 2006). 

 Redes genéticas: A rede de regulação genética designa outra classe, igualmente 

importante, de redes biológicas. A expressão de um gene, isto é, a produção 

através da transcrição e translação de proteínas codificadas pelo gene, pode ser 

controlada pela presença de outras proteínas. Assim o próprio genoma forma 

uma rede onde os nodos representam as proteínas e as ligações dirigidas 
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representam a dependência da produção da proteína na presença de outras 

proteínas (nós) (MENDES, 2006). 

 Propagação de doenças: Rede formada pela transmissão de doenças entre 

pessoas, por exemplo, por contato sexual (ALBERT & BARABÁSI, 2002). 

 Redes de ligações telefônicas: O grafo direcionado é criado a partir de números 

de telefones como nós e as ligações telefônicas estabelecidas são as arestas 

(ALBERT & BARABÁSI, 2002). 

 Redes de distribuição de energia elétrica: Redes não direcionadas em que os nós 

representam geradores, transformadores e subestações, as arestas são as linhas 

de transmissão de alta voltagem (ALBERT & BARABÁSI, 2002). 

 Redes neurais: Representam os sistemas nervosos. Os nós representam os 

neurônios e o relacionamento entre eles se dá pelas sinapses (ALBERT & 

BARABÁSI, 2002). 

2.1.1 REDES DE RELACIONAMENTO 

Esta seção descreve as principais redes de relacionamentos, conhecidas 

também como redes sociais online, e como se estabelecem os relacionamentos nessas 

redes. 

Segundo Tomaél (2006), Molina & Aguilar (2005) as redes sociais expressam o 

mundo em movimento. Um mundo que não compreendemos, visto que estas redes 

conectam um conjunto de pessoas, que a partir das relações sociais existentes 

interagem para compartilhar informações e estão constantemente construindo a 

estrutura social. Quando se fala em redes sociais atualmente, logo vem a relação direta 

com as redes de relacionamento, como Tomaél (2006) ressaltou sobre a formação 

dessas redes através das relações sociais, seja através de comentários, imagens, 

discussões ou até mesmo interesses sexuais postados nessas redes. 

Atualmente tem-se como principais redes de relacionamentos: 

 Facebook7: Trata-se de um site de relacionamento pessoal, rede de 

usuários ou site de rede social (SNS) lançado em fevereiro de 2004 

                                                 
7
 http://www.facebook.com/ 
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(TRAUD et al., 2011), no qual é possível o compartilhamento de suas 

próprias imagens, vídeos.  

 Myspace8: Comunidade on-line que permite que você encontre amigos 

dos amigos. É você poderá compartilhar fotos, diários e interesses com 

a sua rede crescente de amigos mútuos. 

 Linkedin9: Rede social voltada para profissionais e empresas, algumas 

funcionalidades são compartilhamento de vagas, interesses comuns e 

divulgação de currículos. 

 Twitter10: Rede social de micro-blogging. É possível compartilhar 

informações curtas e promoções instantaneamente. 

 Flixster11: Rede social para compartilhamento de críticas e análises 

sobre filmes. É possível conhecer pessoas com gostos semelhantes. 

 Tagged12: Site de relacionamento semelhante ao Facebook. No entanto, 

há particularidades, como por exemplo, salas de bate papo para pessoas 

com interesses comuns. 

 Classmates13: Serviço social que ajuda os membros a encontrar amigos e 

conhecidos de infância, escola primária, colégio, faculdade, trabalho, 

dentre outros. Na rede pode compartilhar conteúdo nostálgico, por 

exemplo, fotográficas, trailers de filmes, músicas e anuários de ensino 

médio. 

2.1.1.1 REDES DE COAUTORIA 

Nas redes de coautoria, os autores de trabalhos publicados em veículos de 

difusão de conhecimento científico como revistas, jornais e eventos são considerados 

atores. Segundo Silva et al. (2006), um ator para análise de redes sociais (descrita a 

seguir), é uma unidade discreta que pode ser de diferentes tipos: uma pessoa, ou 

                                                 
8
 http://www.myspace.com/ 

9
 http://www.linkedin.com/ 

10
 https://twitter.com/ 

11
 http://www.flixster.com/ 

12
 http://www.tagged.com/ 

13
 http://www.classmates.com/ 
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conjunto discreto de pessoas agregados em uma unidade social coletiva, como 

subgrupo, organizações e outras coletividades. Esses atores são ligados por laço 

relacional, conhecido também como ligação (linkage) ou simplesmente laço. Neste 

trabalho os atores são chamados de nós ou vértices e os laços de links ou arestas. 

As relações entre pesquisadores têm duas propriedades: (1) direção, podendo a 

relação ser direcional, caso tenha um ator como transmissor e outro como receptor 

(redes de citação), ou não-direcionais, em que a relação é recíproca (rede de coautoria); 

(2) valoração, podendo ser dicotômicas (quando se leva em consideração somente a 

presença ou ausência de uma relação, ou seja, um link de coautoria entre dois 

pesquisadores), ou valoradas quando atribui-se peso (de valores discretos) a relação 

(link) ou conforme o número de artigos publicados em coautoria pelos pesquisadores 

(SILVA et al., 2006). 

Diversas redes de coautoria vêm sendo estudadas ao longo dos anos 

(NEWMAN, 2001). No Brasil a RedeCI14 oferece um importante arcabouço bibliográfico 

para realização de estudos de coautoria dentro do campo de ciência da informação 

(PARREIRAS et al., 2006), uma vez que mantém registros de diversos veículos de difusão, 

possibilitando a realização de estudos bibliométricos por parte de pesquisadores 

interessados (BRANDÃO et al., 2007). 

Parreiras et al. (2006) fizeram um estudo na RedeCI e apontaram a existência 

de uma baixa colaboração global entre os autores. Eles concluíram que em relação à 

colaboração global as sub-redes de autores colaboram pouco entre si, sendo que o 

maior grau de colaboração é local, dentro de uma sub-rede. A presença de um alto 

número de sub-redes e de autores individuais (que não colaboram com outros autores) 

faz com que a colaboração global, medida pela densidade da rede, seja baixa. No 

entanto, não se pode afirmar que este comportamento esteja variando ao longo do 

tempo e que a tendência é o aumento ou a diminuição da colaboração global, apesar de 

haver indícios de que a topologia da rede se altera de maneira significativa ao longo do 

tempo (BRANDÃO et al., 2007). 

A seguir descrevem-se brevemente as principais bases (mais acessadas e com 

maior número de publicações de todo mundo) para formação de redes de coautoria, 

atualmente. A base utilizada nesse trabalho é a ArXiv. Ela será descrita brevemente 

nessa seção, pois posteriormente será apresentada com maiores detalhes. 

                                                 
14

 http://www.redeci.netic.com.br 
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 ArXiv15: A ArXiv pertence e é operado pela Cornell University e apresenta cerca 

de 716.157 documentos cadastrados, envolvendo as seguintes áreas: Physics, 

Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance e 

Statistics. 

 DBLP16: A DBLP (Digital Bibliography & Library Project) é uma base de dados 

bibliográficos que provê uma vasta quantidade de informações sobre trabalhos 

científicos na área das Ciências da Computação. Atualmente a base é constituída 

de mais de 1600000 de publicações e cresce continuamente (de Sá, 2011). 

 ACM17: A ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library (DL) é a 

mais completa coleção de artigos e registros bibliográficos existentes hoje sobre 

os campos da tecnologia de computação e informação. O banco de dados inclui a 

coleção completa das publicações da ACM, incluindo revistas, anais de 

conferências, revistas, boletins informativos e títulos multimídia. 

 ArnetMiner18: A rede é uma das bases de dados disponíveis do ArnetMiner, um 

engenho de busca e mineração de redes sociais acadêmicas. As principais 

funcionalidades do engenho são: busca de perfis; encontrar especialistas; análise 

de conferência; busca de cursos; busca de subgrafos; navegação em tópicos; 

ranking de pesquisadores; e gerenciamento de usuário. A base de dados 

completa do sistema relaciona mais de 3200000 publicações em 6000 

conferências com 700000 perfis de pesquisadores (TANG et al., 2008). 

2.2 MODELOS DE REDES COMPLEXAS 

Nesta seção descrevem-se os principais modelos de redes, suas propriedades, 

características estruturais e tendências evolutivas.  

Os trabalhos dos cientistas sociais e matemáticos (ERDOS & RÉNYI, 1960), 

(BARABÁSI & BONABEAU, 2003), (WATTS & STROGATZ, 1998) deram início aos estudos 

de modelos de redes para explicar como elas foram geradas e como ocorre o processo 

de evolução. Essas redes são definidas como redes complexas (BARABÁSI & ALBERT, 

1999), (ALBERT & BARABÁSI, 2002), (DOROGOVTSEV & MENDES, 2002), referindo-se aos 
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 http://arxiv.org/ 
16

 http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/ 
17

 http://dl.acm.org/ 
18

 http://arnetminer.org/ 
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grafos que possuem organizações topológicas específicas e estão relacionadas a um 

sistema físico real. Os principais modelos são discutidos nos tópicos a seguir. 

2.2.1 REDE ALEATÓRIA 

Também conhecida como rede de Erdös e Rényi (ERDÖS & RÉNYI, 1959 e 1960), 

estes cientistas propuseram um modelo bem simples para gerar grafos aleatórios. 

Porém, 8 (oito) anos antes Solomonoff & Raporot (1951) em oposição à organização e 

simetria topológica da rede regular (descrita na seção abaixo) já havia proposto um 

modelo semelhante. 

De acordo com Rocha (2007), uma rede aleatória (ER) é construída definindo 

um conjunto de vértices V(TER) e conectando pares de vértices com probabilidade p, ver 

figura 2.1. Portanto, com p = 0 obtemos uma rede completamente fragmentada (E(TER) = 

Ø) e no outro extremo, com p = 1, a rede fica completamente conectada, tal que o 

coeficiente de aglomeração será o máximo {ca} = 1. Uma variação na construção da rede 

aleatória é definir o tamanho do conjunto E(TER), ou seja, o número máximo de arestas 

ER e conectar pares de vértices (Vi, Vj) escolhidos aleatoriamente até que esse número 

máximo seja alcançado. 

 

 
Figura 2.1: Pequena rede complexa gerada pelo modelo Erdös & Rényi. [Fonte: (ROCHA, 2007)] 
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O modelo de redes aleatórias é fruto da intersecção da Teoria dos Grafos com a 

Teoria da Probabilidade. Conforme Erdös & Rényi (1960), os vértices se conectariam de 

forma não determinística, por isso a formação dos grafos seria aleatória. O grafo é 

representado por G(N, M), de modo que ele é formado por N vértices e M arestas.  

Os pesquisadores explicavam como as redes complexas se formariam 

baseando-se na quantidade média de arestas presentes no grafo em função do número 

de vértices e a probabilidade p de se relacionarem, p(N(N-1))/2. Resultando numa 

distribuição que possui um valor característico de conexões que é dado pelo grau médio 

da rede, ver figura 2.2. A distribuição dos graus é de Poisson (ALBERT & BARABÁSI, 

2002), dado por PER(k) = {k}Ke-{k}/k!, Onde K é o número de arestas de um vértice 

(NEWMAN, 2003). 

O modelo de redes Aleatórias foi aceito por muito tempo pela comunidade 

científica, mas atualmente sua simplicidade não é mais suficiente para explicar a 

topologia das grandes redes reais. 

 
Figura 2.2: Distribuição de graus da rede aleatória. [Fonte: (ROCHA, 2007)] 

2.2.1 REDES REGULARES 

Esse é um modelo de rede mais antigo, mais utilizado por físicos. Segundo 

Viana (2007), geralmente essas redes são geográficas, ou seja, os vértices possuem uma 

posição bem definida no espaço Euclidiano. Além disso, as conexões são distribuídas 

somente entre os vizinhos topológicos de cada vértice. Kittel (1968) relata que na física 
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do estado sólido, a rede regular é uma ferramenta indispensável para representação 

dos átomos em uma estrutura e suas interações locais.  

A Figura 2.3 apresenta um exemplo de rede regular unidimensional com 

condições de contorno periódicas, onde cada um dos vértices está conectado aos seus 

vizinhos topológicos. Já a Figura 2.4 apresenta uma rede regular bidimensional, onde 

cada sub-região ω da região Ω pode ter a forma e a área de um quadrado de lado δ, e a 

Figura 2.5 o resultado (forte simetria topológica) do mecanismo de montagem da rede 

regular. Desconsiderando os vértices da borda, todos os outros vértices possuem uma 

vizinhança indistinguível. Na verdade, é possível obter máxima simetria se conectarmos 

os vértices de uma borda à sua borda oposta de forma a obter um toróide19 (ROCHA, 

2007). 

 
Figura 2.3: Exemplo de rede regular unidimensional contendo 12 vértices e 36 conexões. Percebe-se a 

existência da condição de contorno periódica, já que o último vértice é vizinho do primeiro. [Fonte: 

(ROCHA, 2007)] 

 

A rede regular, bastante utilizada em diversos ramos da ciência: na física do 

estado sólido, problemas numéricos de mecânica dos meios contínuos e representação 

de imagens digitais. Pode ser criada diretamente pela discretização do espaço físico 

contínuo (ROCHA, 2007).  

