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RESUMO 

A Predição de Relacionamentos (Link Prediction) é uma importante 

atividade no campo da Análise em Redes Sociais. Esta atividade se refere em 

predizer o surgimento de relacionamentos futuros entre os nós em uma rede 

social. 

Uma das estratégias para realizar as predições se dá por meio da 

aprendizagem supervisionada. Neste caso, a predição é tratada como um 

problema de classificação binária. Os atributos preditores são as métricas 

computadas para indicar a proximidade ou similaridade de um par de nós. As 

classes positiva e negativa representam, respectivamente, a presença e 

ausência de um relacionamento entre esse par no futuro. 

Apesar de ser uma abordagem bem consolidada na literatura, a maioria 

das pesquisas que emprega a aprendizagem supervisionada utiliza apenas 

redes sem pesos. Atribuir pesos para os relacionamentos da rede é uma 

maneira de expressar a ‘força’ dos relacionamentos entre os nós, o que pode 

potencialmente fornecer informações úteis para a predição. Estudos têm 

demonstrado que a utilidade de empregar pesos nos relacionamentos com 

abordagens não supervisionadas ainda é controversa, enquanto este ponto é 

pouco explorado na abordagem supervisionada. 

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi investigar se adotar 

pesos nos relacionamentos entre os nós contribui para a otimização do 

desempenho da predição supervisionada. 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 supervisionada em duas redes de co-

autorias revelaram que uma pequena, mas relevante melhoria de desempenho 

foi obtida quando os pesos foram considerados. 

Palavras-Chave: Predição de Relacionamentos, Análise de Redes 

Sociais, Contribuição dos Pesos nos Relacionamentos, Métricas de Análise,  

Aprendizagem Supervisionada, Redes de Co-autorias. 
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ABSTRACT 

Link Prediction is an important activity in the area of Social Network 

Analysis. This activity refers to predict the emergence of future relationships 

between nodes in a social network. 

One of the strategies to make predictions is through supervised learning. 

In this case, the prediction is treated as a binary classification problem. The 

predictor attributes are the computed metrics to indicate proximity or similarity of 

a node pair. The positive and negative classes respectively represent the 

presence and absence of a relationship between this pair in the future. 

Although it is a well-established approach in literature, most research that 

applies supervised learning uses only network without weights. Assigning 

weights to the relationships of the network is a way to express the 'strength' of 

relationships between nodes, which can potentially provide useful information 

for prediction. Studies have shown that the utility of using weights in 

relationships with unsupervised approaches is still controversial, while this issue 

is little explored in the supervised approach. 

In this context, the main objective of this work was to investigate whether 

adopting weights in relationships between nodes contributes to optimizing the 

performance of supervised prediction. The evaluation was made by comparing 

different classification algorithms in networks with and without weights. In 

general, the results with the supervised prediction in two co-authorship 

networks report that a small, but significant performance improvement was 

obtained when the weights were considered. 

Keywords: Link Prediction, Social Network Analysis, Weight Contribution 

in the Relationships, Metrics for Analysis, Supervised Learning, Co-authorship 

Networks. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

Os avanços da 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, maior interatividade, maior facilidade 

de acesso e de comunicação e ainda a possibilidade de personalização de 

suas informações. Muitas empresas perceberam essa mudança de paradigma 

e procuraram se adaptar para aproveitar os benefícios e as oportunidades que 

a Web passou a proporcionar. 

A Web agora é vista como uma plataforma para serviços e exploração de 

conteúdo. Empresas disponibilizam suas aplicações, muitas vezes livremente, 

com intuito de se favorecerem pela utilização da grande massa de usuários que 

a todo o momento produzem e compartilham informações. Nesse cenário, a 

formação de agrupamentos ou redes sociais, que sempre foi uma característica 

humana desde os primórdios, foi estendida e agora pode ser estabelecida ou 

mediada pela Internet (RECUERO, 2009). Várias redes sociais vêm sendo 

constituídas e suportadas por aplicações na Web para os mais diversos 

propósitos como: estabelecimento de relacionamentos/amizades (Orkut
1
, 

Facebook
2
, Myspace

3
 e outros), compartilhamento de imagens (Flickr

4
), 

compartilhamento de sites favoritos (delicious
5
), microblogging (Twitter

6
), 

carreira e contatos profissionais (Via6
7
, LinkedIn

8
), músicas on-line (Last.fm

9
), 

redes de colaboração em trabalhos científicos (DBLP
10

 - Digital Bibliography & 

Library Project) e até mesmo redes sociais mais restritas como redes 

                                                           
1
 http://www.orkut.com/ 

2
 http://www.facebook.com/ 

3
 http://www.myspace.com/ 

4
 http://www.flickr.com/ 

5
 http://www.delicious.com/ 

6
 http://twitter.com/ 

7
 http://www.via6.com/ 

8
 http://www.linkedin.com/ 

9
 http://www.lastfm.com/ 

10
 http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/ 
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corporativas, que se limitam ao ambiente de uma empresa e tem como intuito 

gerir o conhecimento de seus funcionários. 