 

 

                                                 
19

 Toróide - é um espaço topológico homeomorfo ao produto de dois círculos. Apresenta o formato 

aproximado de um pneu. Em geometria pode ser definido com o lugar geométrico tridimensional dos 

pontos que distam r de uma circunferência. 
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Figura 2.4: Discretização do espaço bidimensional. [Fonte: (ROCHA, 2007)] 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5: Rede regular resultante da discretização do espaço bidimensional. [Fonte: (ROCHA, 2007)] 

2.2.2 REDE DE MUNDO PEQUENO 

A rede de mundo pequeno, do inglês small world network, é aquela onde, em 

média, cada par de nós podem ser conectados através de um caminho curto dentro da 

rede, e a probabilidade de que dois nós estão ligados é maior se eles compartilham de 

um vizinho (um Coeficiente de Clustering alto) (ALBERICH et al., 2006).  

O Sociólogo americano Stanley Milgram (MILGRAM, 1998) criou a ideia de uma 

rede de mundo em seu experimento. Ele descobriu que os indivíduos selecionados 

aleatoriamente poderiam enviar uma carta a um destinatário escolhido em qualquer 

lugar através de uma cadeia extremamente curta (cerca de seis pessoas) de conhecidos. 

Para explicar esse experimento, Watts & Strogatz (1998) propuseram um modelo de 
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rede que incorpora a aleatoriedade dos modelos de rede aleatória e regular. Consiste 

basicamente em reorientar todas as conexões de uma rede regular com probabilidade 

p. Quando p = 0 nada se altera e mantem-se a topologia regular. Quando p = 1, todas as 

conexões são alteras e a rede torna-se aleatória. Para os valores de p contidos nesse 

intervalo a rede assume a topologia mundo pequeno (VIANA, 2007). 

A topologia mundo pequeno é alcançada para valores muito pequenos de p. 

Quando 20% (p = 0.2) das conexões são reorientadas a rede já pode ser considerada 

aleatória (WATTS & STROGATZ, 1998). Esse fenômeno é bastante observado na 

natureza e na sociedade, e atualmente, serve para explicar não só as redes sociais, mas 

também outros cenários como pandemias e a globalização (de Sá, 2011). 

2.2.3 REDE LIVRE DE ESCALA 

Com o passar do tempo, os avanços computacionais para análise de técnicas de 

aquisição e armazenamento de dados de redes sociais, ajudaram os pesquisadores a 

perceberem que grande parte dos sistemas físicos não se adequava a nenhum dos 

modelos propostos anteriormente. Viana (2007) justificava que do ponto de vista 

topológico, dois fatores tornavam as redes reais incapazes de serem investigadas 

através dos modelos existentes: 

 As redes reais estão em constante evolução, com vértices e conexões entrando e 

saindo do sistema a todo instante. 

 Os novos vértices tendem a se conectar com vértices que possuem grande 

número de conexões. Este segundo fator ficou conhecido na literatura como 

dinâmica de anexação preferencial. 

Esse modelo foi criado por Barabási & Bonabeau (2003), diferente dos modelos 

Erdös & Renyi (rede aleatória), Watts (rede mundo pequeno), e também da rede 

regular, descritos nos tópicos anteriores, ele não possui um valor de grau, ou seja, 

escala, característico e por isso é conhecido como rede livre de escala. 

Barabási & bonabeau (2003) criticam a ideia de que as conexões entre os 

vértices (nós ou indivíduos) eram estabelecidas de modo aleatório nas redes sociais. 

Para eles, existia uma ordem ou predisposição na dinâmica de estruturação das redes. 

Devido isso, as redes não seriam igualitárias. A distribuição mostra que enquanto alguns 

vértices (concentrados ou hubs) possuem um grande número de vizinhos (altamente 



 

18 

conectados), a grande maioria dos vértices possui um número pequeno de vizinhos. 

Segundo os pesquisadores, a distribuição dos graus dos nós se apresenta através de 

uma lei de potência (conhecido também como modelo power-law) (MILGRAM, 1998). 

Por essa lei um número bastante reduzido de nós apresenta alto grau enquanto a 

grande maioria dos nós possui baixo grau. 

Alguns autores, (e.g., (VIANA, 2007) e (ROCHA, 2007)) descrevem a rede livre 

de escala como descoberta de Barabási & Albert (1999) a partir dos experimentos 

realizados para explicar a estrutura de ponteiros entre páginas da WWW, além da 

exploração de uma nova característica topológica das redes estudadas por Watts & 

Strogatz (1998). Eles mostraram o efeito de mundo pequeno para a rede neural do 

verme Caenorhabditis elegans, a rede de energia do oeste dos Estados Unidos e a rede 

de colaboração de atores. O mentor principal na criação desse modelo foi Barabási, mas 

ele teve outros colaboradores como Bonabeau & Albert. 

A Figura 2.6 apresenta um exemplo de uma rede livre de escala, com 12 nós (N) 

e 18 arestas (E). Note que a maioria dos nós estabelecem poucas conexões, enquanto 

poucos são altamente conectados. 

 
Figura 2.6: Exemplo de rede livre de escala. [Fonte: (ROCHA, 2007)] 

 

Desde a criação desse modelo, formas não linear e outras variações dele vêm 

sendo propostas, pesquisadas e aplicadas com sucesso na descrição de redes complexas 

(DOROGOVTSEV & MENDES, 2002). 
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2.3 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 

Essa seção descreve a caracterização desse trabalho dentro do campo de 

análise de redes sociais (ARS), abordando os principais aspectos. Serão relacionados 

alguns desses aspectos à predição de relacionamentos (será expandido com maiores 

detalhes na seção a seguir). 

Segundo De Sá (2011), a Análise de Redes Sociais (ARS) é um campo de 

pesquisa bastante abrangente, capaz de fazer interseção com outras grandes áreas de 

pesquisa, como exemplo, Mineração de Dados, Estatística, Inteligência Computacional, 

Recuperação da Informação e Matemática. Estas áreas afins contribuem para uma 

maior aplicabilidade da ARS, pois elas estendem e aprimoram técnicas e procedimentos 

de análise. Ainda, por ser uma grande área, a ARS pode ser divida em diversos aspectos 

que são delimitados ou definidos pelas necessidades ou natureza do problema que se 

pretende resolver. 

A análise de redes sociais emergiu como uma técnica fundamental na 

sociologia moderna. O estudo da análise de rede social envolve, principalmente, várias 

medidas de gráficos (chamados de métricas), que fornecem informações sociológicas 

úteis. Novos pesquisadores combinam disciplinas diversas como a sociologia, 

antropologia, psicologia, geografia, matemática, estatística e ciência da computação no 

estudo (MCMAHON et al., 2001). 

O estudo de análise de redes sociais toma todas as conexões ou links formados 

como os principais blocos de construção do mundo social (PINHEIRO, 2011). Para cada 

nó pode-se definir as seguintes medidas: 

 Grau centralidade (centrality degree) - O grau de centralidade para um ator é 

dada pelo calculo do grau do nó. Tal medida pode ser normalizada, a fim de ter 

um valor entre 0 e 1 e permitir a comparação entre atores de redes diferentes, 

dividindo-se o grau do nó pelo grau máximo que um nó pode ter, ou seja, o 

número de nós no grafo menos 1 (o próprio nó). 

 Grau de proximidade (closeness centrality) - Baseada na menor distância entre 

vértices, a métrica representa quão próximo um nó se encontra em relação aos 

demais nós de toda a rede (distância média). É calculado pela soma do inverso 

das Distâncias Geodésicas20 de um nó com todos os outros do grafo. 
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 Número de vértices que existe no caminho mais curto entre dois nós. 
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 Grau de intermediação (Betweenness centrality) – Mede o quanto um nó está no 

menor caminho entre outros dois nós da rede. Seja gjk o número de menores 

caminhos (de mesmo tamanho) que ligam os nós nj e nk, e gjk(ni) o número de 

caminhos (do total de gjk) que passam pelo nó ni. O índice de Centralidade de 

Intermediação do nó ni é a razão gjk(ni), por gjk, onde  nj e nk são quaisquer nó da 

rede, com uma restrição de que os nós ni, nj e nk sejam diferentes entre si 

(WASSERMAN & FAUST, 1994). Representado pela fórmula: 

  (  )  ∑
   (  )

   
   

 

De acordo Wasserman & Faust (1994) a predição de links é uma área de 

pesquisa dentro de Análise de Redes Sociais fortemente fundamentadas na Sociologia. 

Aborda as interações humanas e desde seu princípio estuda os preceitos e intuições que 

levam pessoas em uma rede social a se relacionarem. Algumas dessas suposições são 

relacionadas por Yin et al. (2010): 

 Amizades comuns: Quanto mais amizades duas pessoas compartilham, maior é a 

probabilidade delas se relacionarem. 

 Homofilia: Duas pessoas que apresentam muitos atributos ou características em 

comum tendem a se relacionar mais do que outras que apresentam muitas 

diferenças. 

 Raridade: Características raras se destacam e influenciam bastante quando as 

características comuns não se sobressaem. 

 Proximidade social: Pessoas que estão a poucos passos umas das outras no grafo 

da rede têm maior probabilidade de se relacionarem. 

 Influência social: Uma característica compartilhada entre muitos amigos de uma 

pessoa em particular, se torna muito importante para prever os novos 

relacionamentos desta pessoa com outras a princípio desconhecidas por ela (de 

SÁ, 2011). 

 Conexão Preferencial: Conforme Barabási & Bonabeau (2003) é mais provável 

uma pessoa se relacionar com outra mais popular do que uma que tem poucos 

amigos. Isto é, uma pessoa com muitas conexões tende a estabelecer conexões. 
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 Exclusividade: Em oposição à conexão preferencial, a ideia de exclusividade diz 

que uma pessoa com poucas conexões tem seus relacionamentos mais fortes, 

pois o círculo de amizades é mais exclusivo.  

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo vimos conceitos básicos sobre redes sociais, os estudos dos 

principais modelos de redes iniciados há muito tempo por matemáticos, físicos e 

cientistas sociais para explicar a evolução e comportamento das redes sociais, e os 

principais tipos de redes embasando-se em redes de relacionamento e redes de 

coautoria, assuntos mais discutidos nesse trabalho. 

Foi apresentada a caraterização desse trabalho dentro do campo de análise de 

redes sociais, técnica que emergiu para diversas disciplinas (MCMAHON et al., 2001), e 

muito estudada atualmente. 

No próximo capítulo serão apresentados em detalhes assuntos relacionados à 

predição de relacionamentos em redes sociais. 
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3 PREDIÇÃO DE RELACIONAMENTOS EM REDES SOCIAIS 

No presente capítulo é feita uma apresentação de conceitos básicos e 

aplicações da área de predição de links. Em especial, tratamos aqui da predição de 

relacionamentos em redes sociais, que é o tema deste trabalho de mestrado.  

Segundo Liben-Nowell & Kleinberg (2007), o estudo da predição de 

relacionamentos visa compreender que mecanismos desencadeiam as mudanças e a 

evolução em uma rede, ou seja, visa entender como uma rede social cresce e se 

modifica com o tempo. A evolução de uma rede social a deixa maior e mais complexa, o 

que dificulta ainda mais a predição de relacionamentos. Considere uma rede de 

coautoria entre cientistas, por exemplo. Há muitas razões, exógenas à rede, que levam 

dois cientistas que nunca escreveram um artigo juntos a fazê-lo nos próximos anos, 

apesar de eles serem de linhas de pesquisas distintas (por exemplo, eles podem se 

tornar geograficamente próximos, passando a trabalhar na mesma instituição). Tais 

colaborações podem ser difíceis de prever. 

Há diversas formas ou abordagens para se realizar a predição de 

relacionamentos (links) em redes sociais. Xiang (2008), Vartak (2008) e Volkova (2009) 

as organizam em três categorias: 

1) Abordagem baseada em padrões estruturais da rede, que prediz links com base 

em métricas aplicadas à topologia/estrutura do grafo que representa a rede 

social (ver seção 3.1);  

2) Abordagem baseada na similaridade entre os nós, que busca medidas 

apropriadas de similaridade entre os nós de acordo com o conteúdo e/ou 

semântica que eles apresentam (ver seção 3.2); e 

3) Abordagem baseada em modelos probabilísticos, cujo objetivo é aprender um 

modelo probabilístico que melhor abstrai a forma da rede (XIANG, 2008; 

GETOOR et al., 2001). Esta abordagem não será apresentada neste documento 

porque está fora do escopo deste trabalho de mestrado.  

O capítulo começa com a descrição de algumas abordagens pra predição de 

links. Depois veremos usadas para avaliação dos métodos apresentados, e aplicações na 

área de predição de relacionamentos. Por fim, temos as considerações finais do 

capítulo. 
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3.1 ABORDAGENS PARA PREDIÇÃO DE LINKS 

Esta seção começa com a abordagem dominante na predição de links, que é 

baseada na topologia da rede, mostrando inicialmente métricas utilizadas para predição 

de relacionamentos (dando mais ênfase às métricas utilizadas nesse trabalho). A seguir, 

temos uma breve apresentação da abordagem baseada em conteúdo dos nós, que foi o 

foco deste trabalho de mestrado.  

3.1.1 ABORDAGEM BASEADA NA TOPOLOGIA DA REDE (PADRÕES ESTRUTURAIS DA 

REDE) 

Segundo Liben-Nowell & Kleinberg (2007) a abordagem de predição de links 

baseada na topologia da rede utiliza métricas para predizer links futuros nessa rede, 

levando em consideração a estrutura do grafo que a representa.  

Métodos baseados nessa abordagem tentam explorar padrões topológicos 

(locais ou globais) da rede. A existência de um link é determinada a partir do cálculo de 

scores que se baseiam em como os membros da rede estão estruturados (em termos de 

relacionamentos) para representar a valoração do grau de proximidade entre dois nós 

(LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007). 

Esta abordagem trabalha com dois métodos distintos: métodos supervisionados 

(seção 3.2.1), e métodos não supervisionados (seção 3.2.2). 

A seção 3.1.1.1 apresenta algumas métricas para explorar padrões topológicos 

da rede, muito usadas na predição de links. 

3.1.1.1 MÉTRICAS PARA PREDIÇÃO DE LINKS 

Muitos métodos de predição de relacionamentos utilizam informações de uma 

rede para o cálculo de métricas que possam representar padrões de associação ou 

características dos elementos de forma mensurável. Cada métrica tem o seu propósito, 

podendo estar relacionada às características topológicas da rede, ao fluxo de 

informações entre nós, aos atributos dos nós e relacionamentos, e assim por diante. 

Na tarefa de predição de links, mais especificamente, as métricas servem para 

valorar (atribuir scores) o grau de similaridade ou proximidade entre dois indivíduos (em 

termos de atributos, relacionamentos, vizinhos em comum, caminhos, entre outros). 

Por isso são aplicadas a pares de nós (díades) da rede. Quanto maior é seu valor para 

um determinado par de nós, maior é a probabilidade de que esses nós estejam 

conectados (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2003). Uma vez que valores de similaridade 
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ou proximidade são computados, um processo de aprendizado não supervisionado ou 

supervisionado podem ser usados para a realização das predições finais (ver Subseção 

3.2.1 e 3.2.2). 

Podemos identificar na literatura dois grupos de métricas muito usadas como 

base para a predição de links: métricas baseadas em vizinhança, e as baseadas em 

caminho.  

O primeiro grupo consiste nas métricas que exploram a rede localmente, isto é, 

obtêm informações topológicas de um nó com base na estrutura dos nós ao seu redor. 

O segundo grupo consiste na análise de caminhos para uma exploração mais 

global dos padrões topológicos da rede, isto é, descrevem a conectividade entre pares 

de nós através do conjunto de todos os caminhos entre eles. A ideia por trás dessa 

abordagem é que se existem muitos caminhos que ligam indiretamente dois nós 

distintos, é muito provável que haja um link entre eles. 

1) Métricas baseadas em vizinhança = Conexão Preferencial (Preferential 

Attachment), Vizinhos em Comum (Common Neighbors), Adamic/Adar, 

Coeficiente de Jaccard (Jaccard’s Coefficient). 

2) Métricas baseadas em caminho = Distância do Menor Caminho (Shortest 

Path), Katz, Commute Time, Rooted PageRank, SimRank. 

Existem outras dezenas de métricas descritas na literatura, cada uma tem sua 

aplicabilidade ou importância dependo do problema que está sendo analisado. Uma 

diversidade maior de métricas é encontrada nos trabalhos de Cooke (2006) e Zhou et al. 

(2009) 

A seguir apresentam-se brevemente duas métricas que são utilizadas por 

pesquisadores de Análise de Redes Sociais: a Distância do menor caminho e o 

Coeficiente de Jaccard. As duas métricas são usadas neste trabalho de mestrado. 

 

Distância do Menor Caminho (DC): A métrica é simplesmente a menor quantidade de 

arestas que devem ser seguidos de x até alcançar y no grafo (caminho mínimo ou 

distância geodésica) (WASSERMAN & FAUST, 1994). Por exemplo, quando dois nós x e y 

não estão diretamente conectados, mas compartilham um vizinho comum, DC(x,y), y 

será igual a 2. Esta métrica assume que, quanto menor a distância entre os nós, maior 

será a probabilidade de que eles se relacionem. O cálculo da métrica normalmente se dá 

por um algoritmo de busca em largura. 

Coeficiente de Jaccard (CJ): essa métrica é obtida pela razão entre o número de vizinhos 

em comum e a união de todos os vizinhos dos dois nós (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 

2007). Bastante usada em problemas de recuperação da informação (SALTON & 
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MCGILL, 1983). No contexto da predição de links, mede a probabilidade de dois nós 

estarem conectados através do cálculo da razão entre o número de vizinhos em comum 

entre eles e o número total de vizinhos distintos que possuem. A métrica foi criada por 

Paul Jaccard (1901), a fórmula está definida abaixo: 

  (   )  
  ( )   ( ) 

  ( )   ( ) 
 

3.1.2 ABORDAGEM BASEADA EM CONTEÚDO (SIMILARIDADE ENTRE OS NÓS) 

Na abordagem baseada na similaridade entre os nós, os atributos (conteúdo ou 

semântica associada) dos vértices são usados como base para determinação da 

similaridade entre eles (AL HASAN et al., 2006). Os atributos são informações que 

caracterizam um nó no contexto da rede em que está inserido. Em uma rede de 

relacionamentos, por exemplo, os atributos de um indivíduo podem ser a região em que 

mora, as atividades que pratica, o estilo musical que aprecia, entre outros. Já em uma 

rede de coautoria as informações que caracterizam um membro da rede são, por 

exemplo, área de pesquisa, número de trabalhos publicados, área de formação e assim 

por diante. 

Segundo Xiang  (2008) os atributos    de um nó u são utilizados como base para 

a construção de um vetor de características   ⃗⃗⃗   (          ). Métricas de 

similaridade utilizam os vetores de características dos nós para medir o quão 

semelhantes eles são em relação aos atributos que possuem. A predição de links é feita 

a partir da análise da similaridade entre os nós, indicando como prováveis links futuros 

aqueles formados pelos nós cuja similaridade é maior que um limiar (definido 

manualmente ou através de alguma técnica de aprendizagem de máquina). 

Como dito, as informações que se constituem como atributos dos membros de 

uma rede variam de acordo com o domínio da rede em questão. Da mesma forma, a 

noção de similaridade entre indivíduos pode variar conforme o contexto em que estão 

inseridos. Por isso, as métricas de similaridade costumam variar de acordo com o campo 

de aplicação do problema. Exemplos de métricas são informação mútua (HINDLE, 1990), 

inverso da distância euclidiana (SALTON & MCGILL, 1983), similaridade de cosseno 

(SALTON & MCGILL, 1983), coeficiente de Dice (SALTON & MCGILL, 1983), entre outras. 

Conforme Al Hasan et al. (2006), métricas que são baseadas na agregação ou 

consolidação de características são opções para esta abordagem também. É possível 
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usar funções de agregação como a soma, máximo, mínimo, média e contagem para 

fazer com que características específicas de dois nós sejam combinadas e passem a 

representar informações sobre o par de nós. Por exemplo, considerando uma rede de 

coautorias em que o objetivo é prever o relacionamento entre pesquisadores, pode-se 

usar como métricas a soma ou média do número artigos dos dois autores, a soma ou 

média de palavras-chave dos artigos de cada autor, a contagem de palavras em comum 

contidas nos resumos dos artigos. 

Essa abordagem tem a grande vantagem de capturar as propriedades e 

peculiaridades intrínsecas da rede social analisada. O que normalmente não se 

consegue extrair da simples topologia da rede. Contudo, a abordagem não pode ser 

aplicada quando as informações sobre o conteúdo da rede não estão disponíveis, por 

questões de privacidade e segurança, por exemplo. A possibilidade de usar uma métrica 

ou outra é fortemente dependente do tipo de informações manipuladas, sejam elas 

números, palavras, cadeias de bits ou classes. 

Analisar a correlação entre os atributos dos nós é uma forma de aprimorar a 

abordagem. Dado que esses elementos podem estar inter-relacionados conforme a 

estrutura da rede (por exemplo, nós mais próximos no grafo podem apresentar mais 

características similares ou em comum). Esta técnica foi aplicada por Popescul & Ungar 

(2003). Eles empregaram a aprendizagem estatística sobre as informações para inferir as 

suas correlações. Para realizar a inferência, eles representaram os dados através de um 

esquema de Bancos de Dados, especificamente o modelo Entidade-Relacionamento 

(conhecido também como modelo ER). Tanto links quanto vértices são considerados 

elementos, e cada um dos dois possui seus próprios  atributos. A relação que existe 

entre um link e um vértice é representada por um relacionamento no modelo. Em outro 

trabalho, Popescul & Ungar (2003) criaram um sistema de predições de citações 

(referências bibliográfica em artigos) usando aprendizagem estatística que estendia 

Programação Lógica Indutiva. 

3.2 AVALIAÇÃO DAS PREDIÇÕES 

As abordagens descritas na seção 3.1 são baseadas na computação de métricas 

sobre pares de nós da rede. Os valores obtidos por essas métricas são denominados 

scores e representam, de certa forma, o grau de proximidade ou similaridade entre dois 

nós. Em posse desses scores, é preciso ter um arcabouço para decidir quais 

relacionamentos serão preditos, isto é, quais pares de nós apresentaram scores mais 



 

27 

representativos. Para isso, existem basicamente dois métodos de avaliação que podem 

ser utilizados: o método supervisionado ou o método não supervisionado. 

Nas próximas sessões, são descritos trabalhos que utilizam esses métodos: 

supervisionados (3.2.1) e não-supervisionados (3.2.1). Aqui, demos destaque aos 

trabalhos que realizam predição de relacionamentos em redes de coautoria, que é o 

foco deste trabalho de mestrado. 

3.2.1 MÉTODOS SUPERVISIONADOS 

Em uma abordagem supervisionada, a predição de novos relacionamentos é 

tratada como um problema de classificação binária, no qual as duas condições possíveis 

para um par de nós são conectados ou não conectados (classe positiva e negativa 

respectivamente) (SOARES, 2012). 

A rede é dividida em dois períodos distintos que não se intersectam. A sub-rede 

referente ao primeiro período é utilizada para construir um conjunto de treinamento 

rotulado a partir de um conjunto de características extraídas dessa sub-rede com 

relação aos pares de nós em análise (vetores de características compostos por 

diferentes métricas de proximidade e/ou similaridade por exemplo). O segundo período 

é usado para construir um conjunto de teste que servirá para avaliar o resultado das 

predições feitas no primeiro período. Em geral, os pares de nós a serem avaliados 

devem existir nos dois períodos, sendo que não devem estar conectados no período de 

treino. 

Após geração dos conjuntos de treinamento e de teste, o primeiro é usado para 

treinar um classificador, tal como Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector 

Machine - SVM), árvore de decisão, rede neural, entre outros (BENCHETTARA et al., 

2010b,a; LICHTENWALTER et al., 2010; DE SÁ & PRUDENCIO, 2011). O conjunto de teste 

é usado então no classificador treinado (modelo preditivo) para avaliar o resultado das 

predições. Da mesma forma que ocorre no método não supervisionado, precisão, 

cobertura, F-measure e AUC21 (Area Under Curve) podem ser utilizadas como medidas 

de desempenho. 

Segundo os estudos de (de Sá, 2011), percebeu-se que a maioria das pesquisas 

sobre predição de links que emprega abordagem supervisionada utiliza apenas redes 

sem pesos. Então, o autor investigou em seu trabalho de mestrado se a adoção de pesos 

                                                 
21

 AUC é uma medida derivada a partir de uma curva ROC relacionada ao desempenho do modelo 
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nos relacionamentos (links) entre os nós contribui para a otimização do desempenho da 

predição supervisionada. Assim, ele desenvolveu uma aplicação para predição de links 

em redes de coautoria, em que a avaliação se deu pela comparação de diferentes 

algoritmos de classificação em redes com e sem pesos. De modo geral, os resultados 

com a predição em duas redes de coautoria revelaram que uma pequena, mas 

relevante, melhoria de desempenho foi obtida quando os pesos foram considerados. 

No seu trabalho, foram utilizadas duas bases de dados de redes de coautoria: 

(1) rede ArnetMiner (TANG et al., 2008), um engenho de busca e mineração de redes 

sociais acadêmicas, e (2) a rede DBLP22 (Digital Bibliography & Library Project), base de 

dados bibliográficos que provê uma vasta quantidade de informações sobre trabalhos 

científicos na área das Ciências da Computação. 

Os experimentos utilizaram diversos algoritmos de classificação: 

NaiveBayesSimple (NBS) (DUDA et al., 2000), J48 (QUINLAN, 1993), IBK (AHA et al., 

1991), SMO (PLATT, 1998) e LibLinear (FAN et al., 2008). (de Sá, 2011) constatou que 

todos os algoritmos conseguiram “aprender” de forma satisfatória os padrões e regras 

de associação que estão implícitos entre os nós nas redes. Os experimentos realizados 

para as duas redes (ArnetMiner e DBPL) mostraram que utilizar pesos nos 

relacionamentos contribui para melhores resultados, mesmo que pouco significantes. 