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

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

citar uma rede social formada sobre uma rádio-online (como a Last.fm) 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 Twitter, pessoas podem relatar acontecimentos em 

tempo real bem mais rápido do que jornais televisivos conseguem informar a 

respeito. Algumas pessoas podem se especializar em determinado assunto e 

funcionarem como provedores de informações, como no caso de um usuário do 

Twitter que informa sobre promoções de passagens aéreas em todo o Brasil. 

À medida que as pessoas usam estes serviços on-line, os sistemas que 

possibilitam essa infra-estrutura armazenam as informações compartilhadas, 

constituindo uma forma de “Conhecimento Coletivo”. Neste sentido, dados 

sobre uma rede social em si e os relacionamentos entre os usuários passam a 

ser motivo de pesquisas, interesses e oportunidades para diversas áreas como, 

Marketing, Economia, Saúde, Sociologia, Segurança, entre outros. A Análise 

de Redes Sociais é um amplo campo de pesquisa que relaciona técnicas, 

estratégias e métricas para o estudo das redes (WASSERMAN & FAUST, 

1994). A análise e a extração de conhecimento das redes são largamente 

empregadas, onde a compreensão do comportamento e das tendências da 

comunidade é uma atividade estratégica (WASSERMAN & FAUST, 1994). 

Não é a toa que grandes empresas como Yahoo!, Google e Microsoft 

fizeram e ainda fazem volumosos investimentos em redes sociais. O principal 

objetivo destas empresas é entender melhor seus usuários e suas relações a 

fim de oferecer produtos e serviços cada vez mais pertinentes. A Análise de 

Redes Sociais vem se ampliando bastante nesse sentido. Esse crescimento 

pode ser explicado pela vasta quantidade de dados disponíveis para 

experimentos, do aumento de poder de processamento dos computadores e da 

ampliação das áreas de informática como um todo (SILVA et al., 2007). 
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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, 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 

estatística dos atributos 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 criar sistemas 

computacionais capazes de extrair e 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. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

A partir da motivação e do contexto sobre a Análise de Redes Sociais 

apresentados na seção anterior, este trabalho de mestrado terá como foco um 

dos vários aspectos abordados neste abrangente campo de estudo, a Predição 

de Relacionamentos (GETOOR & DIEHL, 2005) (conhecida também como Link 

Prediction). Em poucas palavras, esse aspecto se refere à atividade de 

predizer a existência (no futuro) de relacionamentos entre nós na rede, 

baseando-se no estudo de métricas, padrões e informações nas relações entre 

os nós já existentes. O grande destaque deste tema se dá pela riqueza em 

termos de aplicabilidade e da diversidade de técnicas e estratégias para 

resolver problemas. 

Apesar de existir um considerável volume de trabalhos sobre Predição de 

Links, é importante salientar que em alguns pontos o tema ainda é pouco 

explorado (LÜ & ZHOU, 2011). Um ponto que se destacou durante o estudo da 

literatura é que a maior parte das pesquisas sobre predição de links 
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supervisionada se concentra em métricas computadas em redes sem pesos. 

Em tais redes, a força dos relacionamentos não é levada em consideração (AL 

HASAN et al., 2006; WANG et al., 2007; HUANG et al., 2005). A contribuição 

que o uso de pesos nos relacionamentos possa ou não trazer não é 

sistematicamente verificada e avaliada. Esta falta ou deficiência se mostra 

como uma oportunidade de estudo. Esse aspecto merece ser melhor estudado, 

pois a comunidade acadêmica está sempre propondo e analisando novos 

métodos para tornar as predições mais precisas e os modelos mais 

sofisticados e realistas. 

As pesquisas existentes que investigam a influência e impacto dos pesos 

nos relacionamentos têm focado nas abordagens não supervisionadas (LIBEN-

NOWELL & KLEINBERG, 2007; MURATA & MORIYASU, 2007; LÜ & ZHOU, 

2009). A utilidade de empregar pesos nestas abordagens é controversa (LÜ & 

ZHOU, 2009). Em alguns casos de estudo, o desempenho da predição foi 

significantemente prejudicada (LÜ & ZHOU, 2009), enquanto em outros casos 

os pesquisadores ressaltaram uma melhoria relevante de desempenho 

(MURATA & MORIYASU, 2007). Estes resultados contraditórios até então 

também estimulam e demandam mais pesquisas. 