Porém, esses resultados ficaram mais evidentes para a rede DBLP. Os algoritmos que 

mostraram melhores resultados foram o LibLinear e o J48, e a métrica com maior 

destaque (mais próximo do topo do ranking) foi o Coeficiente de Jaccard (utilizada neste 

trabalho, porém para similaridade textual). As métricas Conexão preferencial e 

Coeficiente de Clustering Local tiveram um resultado experimental pior. 

3.2.2 MÉTODOS NÃO SUPERVISIONADOS 

Na estratégia não supervisionada a rede é dividida em dois períodos de tempo 

distintos para a montagem de um conjunto de teste: o primeiro período (estados da 

rede até T) é utilizado para exploração da rede e extração de características associadas 

aos pares de nós em análise; o segundo (rede entre T + 1 e T + N) é usado para atribuir 

rótulos às díades, indicando a ocorrência ou não de um relacionamento no período de 

predição (T + 1   T + N). 
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Os pares de nós analisados no conjunto de teste (geralmente são os nós não 

conectados, visto que o objetivo é predizer novos links) são ordenados em ordem 

decrescente de acordo com os scores obtidos por determinada métrica, ou seja, pares 

de nós no topo da lista apresentam maiores scores que os pares de nível inferior. Após 

essa ordenação pode-se adotar duas estratégias: a primeira consiste em definir um 

limiar  , de forma que todos os pares de nós com score maior que esse valor estarão 

conectados. A segunda também depende da escolha de um parâmetro L. Este, no 

entanto, indica a quantidade de novas arestas preditas, isto é, o número de pares de 

nós selecionados a partir do topo da lista ordenada. Nesta abordagem, não há uma fase 

de treinamento para construção de um modelo preditivo, por isso denomina-se 

estratégia não supervisionada (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007; LÜ & ZHOU, 2011). 

Veremos a seguir alguns trabalhos desenvolvidos dentro da abordagem não 

supervisionada para predição de links com base na topologia da rede. 

Liben-Nowell e Kleinberg (2007) desenvolveram uma pesquisa sobre os 

problemas relacionados à predição de links utilizando apenas métricas de proximidade: 

vizinhos em comum, medida de Katz e variantes do PageRank (Liben-Nowell e 

Kleinberg, 2007).23  

Nessa sua pesquisa, Liben-Nowell e Kleinberg (2007) analisaram métodos de 

predição de Links em Redes Sociais e os problemas relacionados. Foi utilizada uma rede 

de coautoria, considerada como rede social, cujos nós representam autores, e suas 

ligações são as publicações realizadas em parceria. Eles utilizaram cinco seções da 

Physics e-Print arXiv24 para análise de métodos de predição de links no contexto de 

redes de coautoria: (1) astro-ph (astrophysics), (2) cond-mat (condensed matter), (3) gr-

qc (general relativity e quantum cosmology), (4) hp-th (high energy physics – 

phenomenology e (5) high energy physics – theory). 

O trabalho considerou os autores que publicaram no mínimo Ktraining = 3 artigos 

no período de treinamento (de 1994 a 1996), e Ktest = 3 artigos no período de teste (de 

1997 a 1999). Neste trabalho, explorou-se a ligação autor-autor. Os autores observaram 

que a avaliação de métodos de predição de relacionamentos utiliza os parâmetros 

Ktraining e Ktest, e que o conjunto Core que contém os dados utilizados como foco na 

avaliação é formado por nós que possuem no mínimo Ktraining ligações no período de 

treinamento e no mínimo Ktest ligações no período de teste. 
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Os métodos desenvolvidos foram adaptados a partir de técnicas ou métricas 

utilizadas em teorias de grafos e análise de redes sociais, tendo como base a predição 

aleatória – foram selecionados aleatoriamente pares de autores que não publicaram no 

período de treinamento. Na predição aleatória, foi obtido um valor mínimo de 15% 

(cond-mat) e máximo de 48% (astro-ph).  

Um número significativo de medidas superou o preditor aleatório, sugerindo 

que há de fato informações úteis na topologia da rede. A métrica de Katz e suas 

variações executaram de forma consistente em três das cinco sessões escolhidas (cond-

mat, gr-qc e hp-th). Outras medidas que obtiveram um bom desempenho foram 

Número de vizinhos comuns (valor máximo, 47% na seção hep-th) e Adamic/Adar (valor 

máximo, 55% na seção cond-mat). 

3.3 APLICAÇÕES DE PREDIÇÃO DE LINKS 

Os relacionamentos estão em constante mudança, e a capacidade de prever 

essas mudanças antes que ocorram de fato pode ser muito interessante para 

organizações. Assim, os problemas relacionados à predição de relacionamentos vêm 

atraindo interesse das comunidades de pesquisadores (COOKE, 2006), (LIBEN-NOWELL 

& KLEINBERG, 2007) e (LÜ & ZHOU, 2011). Esta seção apresenta as aplicações de 

predição de links mais difundidas na literatura, algumas destas com foco em problemas 

reais.  

3.3.1 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO 

Um sistema de recomendação tem por objetivo a indicação de um 

objeto/serviço a um usuário com base em suas preferências e/ou nas preferências de 

usuários com gostos e características similares. A predição de links em sistemas de 

recomendação foi investigada por (Huang et al., 2005). 

Recomendação em redes de coautoria é extensivamente estudada no campo da 

Análise em Redes Sociais (NEWMAN, 2001c; NEWMAN, 2004). Destina-se a prever ou 

recomendar novos relacionamentos entre pesquisadores com base em seus trabalhos 

científicos e parcerias, com o intuito de disseminar o conhecimento e aprimorar os 

estudos.  
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Outro exemplo da aplicação da predição de links em sistema de recomendação 

são sites de comércios eletrônicos. Por exemplo, a Amazon.com25 recomenda produtos 

similares ao que o usuário está comprando com base nas opiniões de outros usuários 

que tenha comprado o mesmo produto. Geralmente, as informações relativas à compra 

de produtos são representadas na forma de um grafo bipartido (Huang et al., 2005). Os 

links preditos indicarão quais produtos se relacionam com que clientes. 

Recomendações de filmes são semelhantes ao comércio eletrônico, porém têm 

algumas particularidades, dando maior enfoque ao domínio da rede construída - por 

exemplo, analisar preferências e estilos de filmes entre as pessoas, os filmes mais 

assistidos e sucessos do cinema. Uma base de dados para indicação de filmes muito 

conhecida é a IMDb26. 

3.3.2 PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS 

Nessa aplicação, as pessoas (infectadas ou não) constituem os nós da rede, e o 

relacionamento entre elas representa a transmissão da doença sendo monitorada. 

Trata-se de uma aplicação de grande interesse tanto do setor público como de 

instituições privadas ligadas ao ramo da saúde.  

O sucesso das ações desenvolvidas para monitorar e controlar a disseminação de 

doenças está intimamente ligado ao bom entendimento de como as redes de contágio 

funcionam. 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 realizar ações de controle e impedir a 

infecção de novos indivíduos (ZANETTE, 2002). 

Um exemplo dessa aplicação de predição em redes de propagação de doenças 

é o estudo de (MURRAY, 1993 apud VESPIGNANI, 2009), que mostrou a propagação da 

Peste Negra no século 14. Nesse estudo, foi identificado um padrão simples de difusão, 

que pode ser compreendido através de equações diferenciais contínuas. 

3.3.3 ESTRUTURAÇÃO DE REDES CRIMINOSAS 

Essa aplicação tem como foco ajudar no mapeamento de redes criminosas (em 

particular, das redes terroristas). Os membros que compõem essas redes ocultam seus 
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contatos de forma intencional, fazendo o possível para que não sejam descobertos. 

Assim, essas são redes buscam preservar a confidencialidade de seus integrantes, bem 

como da sua estrutura. 

Geralmente, apenas uma parte da rede pode ser mapeada pela Inteligência 

Policial (através de escutas telefônicas, e-mails, interrogatórios, por exemplo). Nesse 

contexto, técnicas de detecção de relacionamentos podem ser empregadas para se 

obter uma descrição mais completa da estrutura geral da rede e, assim, contribuir na 

solução de crimes (CARPENTER et al., 2002). 

3.3.4 PREDIÇÃO DE COLABORAÇÕES CIENTÍFICAS OU ACADÊMICAS 

Aplicações com foco em redes de colaborações científicas ou acadêmicas (mais 

conhecidas como redes de coautoria) são bem difundidas na literatura. O objetivo aqui 

consiste em identificar possíveis pares de autores que ainda não publicaram juntos, mas 

que, de acordo com suas características e da rede como um todo, têm grandes chances 

de trabalharem em conjunto num futuro próximo (ALBERT & BARABÁSI, 2002; LIBEN-

NOWELL & KLEINBERG, 2007).  

Recomendar colaborações científicas ou acadêmicas pode auxiliar um 

pesquisador a formar novos grupos, buscar por colaborações para uma proposta de 

projeto e investigar comunidades de pesquisa. Além disso, um trabalho recente mostra 

que grupos de pesquisa com uma rede de coautoria bem conectada tendem a ser mais 

produtivos (LOPES et al. 2011). Descobrir novos links nesse cenário não é uma tarefa 

trivial, pois a proximidade social tem diferentes interpretações em que as conexões 

entre as pessoas e o contexto acadêmico (por exemplo, filiação e área de pesquisa) 

devem ser consideradas (BRANDÃO & MORO, 2012). 

A predição de links nessas redes tem sido abordada em muitos trabalhos e tem 

servido para fundamentar muitas técnicas e métodos utilizados em outras redes sociais. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender como as interações em redes sociais são estabelecidas e mudam ao longo 

do tempo é de grande valia em um mundo onde tudo parece estar conectado. A 
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predição de relacionamentos tem grande aplicabilidade no mundo atual, podendo ser 

usada para solucionar problemas das mais diversas áreas, como biologia, ecologia, 

marketing, comércio, medicina entre outras (COOKE, 2006). 

O entendimento das relações e o estudo da dinâmica das redes não é uma tarefa 

trivial, pois há uma série de informações implícitas (ou propositadamente ocultadas) 

difíceis de detectar, ou que, por vezes, não podem ser representadas de maneira 

simples.  

Por exemplo, considere dois cenários distintos e uma rede de coautoria: (1) dois 

pesquisadores trabalham na mesma instituição, mesmo centro acadêmico, possuem 

colegas em comum e fazem pesquisas na mesma área, porém não se relacionam devido 

a algum fator que a rede não captura (e.g., inimizade ou antipatia); e (2) dois 

pesquisadores que fazem pesquisas em áreas distintas (e.g., computação e biologia), ou 

trabalham em instituições distintas, porém possuem colegas em comum, através dos 

quais vão criar um relacionamento. A informação disponível na representação das redes 

de coautoria nem sempre é capaz de capturar essas peculiaridades, e predizer 

corretamente os links futuros. 

Dentre os diversos desafios de predição de links em redes de coautoria, a que 

motivou a realização deste trabalho foi a possibilidade de predição de relações entre 

colaboradores de áreas de pesquisa distintas, porém unidos através de um terceiro 

colaborador, ou seja, com ligação forte (apenas um nó de distância entre eles). Assim, 

este trabalho de mestrado propõe uma abordagem híbrida para predição de links em 

redes de coautoria, combinando a abordagem baseada na topologia da rede com a 

abordagem baseada no conteúdo dos nós. Nosso método busca predizer novos 

relacionamentos em redes de coautoria considera tanto a proximidade dos autores na 

rede (ligações com um nó de distância); e a similaridade textual dos trabalhos 

publicados por esses autores.  

Este capítulo procurou abordar boa parte do que se tem desenvolvido na 

literatura com relação à predição de links, servindo de base para a apresentação da 

abordagem de predição de links proposta por este trabalho de mestrado. O próximo 

capítulo, por sua vez, se concentrará na apresentação do trabalho desenvolvido. 
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4 CONPREDICT: UM MÉTODO PARA PREDIÇÃO DE RELACIONAMENTOS 

EM REDES DE COAUTORIA BASEADO EM CONTEÚDO 

Este capítulo descreve em mais detalhes a abordagem proposta neste trabalho, 

de acordo com os seguintes objetivos apontados no Capítulo 1 (Introdução): 

 Investigar métodos para predição de links em redes de coautoria.  

 Propor um método para predição de links baseado no conteúdo dos nós. 

 Implementar um protótipo para validação do método proposto. 

 Avaliar o desempenho do método proposto aplicado à predição de novas 

associações entre autores, isto é, coautorias.  

O método aqui proposto para Predição de relacionamentos em redes de 

coautoria (ConPredict) utiliza como fonte de informações a estrutura da rede e o 

conteúdo representado por cada nó da rede. Assim, foi adotada uma abordagem híbrida 

(baseada em padrões estruturais da rede e similaridade entre os nós). Este método 

explora a topologia da rede através de métricas que calculam a distância e a 

similaridade entre os nós, conforme foi descrito no capítulo 3. A escolha dessa 

abordagem híbrida deveu-se aos problemas encontrados ao se utilizar métricas que 

analisam apenas a estrutura da rede para predição de coautoria.  