1.3 OBJETIVOS 

Com base na problemática descrita, o trabalho tem como objetivo 

principal: 

Investigar se atribuir pesos nos relacionamentos entre os nós contribui 

para a otimização do desempenho na predição supervisionada. 

Para alcançar o objetivo principal de maneira relevante e satisfatória, os 

seguintes objetivos específicos foram definidos: 

• Estudar a Predição de Relacionamentos em Redes Sociais baseado 

nas pesquisas e estudos mais relevantes encontrados na literatura – 

Constitui o primeiro passo do trabalho de mestrado para que o 

problema de pesquisa seja analisado de forma bem fundamentada e 
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de modo que os resultados tragam contribuições reais para a 

comunidade acadêmica. 

A dissertação contempla este tema no que diz respeito de seus 

fundamentos, a sua importância e aplicabilidade hoje em dia e 

algumas das tendências futuras. Ainda, o trabalho detalha as 

abordagens e técnicas já consolidadas pela comunidade acadêmica 

para o tratamento não trivial dos problemas relacionados. 

• Desenvolver uma aplicação para minerar os dados sobre os 

relacionamentos de pesquisadores em redes de co-autorias – O intuito 

é alcançar um maior nível de compreensão sobre o tema e aplicar 

algumas teorias e técnicas na prática. 

• Avaliar as predições de relacionamentos por meio da aprendizagem 

supervisionada – Nesta abordagem, a predição é tratada como um 

problema de classificação binária (dois vértices da rede estabelecem 

relacionamento ou não). Um par de nós é definido como uma instância 

para a classificação, dos quais os atributos preditores são as métricas 

computadas para descrever o par. As classes positiva e negativa 

indicam respectivamente a presença e ausência de um 

relacionamento entre os nós no futuro (AL HASAN et al., 2006). O 

tratamento dos dados da rede é similar ao empregado por Liben-

Nowell e Kleinberg (2007), os dados sobre a evolução da rede são 

divididos em dois períodos de tempo distintos e sem intersecção. Em 

resumo, a idéia é construir um modelo de predição (aprendizagem) 

baseado nas informações do primeiro período, a fim de prever o 

surgimento dos relacionamentos no segundo período. Tanto redes 

com e sem pesos são analisadas e comparadas. 

• Subseqüentemente, estender a predição de links através de uma 

abordagem não supervisionada – A idéia é analisar melhor os 

resultados e enriquecer o estudo. O motivo disso é realizar 

comparações de desempenho entre as abordagens e prover maior 

embasamento para as conclusões. 
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• Avaliar e comparar as métricas que exploram as características 

topológicas da rede, com e sem pesos – O propósito é evidenciar 

quais métricas contribuem mais para predições corretas. Os algoritmos 

de classificação empregados nos experimentos têm bases teóricas 

bastante diferenciadas. Isso é importante para analisar o mesmo 

problema de perspectivas diferentes e tornar o estudo menos parcial 

ou tendencioso. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Em função da proposta de pesquisa e dos objetivos definidos, esta 

dissertação está organizada da seguinte maneira. No Capítulo 2 são 

apresentados os principais conceitos e fundamentos para a Análise de Redes 

Sociais. Dado o embasamento no campo de estudo, o Capítulo 3 diz respeito 

ao levantamento bibliográfico e o estudo de técnicas e abordagens (referencial 

teórico) já conhecidas sobre a Predição de Relacionamentos. O Capítulo 4 

retrata o trabalho desenvolvido (considerações, modelagem dos dados e 

sistema implementado), ou seja, aquilo que foi posto em prática para investigar 

os pontos de estudo especificados. O Capítulo 5 descreve os experimentos 

realizados nas redes sociais e a análise dos resultados obtidos. Finalmente, o 

Capítulo 6 discute as considerações finais deste trabalho, apresentando as 

limitações do estudo, algumas propostas para trabalhos futuros e as 

conclusões obtidas com o trabalho como um todo. 
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2  FUNDAMENTOS E DEFINIÇÕES 

Este capítulo tem como intuito contextualizar a área de pesquisa (Análise 

de Redes Sociais), tratando conceitos importantes para o entendimento do 

trabalho de modo geral. 