A abordagem puramente baseada na topologia da rede considera, por 

exemplo, que pesquisadores que estão muito próximos (e.g., mesma instituição, centro, 

área de pesquisa, ou que tenham outros coautores em comuns) são fortes candidatos a 

publicarem juntos no futuro. No entanto, alguns deles publicam artigos em linhas de 

pesquisas muito especializadas dentro de uma mesma grande área de pesquisa, por 

exemplo, Inteligência Artificial. Assim, se não considerarmos a similaridade do conteúdo 

publicado por eles, pode ocorrer predições de coautorias que nunca irão de fato 

ocorrer, o que pode aumentar o número de falsos-positivos na tarefa de predição.  

A metodologia aqui adotada assume que as redes sociais são representadas 

como grafos não direcionados que não permitem que os nós se autorrelacionem. Nós 

que se autorrelacionam não fornecem quaisquer informações úteis que contribuam ao 

modelo de predição construído. Nos grafos não direcionados, não se considera o 

sentido da relação entre os nós (origem e destino), assim o significado ou valor atribuído 

ao relacionamento é idêntico para os nós que formam um par. Nas redes de coautorias, 



 

35 

essa suposição condiz com a ideia de que a contribuição dos autores (os pares 

formados) em um mesmo artigo é igual.  

A análise do método proposto foi realizada através de uma comparação entre 

uma rede de coautoria predita e a rede real. Foram aplicadas as métricas de avaliação 

de desempenho detalhadas no capítulo 5. O ConPredic obteve 87.91% de precisão e 

84.21% de cobertura. 

A seção a seguir apresenta os detalhes sobre a motivação para o estudo da 

análise de conteúdo em redes de coautoria no que diz respeito ao problema da 

predição. 

4.1 VISÃO GERAL DO CONPREDICT 

Como visto no Capítulo 3, um processo de predição de links envolve três 

abordagens e diversas métricas. Vimos também que existem diversas aplicações 

práticas, e nenhuma daquelas encontradas na literatura implementa uma abordagem 

híbrida para predição de links em redes de coautorias.  

O foco deste trabalho é a proposta de um método para predição de links em 

redes de coautoria que utilize uma abordagem híbrida, considerando tanto a topologia 

da rede como o conteúdo dos nós. Assim, o ConPredict combina a abordagem baseada 

em padrões estruturais da rede (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007) e a abordagem 

baseada na similaridade entre os nós (AL HASAN et al., 2006). O objetivo é predizer 

pares de coautores com maior precisão, contemplando a questão de autores de mesma 

área de pesquisa (por exemplo, Inteligência Artificial), mas que publicam em linhas de 

pesquisas distintas (por exemplo, IA conexionista e Engenharia do Conhecimento). 

O protótipo conta com diversos módulos (ver seção 4.2), facilitando a 

implementação de novas métricas e o uso de novas bases de dados de coautoria, 

diferentes da utilizada nos experimentos nesse trabalho. 

4.1.1 CRIAÇÃO DE REDES DE COAUTORIA 

Em redes de coautoria, cada nó representa um autor, e o conteúdo dos nós 

pode incluir o título e o resumo de cada artigo, bem como o texto completo do trabalho 

quando esse texto estiver disponível em formato digital.  

As redes de coautoria utilizadas neste trabalho foram criadas a partir de 

informações disponíveis em um repositório de artigos científicos muito utilizados em 



 

36 

trabalhos relacionados ao nosso (o ArXiv27 - ver Capítulo 2). Utilizamos apenas o título e 

o resumo dos artigos para compor o conteúdo dos nós da rede, uma vez que esse 

repositório não disponibiliza o texto completo dos trabalhos publicados na API 

(Application programming interface).  

Uma vez que redes derivadas de grandes repositórios de artigos tendem a ser 

muito extensas, calcular a similaridade entre todos os pares possíveis na rede, 

considerando qualquer distância entre os nós, seria computacionalmente inviável. 

Considere, (por exemplo, o repositório ArXiv conta com cerca de 716.157 documentos 

cadastrados.  

Consequentemente, adotamos a abordagem de rede de mundo pequeno (ver 

Capítulo 2). Nossas redes contêm apenas autores que estão muito próximos na rede 

(com distância máxima de dois nós). Por exemplo, se o autor X publicou com Y, e Y 

publicou com Z, teremos os seguintes pares: (X,Y), (Y,Z) e (X,Z)28.   Outro detalhe a se 

observar é que apenas artigos que possuem dois ou mais autores são utilizados na 

construção da rede, sendo desconsiderados artigos com único autor. 

O procedimento que foi definido para criação de redes de coautoria se inicia 

pela seleção de dois corpora de documentos (corpus A e corpus B), ambos relacionados 

a um tema específico (e.g., Física). O corpus A é usado para a criação da base de 

coautoria dada como entrada para o ConPredict. Esse corpus deve conter artigos 

publicados em um intervalo de tempo que pode ser escolhido pelo usuário do sistema 

(por exemplo, de 2000 a 2002). A partir desse corpus, é criada a Rede de coautoria A, 

que contém um nó para cada autor presente em algum dos documentos selecionados.  

Já o corpus B é usado para se verificar experimentalmente a precisão da 

predição realizada pelo nosso sistema. Assim sendo, ele deve conter apenas artigos 

publicados em um período posterior ao escolhido para o corpus A (por exemplo, de 

2003 a 2005). A partir desse corpus é criada a Rede de coautoria B, usada para verificar 

se os links preditos pelo ConPredict de fato ocorreram. 

4.1.2 PREDIÇÃO DE LINKS 

Depois que as redes de coautoria são criadas, podemos então iniciar o processo 

de predição de links. Como dito, este trabalho utiliza duas métricas de topologia de rede 
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cobertura, porém a precisão foi muito prejudicada (ver Capítulo 5). 
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(distância de menor caminho entre dois nós e Jaccard) para criar uma lista inicial de 

futuros coautores (pares candidatos).  

A partir da Rede de coautoria A, é extraída uma lista de pares de autores com 

base na topologia da rede. Como dito anteriormente, consideramos apenas autores que 

estão muito próximos na rede (com distância máxima de dois nós). Contudo, antes de 

ser usada para predizer coautorias futuras, a lista de pares candidatos será reduzida, 

passando por duas etapas de processamento.  

Inicialmente essa lista é reduzida eliminando-se todos os pares que tiverem 

pelo menos um autor que não aparece na Rede de coautoria B. De fato, não faria 

sentido propor uma coautoria com alguém que não tem nenhuma publicação no 

intervalo de tempo escolhido para a rede B. Note que é comum haver autores que 

publicam durante um ou dois anos (em geral, durante seus cursos de pós-graduação), e 

depois param de publicar porque estão trabalhando em empresas com outro foco. 

Em seguida, é calculada a similaridade entre os autores dos pares restantes. 

Desta forma, cada nó contém o título e o resumo de todos os trabalhos publicados pelo 

autor no intervalo de tempo escolhido. O cálculo da similaridade textual é feito com 

base na frequência de ocorrência das palavras nos nós. Foram utilizadas técnicas de 

processamento de linguagem natural e Recuperação de informação para 

processamento do conteúdo dos nós (Stopwords e Stemming).  

A partir deste ponto, os pares são ordenados de acordo com a similaridade 

calculada entre seus nós. Apenas os pares que atingirem um limiar aceitável de 

similaridade serão propostos como links futuros. A partir dessa lista de pares propostos, 

é criada a Rede de coautoria C, que consiste na rede predita pelo ConPredict. Essa rede 

será comparada à rede B, a fim de calcularmos as medidas de desempenho do sistema 

implementado. 

Foram realizados experimentos utilizando-se diferentes limiares de 

similaridade, a fim de se verificar qual seria o valor ideal (que maximiza a precisão de 

predição do sistema). Os testes realizados apontaram para um limiar de 28% como 

sendo o mais adequado para a rede construída, com precisão de 93,5% (ver Capítulo 5). 

As seções a seguir apresentam a arquitetura geral do protótipo que 

implementa o método ConPredict, bem como detalhes sobre cada um de seus módulos.    
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4.2 ARQUITETURA GERAL DO PROTÓTIPO 

O protótipo foi desenvolvido usando a linguagem de programação Java, versão 

6.0. A ferramenta para codificação utilizada foi o NetBeans 6.7.1. Trata-se de uma IDE 

(Integrated Development Environment) de desenvolvimento integrado muito conhecido 

entre os desenvolvedores Java. Também foi empregada a API (Application Programming 

Interface) do JUNG29 (Java Universal Network/Graph) (O'MADADHAIN et al., 2003; 

WHITE et al., 2005), um framework que possibilita modelar, analisar e visualizar os 

dados que se apresentam na forma de um grafo.  

Para o pré-processamento de texto foram utilizados os algoritmos da biblioteca 

Apache Lucene30. Trata-se de uma biblioteca com funcionalidades de motor de busca 

escrita inteiramente em Java.  

Todas as ferramentas, frameworks e bibliotecas utilizadas no nosso protótipo 

são gratuitos e/ou de código aberto.  

A arquitetura do protótipo ilustrada na figura 4.1 é dividida em quatro módulos: 

(1) aquisição de documentos, (2) povoamento da base de dados, (3) geração das redes e 

predição de links, e (4) visualização da rede e resultados da predição. Os principais 

serviços desses módulos são explicados em detalhes nas seções a seguir. 

 

 
Figura 4.1: Arquitetura geral da protótipo 

                                                 
29

 http://jung.sourceforge.net/ 
30

 http://lucene.apache.org/core/ 

http://jung.sourceforge.net/
http://lucene.apache.org/core/
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4.3 MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS 

Para obter os artigos que vão constituir a rede de coautoria, foi implementado 

um módulo para busca das informações relevantes de cada artigo que serão 

consideradas na construção da rede: title, abstract, published e author(s) (ver exemplo 

4.1). Essas informações são serializadas em arquivos XML e armazenadas em um 

repositório local. As informações sobre cada artigo recuperado serão armazenadas em 

um arquivo individual. 

<article id=”astro-ph/0101007v1”> 

       <title></title> 

       <abstract></abstract> 

       <published></published> 

       <author></author> 

</article> 

Exemplo 4.1:  Template XML para aquisição dos corpos. 

 

O processo de aquisição foi implementado através de um script (cliente 

WebService) que faz requisição aos repositórios de artigos. Esse módulo pode ser 

substituído por qualquer cliente WebService com mesmas funcionalidades e padrões. 

4.4 MÓDULO DE POVOAMENTO DA BASE DE DADOS 

O módulo de povoamento da base de dados recebe como entrada os arquivos 

XML, descritos na seção anterior, e inicia o processo de desserialização desses arquivos. 

Utiliza-se um parser para processar cada arquivo que guarda as informações sobre um 

artigo, e os dados assim obtidos são armazenados na base de dados, de acordo o 

modelo descrito a seguir. 

4.4.1 MODELAGEM DOS DADOS 

Foi modelado e implementado um esquema de base de dados que faz o 

controle e a persistência das informações das redes de coautoria A, B e C. Esse esquema 

é uma maneira de abstrair essas redes. No modelo entidade-relacional, os atributos dos 

nós das redes são armazenados nas colunas das tabelas e os relacionamentos entre os 

nós estão mapeados nas relações de dependência dos registros nestas tabelas. 
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As consultas às informações das redes são realizadas na forma de consultas SQL 

(Structured Query Language). A partir dos dados retornados, é realizado o cálculo das 

métricas, descrito no módulo de predição de links. 

A figura 4.3 apresenta o modelo lógico de dados que representa a rede 

utilizada, assim como as tabelas auxiliares utilizadas pelo módulo de geração das redes.  

As entidades básicas do modelo (‘paper’ e ‘author’) são utilizadas para 

armazenamento dos corpora de artigos, no qual um autor pode escrever um ou vários 

artigos e um artigo pode ser escrito por um ou vários autores. Essa relação é 

caracterizada como um relacionamento de M para N. Nesse tipo de relacionamento é 

gerado uma nova tabela associativa (‘author_paper’) que armazena as chaves 

estrangeiras das entidades básicas. A coluna ‘date_paper’ (data de publicação do paper) 

é utilizada para definir os intervalos de tempo (descrito na seção 4.1.1) para as redes de 

coautorias A e B. 

Vale ressaltar que a rede de coautoria A e a rede de coautoria B são formadas 

por artigos que possuem dois ou mais autores, sendo desconsiderados artigos com 

único autor. Os nós representam os autores e as ligações os artigos publicados em 

coautoria. O número de coautorias de um artigo é calculado da seguinte forma: (n*(n-

1))/2, levando em consideração um artigo com n autores (n>1). As tabelas auxiliares 

‘co_authored_a’ e ‘co_authored_b’ foram criadas para representar essas redes, 

respectivamente. Essas tabelas possuem colunas idênticas, chave primária e as colunas 

com o identificador dos autores que já publicaram ao menos um artigo juntos.  

 

 
Figura 4.2: Modelo lógico de dados da ferramenta 

 

A lista de pares de nós candidatos à predição obtidos a partir da aplicação da 

métrica de distância do menor caminho é armazenada na tabela ‘co_nodes_candidate’. 

Nessa tabela foi criada a coluna ‘is_exists’ para verificar se os autores tinha ao menos 
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uma publicação na rede de coautoria B, senão a tupla seria removida da tabela. Essa 

medida foi necessária para reduzir a taxa de falso positivo da predição. 

O conteúdo formado pelo titulo e resumo de cada artigo, após a fase de 

processamento de texto, é armazenado na tabela ‘author_document’. 

A rede de coautoria C, resultante da implementação da métrica de similaridade 

é armazenado na tabela ‘co_authored_c’. Os pares de nós dessa rede são ranqueados 

conforme o valor de similaridade da coluna ‘ranking’.  A partir desse ranking, é 

analisado se os pares de nós propostos existem na rede de coautoria B. O resultado é 

armazenado na coluna ‘result’. Esse resultado serve como base para cálculo das 

medidas de desempenho (descritas capítulo 5). 

4.5 GERAÇÃO DAS REDES E PREDIÇÃO DOS LINKS 

Como foi descrito na modelagem da base de dados na seção anterior, as redes 

de coautora A, B e C são armazenados nas tabelas ‘co_authored_a’, ‘co_authored_b’ e 

‘co_authored_c’, respectivamente. 

As redes A e B são geradas de acordo os parâmetros configurados para área(s) 

das publicações e intervalo de tempo. 

 Como vimos, o processo de geração da rede de coautoria C envolve algumas 

técnicas de processamento de linguagem natural e Recuperação de Informação (RI) para 

processamento do conteúdo dos nós, descritas na seção a seguir. 

 O quadro 4.2 mostra em resumo o algoritmo ConPredict para geração da 

predição de relacionamentos. 

Algoritmo ConPredict 

1.  Inicio 

   1.1 coutoriasCanditas := LeiaListaParesAutores(); 

   1.2 Para coautoria de 0 até coutorias.Tamanho() faça 

    1.2.1 distância = CalcularDistânciaEntreCoutoriasCandidatas(); 

    1.2.1 Se distância = 2 então 

    1.2.1.1 listaMenorCaminho := AdicionaListaMenorCaminho(); 

    1.2.2 Fim-se 

    1.3 Fim-para 

    1.4 Para menorCaminho de 0 até listaMenorCaminho.Tamanho() faça 

    1.4.1 autor1 := LeiaConteudoPublicadoAutor1(); 

    1.4.2 autor2 := LeiaConteudoPublicadoAutor2(); 

    1.4.3 ranking := calculaSimilaridadeTextual(autor1, autor2); 
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    1.5 Fim-para 

2. Fim 

3. Função calculaSimilaridadeTextual(autor1, autor2): decimal 

3.1 Inicio 

3.1.1 Para p de 0 até autor1.ConteudoPublicado.TotalPalavras faça 

3.1.1.1 contaigual := contaPalavrasIguais(); 

3.1.2 Fim-para 

3.2 ranking := (contaigual/ autor1.ConteudoPublicado.TotalPalavras); 

3.3 Retorne ranking;  

3.2 Fim 

Quadro 4.1: Algoritmo do método proposto. 

4.5.1 PROCESSAMENTO DE TEXTO 

Na fase de pré-processamento dos documentos, pode-se realizar duas 

operações sobre o texto: (1) eliminação de Stopwords, com objetivo de eliminar os 

termos não relevantes dos documentos; e (2) Stemming, para substituição de palavras 

completas por seus respectivos radicais. 

Abaixo lista-se  as fases de pré-processamento dos documentos armazenados 

na tabela ‘author_document’. 

 Tokenização: A tokenização é utilizada para decompor o documento em termos que 

o compõe. Os delimitadores utilizados para tokenização são: o espaço em branco 

entre os termos, quebras de linhas, tabulações, e alguns caracteres especiais. 

 Limpeza: Depois da tokenização, cada termo obtido passa pela etapa de limpeza. 

São removidas as stopwords, com base em uma lista pré-existente de termos 

irrelevantes. Essa lista é composta por preposições, artigos, advérbios, números e 

pronomes.  

 Stemming: É o método para redução de uma palavra ao seu radical, removendo as 

desinências, afixos, e vogais temáticas. Com sua utilização, as palavras derivadas de 

um mesmo radical serão contabilizados como um único termo. 

Ao final da fase de pré-processamento, os textos são armazenados na tabela 

‘author_document’ junto com identificador dos seus respectivos autores. 

Não foi empregado peso de relevância para uma palavra ou sentença, título por 

exemplo. 
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4.5.2 RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO E SIMILARIDADE TEXTUAL 

Para calcular a similaridade de conteúdo, faz-se necessário empregar modelos 

de Recuperação da Informação - RI (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 2011). Alguns 

modelos clássicos de RI encontrados na literatura são: modelo booleano, modelo 

espaço vetorial e modelo probabilístico. A seguir, será detalhado apenas o modelo 

utilizado na construção do ranking de similaridade entre os nós da rede.  

 

Modelo de Espaço Vetorial 

 

O Espaço Vetorial é o modelo mais utilizado nos sistemas de RI atuais. Ele 

possibilita um ordenamento automático dos documentos mais relevantes para o 

usuário, possui baixo custo computacional, e nenhum estudo pôde ainda comprovar 

que outro modelo é melhor que ele para domínios abertos tal como a Web (BAEZA-

YATES & RIBEIRO-NETO, 2011).  

Este modelo representa os documentos de uma coleção em um espaço vetorial 

t-dimensional, e aplica operações de Álgebra Linear sobre vetores. Cada documento e 

cada consulta são representados por vetor nesse espaço. Cada termo que aparece na 

coleção de documentos é representado em uma dimensão do espaço t-dimensional, 

onde a variável t indica o número de termos distintos da coleção. 

Considere a seguinte representação, dois artigos A1 e A2 que, após a fase de 

processamento de texto para o título e resumo, por simplificação, só contenham quatro 

termos: algorithm, language, flowchart e logic. Considerando ou não o peso de 

relevância para todos esses termos. Cada termo torna-se uma dimensão do espaço 

multidimensional.  

No presente trabalho os termos não recebem peso de relevância nos 

centroides (conjunto de termos de maior relevância no documento), isto é, segundo 

algumas características (número de vezes que o termo ocorreu, se está no título, em 

negrito, ou se aparece no resumo).  

O sistema desenvolvido dá suporte à medida de Jaccard (descrita no capítulo 3) 

para cálculo similaridade textual.  

4.6 MÓDULO DE VISUALIZAÇÃO 

O módulo de Visualização tem por objetivo exibir ao(s) usuário(s) os resultados 

da predição de links de forma simples. Esse módulo possui duas etapas de 
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processamento: visualização da rede em formato de grafo e análise do desempenho da 

predição. 

 É possível visualizar o comportamento da rede de coautoria A, da rede de 

coautoria B, e da rede predita (rede de coautoria C) em formato de grafo. O framework 

Jung foi utilizado na implementação da visualização dessas redes. 

A etapa de análise do desempenho da predição consiste em fornecer como saída 

todos os resultados calculados para as medidas de desempenho (precisão, cobertura, F-

measure) e a matriz confusão (verdadeiro positivo, falso positivo, falso negativo, 

verdadeiro negativo). 

A seção a seguir será apresentada as interfaces do sistema desenvolvido. 

4.6.1 DESCRIÇÃO DAS INTERFACES 

Esta seção mostra como se dá a interação do usuário com a ferramenta. O 

sistema protótipo foi desenvolvido para ambiente desktop através da tecnologia 

Java2SE. Foi desenvolvida uma interface simples, para que o usuário possa interagir com 

o sistema.  

O protótipo conta com funcionalidades para povoamento da base de dados, 

configurações de parâmetros para geração das redes, visualização dos resultados e da 

representação da rede em formato de grafo. 

Na figura 4.3 é possível selecionar a(s) categoria(s) ou área(s) de pesquisa para 

montagem dos corpora. Quanto mais se restringir o número de categorias escolhidas 

(por exemplo, selecionar apenas Mathematics), melhores serão resultados na predição, 

pois os pesquisados da mesma área tendem a publicar juntos com mais frequência. 
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Figura 4.3: Interface para seleção de categorias ou áreas de publicação 

 

Após a seleção das categorias ou áreas, é possível configurar o intervalo de 

tempo para os corpora utilizados para geração das redes de coautoria A e B, 

respectivamente (ver Figura 4.4). 
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Figura 4.4: Interface para configuração para geração das redes de coautoria A e B. 

 

Após as configurações dos parâmetros, o usuário irá clicar em “Gerar” e 

selecionar a opção “Povoar base de dados”. A partir daí, inicia-se o processo de 

povoamento da base de dados. Esse povoamento é realizado através do carregamento e 

parser dos arquivos gerados pelo módulo de aquisição dos documentos desenvolvido na 

linguagem Python.  

Após as configurações dos parâmetros, o processo de povoamento da base de 

dados a partir do repositório de publicações científicas, a geração da rede de coautoria 

A, B e C é automática. Necessário, apenas a seleção do tipo de experimento: com 

stemming ou sem stemming. 

 

Ao final do processo da geração das redes A e B, e predição, o usuário poderá 

iniciar o módulo de visualização. A figura 4.5 ilustra o modelo do grafo para a rede de 

coautoria C. Os nós são representados pelo identificador de cada autor correspondente 

na base de dados, e as arestas se ocorreu alguma colaboração. Essa funcionalidade foi 

desenvolvida com intuito apenas de facilitar a visualização da rede. 

 
Figura 4.5: Gráficos gerados a partir da biblioteca Jung. 

 

Além da visualização das redes em formato de grafo, é possível visualizar os 

resultados do desempenho da predição, conforme as medidas de desempenho 

(precisão, cobertura e F-Measure) que serão descritas no Capítulo 5. 
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4.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foi apresentado o  ConPredict, um método para predição de 

relacionamentos em redes de coautorias baseado em conteúdo. O método aqui 

proposto utiliza uma abordagem híbrida, ou seja, utiliza métricas de análise dos padrões 

estruturais da rede e de similaridade do conteúdo de cada nó.  

O ConPredict conta com quatro etapas para um sistema de predição de links 

(aquisição da rede, geração da rede, predição dos links e visualização). Porém, nossas 

principais contribuições estão no módulo de Geração dos Corpora e Predição de Links. 

É possível alterar os módulos da ferramenta, por exemplo, módulo de aquisição 

de documentos para trabalhar com qualquer repositório de artigos, e até mesmo alterar 

o módulo de predição de links para trabalhar com outras métricas de similaridade e 

análise estrutural da rede. 

No próximo capítulo, serão mostrados os resultados dos experimentos para 

uma rede de coautoria. 
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5 EXPERIMENTOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os experimentos realizados para validar o método de 

predição de links baseado em conteúdo, implementado no ConPredict. Como visto no 

Capítulo 4, foi desenvolvido um protótipo de um sistema modularizado de predição de 

links, ver figura 5.1. 

Tal protótipo gera uma rede predita para cada rede de entrada. Vale ressaltar 

que para efeito de comparação entre as configurações dos experimentos com stemming 

e sem stemming, os pares selecionados são sempre os mesmos. 

Foram realizados dois experimentos para quatro redes geradas. O primeiro 

experimento corresponde ao uso de stemming (ver seção 5.4) e o segundo experimento 

sem o uso de stemming (ver seção 5.5). A fim de fazer uma análise comparativa entre 

essas duas abordagens. 

Nos resultados, são mostrados apenas os melhores limiares, obtidos através de 

testes sistêmicos no protótipo, de similaridade do conteúdo entre os nós da rede. E, o 

cálculo dessa similaridade foi efetuado apenas nos pares de nós candidatos que 

possuem distância máxima igual a dois, pois foram testadas distâncias maiores, porém 

os resultados obtidos foram degradados. Houve aumento da cobertura, porém a 

precisão foi muito prejudicada. 

A Figura 4.1 – Arquitetura Geral do CondPredict, foi repetida aqui (Figura 5.1) 

para facilitar a apresentação dos experimentos, uma vez que vamos mencionar as bases 

de dados e módulos apresentados nesta figura. 



 

49 

 
Figura 5.1: Arquitetura geral do ConPredict 

Veremos inicialmente uma descrição do Repositório de Trabalhos Científicos 

(Biblioteca Digital) utilizado para geração das redes nos experimentos (seção 6.1). A 

seguir, descrevemos a metodologia dos experimentos, seleção de pares de nós para 

análises, experimentos realizados, métricas utilizadas, procedimentos, resultados 

obtidos e conclusões dos experimentos. 

5.1 REPOSITÓRIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS UTILIZADO 

Nesse trabalho foi utilizada a biblioteca digital arXiv31 para realizar os 

experimentos, pois fornece uma API (Application programming interface) para obter as 

informações necessárias (título, resumo, autores, área e data de publicação) dos artigos 

para geração das redes. E, dentre as principais bibliotecas digitais de artigos pesquisadas 

e descritas no Capítulo 2, essa era a única que fornecia tais informações bem 

estruturadas.  

As requisições foram efetuadas via método Get32, através da url 

(http://export.arxiv.org/api/query?search_query). Para cada requisição é retornado um 

documento no formato XML (Extensible Markup Language) com as informações de um 

artigo, conforme Exemplo 5.1. 

                                                 
31

 http://arxiv.org/ 
32

 Get é um dos métodos do HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto - 

HTTP) que faz requisições ao servidor passando parâmetros via URL. 
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Exemplo 5.1: Modelo da representação em XML de um artigo na arXiv. 

Os artigos coletados foram parseados e armazenados na base de dados. Foram 

separados em dois intervalos de tempo para geração das redes. Para cada área de 

pesquisa foi gerada uma rede de coautoria A (predição), uma rede de coautoria B 

(validação) e uma rede de coautoria C (predita).  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

  <link href=" " rel="self" type="application/atom+xml"/> 

  <title type="html"></title> 

  <id></id> 

  <updated></updated> 

  <opensearch:totalResults xmlns:opensearch="http://a9.com/-

/spec/opensearch/1.1/"></opensearch:totalResults> 

  <opensearch:startIndex xmlns:opensearch="http://a9.com/-

/spec/opensearch/1.1/"></opensearch:startIndex> 

  <opensearch:itemsPerPage xmlns:opensearch="http://a9.com/-

/spec/opensearch/1.1/"></opensearch:itemsPerPage> 

  <entry> 

    <id></id> 

    <updated></updated> 

    <published></published> 

    <title></title> 

    <summary> </summary> 

    <author> 

      <name></name> 

      <arxiv:affiliation 

xmlns:arxiv="http://arxiv.org/schemas/atom"></arxiv:affiliation> 

    </author> 

    <arxiv:doi xmlns:arxiv="http://arxiv.org/schemas/atom"></arxiv:doi> 

    <arxiv:comment 

xmlns:arxiv="http://arxiv.org/schemas/atom"></arxiv:comment> 

    <arxiv:journal_ref 

xmlns:arxiv="http://arxiv.org/schemas/atom"></arxiv:journal_ref> 

    <link href="http://arxiv.org/abs/cond-mat/0102536v1" rel="alternate" 

type="text/html"/> 

    <link title="pdf" href="http://arxiv.org/pdf/cond-mat/0102536v1" rel="related" 

type="application/pdf"/> 

    <link title="doi" href="http://dx.doi.org/10.1063/1.1383585" rel="related"/> 

    <arxiv:primary_category xmlns:arxiv="http://arxiv.org/schemas/atom" 

term="cond-mat.str-el" scheme="http://arxiv.org/schemas/atom"/> 

    <category term="cond-mat.str-el" scheme="http://arxiv.org/schemas/atom"/> 

  </entry> 

</feed> 
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As redes de coautoria A foram geradas no intervalo de 1994 a 1996 e as de 

coautoria B de 1997 a 1999. 

 As representações das redes foram construídas a partir das colaborações 

presentes em quatro áreas distintas: i) astro-physics (astro-ph), ii) condensed matter 

(cond-mat), iii) general relativity and quantum cosmology (gr-qc) e iv) high energy 

physics - phenomenology (hep-ph). 

5.2 METODOLOGIA DE EXPERIMENTOS 

O principal objetivo dos experimentos realizados e descritos neste capítulo é 

mostrar a viabilidade e ganho de desempenho advindos da aplicação do método 

proposto na rede adotada. Para isso, uma série de estratégias, métricas e técnicas foram 

adotadas. 

Medidas de desempenho 

Os resultados foram avaliados conforme as medidas de desempenho utilizadas 

em recuperação de informação [BAEZA -YATES  &  RI-BEIRO-NETO, 2011], abaixo 

descreve-se cada uma delas: 

Precisão (Pe) - é a razão obtida entre o número de instâncias positivas corretamente 

classificadas sobre o número de instâncias que o algoritmo classificou como corretas: 

    
  

     
 

Cobertura (Ce)- é a razão obtida entre o número de instâncias positivas corretamente 

classificadas sobre o número total de instâncias positivas: 

    
  

     
 

F-Measure (FMe) - existe um conhecido trade-off entre Precisão e Cobertura no campo 

da Recuperação da Informação (BUCKLAND & GEY, 1994). Algumas pesquisas na 

literatura mostram que existe uma tendência de que o valor de uma das métricas 

aumente quando o valor da outra diminui (BUCKLAND & GEY, 1994). A F-Measure 

tradicional (ou F-Score) é uma média harmônica derivada das duas medidas que pode 

caracterizar um equilíbrio entre elas. 
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Onde tp (true positive) consiste nas instâncias preditas como verdadeiras e 

ocorreram de fato; tn (true negative) consiste nas instâncias preditas como falsas e não 

ocorreram de fato; fp (false positive) consiste nas instâncias preditas como verdadeiras, 

no entanto foram falsas; e fn (false negative) consiste nas instâncias preditas como 

falsas, no entanto foram verdadeiras. 

As avaliações foram realizadas aplicando-se e não stemming. Dessa forma, 

foram gerados resultados das duas práticas, com o objetivo de verificar quais 

apresentavam melhores resultados para as métricas de precisão, cobertura e F-

measure. Nas seções 5.5 e 5.6 apresentamos todos os resultados obtidos para cada 

conjunto de dados. 

5.3 SELEÇÃO DE PARES DE NÓS PARA ANÁLISE 

De acordo como são tradicionalmente tratados os dados para a Predição de 

Links (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007), todo o conjunto de dados de uma rede 

representada por G(V, A) (V para o conjunto de vértices e A para o conjunto de arestas) 

que é dividido em duas partes conforme dois intervalos de tempo distintos e sem 

intersecção t1 e t2. Onde a primeira partição equivale ao subgrafo G[t1] que se limita a 

todos os nós e relacionamentos que surgiram até o intervalo t1. E a segunda equivale ao 

subgrafo G[t2] que se restringe a todos os nós e relacionamentos que surgiram entre o 

intervalo t1 e t2. 

Sendo G(V, A) o grafo que representa a rede de coautoria, V é o conjunto de 

autores e A o conjunto de links entre esses autores. Considerando-se os tempos t0, t’0, 

t1, t’1, e assumindo-se que t0 < t’0 < t1 < t’1. [t0, t’0] é o intervalo de predição (rede de 

coautoria A) e [t1, t’1] o intervalo de validação (rede de coautoria B). G[t, t’] representa 

todas as ligações em t e t’. Dessa forma, o método tem acesso à rede G[t0, t’0] gera uma 

rede predita (rede de coautoria C) e que devem ser verificados em G[t1, t’1], ou seja, 

realiza a determinação dos novos links que se espera encontrar num tempo futuro.  

O método de acesso à rede para geração da rede predita é representado pela 

implementação de duas métricas: distância do menor caminho e Jaccard. Inicialmente é 

gerada uma lista de links, conforme a implementação da métrica de distância do menor 

caminho, por fim, é implementado a métrica de similaridade textual, Jacard. A partir dai 

é gerado um ranking de similaridade para cada link. 
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5.4 CONFIGURAÇÕES DOS EXPERIMENTOS 

Todos os experimentos realizados receberam como entrada os seguintes 

parâmetros: 

1) Área de pesquisa 

o Astro-ph (Astrophysics); 

o Cond-mat (Condensed Matter); 

o Gr-qc (General Relativity and Quantum Cosmology); 

o Hep-ph (High Energy Physics - Phenomenology); 

2) Intervalo de tempo 

o Rede de Coautoria A – 1994 a 1996; 

o Rede de Coautoria B – 1997 a 1999; 

A partir desses parâmetros, foram geradas as redes para predição (rede de 

coautoria A) e validação (rede de coautoria B) com os padrões exibidos nas tabelas 5.1 e 

5.2, respectivamente. 

Tabela 5.1: Rede de Coautoria A 

Áreas de pesquisa  Total de Autores Total de Artigos 

Astro-ph 6217 4737 

Cond-mat 5268 4354 

Gr-qc 1410 1336 

Hep-ph 5022 6095 

 

Tabela 5.2: Rede de Coautoria B 

Áreas de pesquisa Total de Autores Total de Artigos 

Astro-ph 3453 6626 

Cond-mat 2455 4374 

Gr-qc 434 655 

Hep-ph 1826 2031 

 

A tabela 5.3 sumariza as informações sobre a quantidade de pares de nós 

presentes em cada rede, incluído a rede predita (rede de coautoria C) sem o filtro pelo 

limiar de similaridade entre esse nós. 

Tabela 5.3: Total de relacionamentos 

Áreas de pesquisa Rede de coautoria A Rede de coautoria B Rede de coautoria C 

Astro-ph 21787 12905 40772 
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Cond-mat 9377 2880 6105 

Gr-qc 1755 461 532 

Hep-ph 15327 2128 12152 

 

A tabela 5.4 mostra os resultados obtidos pela abordagem tradicional, 

analisando-se apenas a estrutura da rede. Para isso foi aplicado à métrica de distância 

do menor caminho. Os resultados obtidos por essa abordagem serão comparados com 

os experimentos do método proposto, nas seções a seguir. 

Tabela 5.4: F-Measures (FMe) obtidas pela abordagem tradicional 

Rede F-Measure 

Astro-ph 26,94% 

Cond-mat 41% 

Gr-pc 69,77% 

Hep-ph 18,53% 

5.5 EXPERIMENTOS COM USO DE STEMMING 

Como visto no Capítulo 4, Stemming é um método para redução de um termo 

ao seu radical, removendo as desinências, afixos, e vogais temáticas. Com sua utilização, 

os termos derivados de um mesmo radical serão contabilizados como um único termo. 

A seguir será apresentada a avaliação dos resultados obtidos. 

5.5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Para analisar o desempenho do método proposto em cada rede gerada, foram 

utilizadas as configurações definidas na seção 5.4. 

As tabelas abaixo mostram os melhores limiares de similaridade, os resultados 

obtidos e a quantidade de pares de relacionamentos que formam as redes de coautoria 

C (redes preditas). Em seguida os resultados são analisados. 

Tabela 5.5: Precisão (Pe) , Cobertura (Ce) e F-Measure (FMe) obtidas pelo método na rede Astro-ph 

Limiares Medidas de Desempenho Rede de coautoria C 

 
Precisão Cobertura F-Measure 

 
28% 44,68% 76,53% 56,42% 10867 

30% 55,14% 69,36% 61,44% 7980 

32% 66,44% 61,21% 63,72% 5844 
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34% 75,97% 52,63% 62,18% 4395 

36% 83,17% 44,80% 58,23% 3417 

40% 90,37% 33,43% 48,81% 2347 

50% 94,99% 17,32% 29,30% 1157 

 
Tabela 5.6: Precisão (Pe) , Cobertura (Ce) e F-Measure (FMe) obtidas pelo método na rede Cond-mat 

 

Limiar Medidas de Desempenho Rede de coautoria C 

 
Precisão Cobertura F-Measure 

 
28% 61,46% 76,35% 68,10% 1985 

30% 69,14% 69,96% 69,55% 1617 

32% 76,92% 63,20% 69,39% 1313 

34% 82,49% 56,88% 67,33% 1102 

36% 87,80% 50,88% 64,42% 926 

40% 92,22% 40,05% 55,85% 694 

50% 98,53% 20,90% 34,49% 339 

 

Tabela 5.7: Precisão (Pe) , Cobertura (Ce) e F-Measure (FMe) obtidas pelo método na rede Gr-qc 

Limiar Medidas de Desempenho Rede de coautoria C 

 
Precisão Cobertura F-Measure 

 
28% 87,91% 84,21% 86,02% 273 

30% 91,13% 79,30% 84,80% 248 

32% 93,01% 74,74% 82,88% 229 

34% 95,33% 71,58% 81,76% 214 

36% 96,43% 66,32% 78,59% 196 

40% 98,76% 55,79% 71,30% 161 

50% 99,02% 35,44% 52,20% 102 

 

Tabela 5.8: Precisão (Pe) , Cobertura (Ce) e F-Measure (FMe) obtidas pelo método na rede Hep-ph 

Limiar Medidas de Desempenho Rede de coautoria C 

 
Precisão Cobertura F-Measure 

 
28% 36,81% 79,94% 50,41% 2695 

30% 47,84% 73,89% 58,07% 1917 

32% 59,59% 68,57% 63,77% 1428 

34% 70,47% 61,16% 65,49% 1077 

36% 79,24% 55,36% 65,18% 867 

40% 87,76% 44,48% 59,04% 629 

50% 95,63% 26,43% 41,41% 343 
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É possível observar que os melhores limiares de similaridade para todas as 

áreas de pesquisas avaliadas são próximos, estão entre 28% e 36%.  O que mostra um 

padrão de similaridade, sem importar com a área de pesquisa. 

Se, diminuir o limiar, percebe-se claramente à perda de precisão e o aumento 

da cobertura. Se, aumentar o limiar, ocorre o inverso, aumenta a precisão e diminui a 

cobertura.  

Outro ponto importante a se notar é a eficácia do método. Apesar dos valores 

para os limiares parecerem relativamente baixos, foi possível filtrar bem os pares de nós 

candidatos a partir da similaridade. Na tabela 5.3, temos a quantidade de pares de 

relacionamento para a rede de coautoria C no estado inicial, ou seja, sem aplicar o limiar 

de similaridade. Então, nota-se que a métrica de similaridade textual conseguiu filtrar 

bem os pares de nós candidatos. 

De acordo a tabela 5.3, o estado inicial da rede de coautoria C para a área de 

pesquisa Astro-ph era de 40.772 pares de nós candidatos. A partir do cálculo de 

similaridade, a tabela 5.5 exibe a mesma rede com apenas 5.844 pares de nós para o 

melhor limiar (32%), correspondendo apenas a aproximadamente 14,33% do total de 

pares de nós candidatos inicialmente. 

Os resultados obtidos com o método proposto foram satisfatórios. Como pode 

ser visto nas tabelas 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 comparado à tabela 5.4, para todas as redes 

formadas das áreas de pesquisas (Astro-ph, Cond-mat, Gr-qc e Hep-ph) o método obteve 

resultado superior à abordagem tradicional. A predição para a área de pesquisa Gr-qc 

apresentou os melhores resultados de precisão, cobertura e F-measure. 

Para todas as áreas de pesquisas obteve-se mais precisão do que cobertura 

para o melhor limiar.  

5.6 EXPERIMENTOS SEM STEMMING 

Os experimentos sem uso de stemming para cálculo da similaridade do 

conteúdo entre nos nós da rede de coautoria C foram realizados com as mesmas 

configurações definidas na seção 5.4. 

A seguir será apresentada a avaliação dos resultados obtidos. 
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5.6.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Foram realizadas as avaliações para as mesmas áreas de pesquisas utilizadas 

nos experimentos sem o uso de stemming para critério de comparação, se o uso de 

stemming pode melhorar ou piorar a predição de relacionamentos em redes de 

coautoria, quando o conteúdo é formado apenas pelo título e resumo de cada artigo. 

As tabelas abaixo mostram os melhores limiares de similaridade, os resultados 

obtidos e a quantidade de pares de relacionamentos que formam as redes de coautoria 

C (redes preditas). Em seguida os resultados são analisados. 

Tabela 5.9: Precisão (Pe) , Cobertura (Ce) e F-Measure (FMe) obtidas pelo método na rede Astro-ph 

Limiar Medidas de Desempenho Rede de coautoria C 

 
Precisão Cobertura F-Measure 

 
28% 70,39% 61,11% 65,42% 5508 

30% 79,49% 53,14% 63,69% 4241 

32% 85,06% 45,33% 59,15% 3381 

40% 92,89% 26,17% 40,83% 1787 

50% 96,71% 14,36% 25,01% 942 

 

Tabela 5.10: Precisão (Pe) , Cobertura (Ce) e F-Measure (FMe) obtidas pelo método na rede Cond-mat 

Limiar Medidas de Desempenho Rede de coautoria C 

 
Precisão Cobertura F-Measure 

 
28% 82,09% 64,27% 72,10% 1251 

30% 85,90% 57,20% 68,67% 1064 

32% 88,30% 51,00% 64,66% 923 

40% 95,13% 23,65% 37,89% 554 

50% 98,97% 18,02% 30,49% 291 

 

Tabela 5.11: Precisão (Pe) , Cobertura (Ce) e F-Measure (FMe) obtidas pelo método na rede Gr-qc 

Limiar Medidas de Desempenho Rede de coautoria C 

 
Precisão Cobertura F-Measure 

 
28% 93,5% 75,8% 83,7% 231 

30% 95,8% 71,6% 81,9% 213 

32% 97,0% 68,1% 80,0% 200 

40% 98,6% 49,8% 66,2% 144 

50% 99,0% 33,3% 49,9% 96 
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Tabela 5.12: Precisão (Pe) , Cobertura (Ce) e F-Measure (FMe) obtidas pelo método na rede Hep-ph 

Limiar Medidas de Desempenho Rede de coautoria C 

 
Precisão Cobertura F-Measure 

 
28% 68,81% 68,09% 68,45% 1228 

30% 77,63% 61,24% 68,47% 979 

32% 83,15% 55,28% 66,41% 825 

40% 91,93% 37,63% 53,40% 508 

50% 95,59% 32,16% 48,12% 295 

 

Os melhores limiares de similaridades segue um padrão próximo aos resultados 

obtidos sem o uso de stemming, entre 28% e 32%. Devido isso, deixamos nas tabelas 

5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 apenas alguns limiares (40% e 50%) que estão fora desse padrão 

para mostrar o mesmo comportamento da precisão e cobertura que ocorreu no 

experimento anterior, seção 5.5. Se aumentar o limiar tem-se uma queda na cobertura. 

Observando as tabelas 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12, de modo geral o filtro (limiar) a 

partir dos pares de nós candidatos é mais eficaz sem o uso de stemming. Na tabela 5.3 

(área Cond-mat), temos 6.105 pares de nós candidatos para predição, conforme a 

aplicação da métrica de menor caminho. Compara-se com a tabela 5.6, para o limiar 

28%, temos 1.985 pares de nós preditos, o que corresponde a aproximadamente 

32,51% do valor total de nós candidatos. Já na tabela 5.10, temos para o mesmo limiar e 

mesma área de pesquisa apenas 1.251 pares de nós preditos, correspondendo a 

aproximadamente 20,49%. 

Os resultados obtidos sem o uso de stemming se mostraram superiores a 

abordagem tradicional, como pode ser comparado às tabelas 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 com 

a tabela 5.4. 

Os resultados indicam que melhorias no desempenho podem ser alcançadas 

sem o uso de stemming para o cálculo de similaridade na atividade de Predição de 

Relacionamentos, considerando os títulos e resumos dos artigos como conteúdo de 

cada nó. Apenas para a área de pesquisa Gr-qc, os resultados foram melhores com 

stemming. 

5.7 TRABALHOS RELACIONADOS 

O desempenho do ConPredict foi comparado com o trabalho de Liben-Nowel & 

Kleinber (2007). Os experimentos aqui realizados utilizaram quatro das cinco áreas do 
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arXiv (astro-ph, cond-mat, gr-qc, hep-ph, hep-th) avaliadas no trabalho desses 

pesquisados. Liben-Nowel & Kleinber implementaram métricas locais para realização 

das predições.  

As métricas locais levam em conta a noção intuitiva de que quanto mais 

vizinhos os dois nós tiverem, mais chances eles tem de se relacionarem (ainda mais se 

existirem vizinhos comuns). Estas métricas, na maioria dos casos, têm baixo custo 

computacional, mas passam a contribuir menos com a predição quando os nós 

analisados (o par) estão distantes, considerando o grafo da rede. 

À primeira vista, explorar somente a vizinhança do nó pode parecer que não é o 

suficiente para adquirir informações satisfatórias para a predição de links, mas alguns 

estudos (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007) afirmam conseguir bons resultados 

usando esse tipo de métrica. Apesar dos resultados satisfatórios obtidos por Liben-

Nowel e Kleinber, os resultados alcançados pelo método proposto nesse trabalho são 

relevantemente superiores.  

O método proposto utiliza o conceito de métricas globais. Elas não possuem 

limitação de alcance ou cobertura no grafo. Elas se baseiam no cálculo da menor 

distância e na análise e contabilização dos caminhos entre dois nós. Tais métricas são 

derivadas do princípio de que quanto menor for à distância entre os nós, maior será a 

probabilidade deles se ligarem diretamente. Além disso, Liben-Nowel e Kleinber (2007) 

avalia apenas a estrutura do grafo, propondo como futuras colaborações quem possui 

coautorias em comum. Como foi mencionado nos capítulos anteriores, existe o caso 

onde dois pesquisadores podem ter linhas de pesquisa distintas dentro da mesma área, 

e dificilmente irão ocorrer colaborações. 

5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram apresentados os resultados dos experimentos com o 

método de predição de links do ConPredict para as redes de coautorias formadas a 

partir dos documentos extraídos da biblioteca Arxiv, dando-se  maior destaque ao 

cálculo de similaridade com uso e não uso de stemming, que  trouxe  uma comparação 

entre os dois experimentos realizados. 

 O ConPredict apresentou resultados satisfatórios utilizando a abordagem híbrida 

(baseada em padrões estruturais da rede e similaridade entre os nós) para as métricas 

utilizadas. Mostrou-se superior a abordagem tradicional em todos os experimentos 
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realizados. Apesar dos resultados obtidos com uso ou não uso de stemming se 

mostraram próximos, a não utilização dele trouxe melhor desempenho para o método 

de predição. 

O próximo capítulo irá apresentar as considerações finais deste trabalho, 

indicando as principais contribuições para a predição de links em redes de coautorias, 

bem como as dificuldades encontradas, possíveis melhoras e trabalhos futuros. 
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6 CONCLUSÃO 

Esta Dissertação apresentou o ConPredict, um Método para Predição de 

Relacionamentos em Redes de Coautoria Baseado em Conteúdo (título e resumo das 

publicações). São utilizadas bibliotecas digitais na web ou repositórios locais para 

geração das redes: predição (coautoria A), validação (coautoria B). Sendo 

posteriormente gerada a rede predita (coautoria C) a partir da abordagem híbrida 

(baseada em padrões estruturais da rede e similaridade entre os nós) do método 

proposto. 

Este trabalho descreveu uma pesquisa sobre Análise de Redes Sociais, no campo 

da Predição de Relacionamentos, que resultou em um método para predição em redes 

de coautorias. 

Para a condução desta pesquisa, foi adotada uma abordagem híbrida: (1) 

utilização de métricas, a partir da estrutura da rede, para determinação de pares de nós 

candidatos a se relacionarem no futuro, (2) e para o cálculo da similaridade do conteúdo 

para geração de ranking entre esses pares. Na avaliação da abordagem, os resultados 

experimentais com uso e sem de Stemming comprovaram que o método proposto, 

obteve resultados satisfatórios para as redes de coautorias geradas para quatro áreas de 

pesquisa da Biblioteca Digital ArXiv: (1) astro-physics (astro-ph), (2) condensed matter 

(cond-mat), (2) general relativity and quantum cosmology (gr-qc) e (3) high energy 

physics - phenomenology (hep-ph). 

A seguir, a seção 6.1 destaca as principais contribuições do método aqui 

proposto, e a seção 6.2 descreve oportunidades futuras de pesquisas. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES 

Destacamos abaixo as principais contribuições do trabalho realizado, e relatado 

nesta Dissertação de Mestrado: 

 Realização de uma detalhada revisão bibliográfica sobre Análise de Redes Sociais 

e Predição de Relacionamentos, incluído os principais tipos de redes, modelos de 

redes, abordagens para predição de relacionamentos, bem como os principais 

trabalhos relacionados à predição de relacionamentos, incluindo redes de 

coautorias – foco do nosso trabalho. 
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 Proposta de um método para predição de relacionamentos em redes de 

coautoria baseado em conteúdo. 

 Utilização da abordagem híbrida, favorecendo a precisão da predição para 

colaboradores de linhas de pesquisas muito específicas. 

 Construção de um protótipo de sistema de Predição de Relacionamentos para 

redes de coautoria, independente do repositório ou biblioteca digital de 

trabalhos científicos, oferecendo uma solução multi-domínio com satisfatórias 

taxas de desempenho para o método proposto. 

 Avaliação do método proposto para uma rede de coautoria. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Por outro lado, este trabalho deixa em aberto diversas extensões, que podem 

ser implementadas de modo a melhorar o trabalho aqui relatado. Dentre essas 

propostas, podemos citar: 

1. Exploração de métricas: 

 Métricas de similaridade textual: explorar novas métricas para cálculo de 

similaridade do conteúdo dos nós, a fim de melhor ainda mais o 

desempenho da predição, e montar clusters para processar a similaridade 

do conteúdo entre todos os nós da rede. 

 Métricas locais e globais para análise da topologia da rede: explorar 

novas métricas, a fim de propor o máximo possível de pares candidatos 

que tenha publicado no futuro para cálculo de similaridade entre eles. 

2. Estudos comparativos: Implementar métodos de predição de relacionamentos 

que utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina para comparar os resultados 

com o desempenho do método proposto nesse trabalho.  

3. Bibliotecas digitais: o ConPredict obteve bons resultados para os experimentos 

realizados nas áreas de pesquisa da biblioteca digital ArXiv. No entanto, 

resultados obtidos em outras bibliotecas digitais, como DBLP (Digital 

Bibliography & Library Project), ACM (Association for Computing Machinery) e 

CiteSeerX se faz interessantes. 

4. Análise temporal: A ocorrência de Colaboradores que deixaram de publicar em 

uma área de pesquisa ou nunca colaborem é comum, principalmente quando 

aquela área de pesquisa deixou de ser interessante naquele período. A análise 
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temporal do conteúdo publicado por esses Colaboradores poderá justificar 

algumas razões exógenas à rede que levam a tal fato. Como foi abordado por 

Liben-Nowell & Kleinberg (2007). 
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