2.1 TEORIA DOS GRAFOS 

A Teoria dos Grafos é o ramo da Matemática que constitui a base para os 

estudos em Redes Sociais (DEO, 1974). Um grafo é uma estrutura G(V, A) 

onde V é um conjunto não vazio de objetos denominados vértices ou nós, e A é 

um conjunto de pares não ordenados de V, chamado arestas ou links. O 

pioneiro no estudo desta teoria foi Leonhard Euler que estudou os primeiros 

grafos regulares no século 18. Já no século 20 a teoria se tornou mais 

orientada aos algoritmos e a Estatística (BIGGS et al., 1999). 

Em uma rede social, os vértices ou atores representam indivíduos e as 

arestas são constituídas pelos laços sociais gerados através da interação 

social (DEO, 1974). Conforme o contexto da rede social, informações 

específicas (atributos) podem ser associadas aos nós e arestas, deste modo os 

seus conceitos são flexíveis, o que permite a adequação em diferentes 

problemas de pesquisa. Por exemplo, em uma rede de co-autorias, os vértices 

(pesquisadores) podem ter informações como nome, áreas de interesse, 

universidade em que trabalha ou estuda e as arestas (colaborações em 

trabalhos científicos) podem ter informações como nome do artigo, ano de 

publicação e campo de pesquisa. 

Dependendo da aplicação, um grafo pode apresentar diversas 

características: arestas podem ou não ter direção, pode ser permitido ou não 

as arestas ligarem um vértice a ele próprio (conhecido como laço), e vértices 

e/ou arestas podem ter pesos (numéricos) associados. Se as arestas têm uma 

direção associada (indicada por uma seta numa representação gráfica 

tradicional), temos um grafo direcionado, grafo orientado ou digrafo. As arestas 

também podem ter valoração ou peso. Diz-se que as relações são chamadas 

de dicotômicas quando se leva em consideração somente a presença ou 
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ausência de uma relação (valores 0 e 1), ou valoradas quando se associa 

valores discretos ou contínuos as arestas (SILVA et al., 2007). 

Existem outros conceitos que são fundamentais também para os grafos: 

• Centralidade de Grau (ou somente Grau): Também chamado de 

valência, representa o número de arestas que um nó possui, ou seja, o 

número de nós vizinhos diretamente conectados. No caso de um digrafo, 

existe a diferenciação de grau de entrada (arestas que tem o nó como 

destino) e grau de saída (arestas que tem o nó como origem). O grau 

representa uma das principais medidas no estudo dos grafos. No grafo 

abaixo, pode-se ver os vértices adjacentes ao vértice 1 (verde) coloridos 

de amarelo. O grau do vértice 1 é 4. 

 

Figura 2.1. Grau do vértice 1 

• Centralidade de Proximidade (CP): Baseada na menor distância entre 

vértices, a métrica representa quão próximo um vértice se encontra em 

relação aos demais vértices de toda a rede (distância média). É 

calculado pela soma do inverso das Distâncias Geodésicas (dist) de um 

nó com todos os outros do grafo. Considere V� o conjunto de vértices de 

um grafo e v� e v� dois vértices quaisquer. 

���	
� =  1
�����	
, 	��

�

��	∈	��,			���	��

	

• Centralidade de Intermediação (CI): Mede o quanto um vértice está no 

menor caminho entre outros dois vértices da rede. Seja g�� o número de 
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menores caminhos (de mesmo tamanho) que ligam os nós v� e v�, e 

g���v�� o número de caminhos (do total de g��) que passam pelo vértice 

v�. O índice de Centralidade de Intermediação do nó v� é a razão de 

g���v�� por g��, onde v� e v� são quaisquer vértices da rede, com a 

restrição de que os nós v�, v� e v� sejam diferentes entre si 

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

� �	
� = !�"�	
�
!�"�#"

 

• Caminho simples: Seqüência de vértices de tal maneira que para cada 

um dos vértices existe uma aresta que ligue para o próximo vértice. O 

comprimento do caminho é o número de arestas em seqüência. 

• Menor distância: Caminho de menor comprimento entre dois nós. A 

medida também é chamada de Distância Geodésica. Existem variações 

que utilizam pesos nas arestas. Nesse caso, a menor distância pode ser 

definida como o caminho que apresenta a menor soma de pesos. 

• Diâmetro do grafo: É a maior distância entre quaisquer dois vértices do 

grafo. Esta medida é encontrada quando se calcula a menor distância 

entre todos os pares possíveis de vértices. Em seguida, o diâmetro é 

obtido pelo par de vértices que possuir a maior destas distâncias. 

• Densidade do grafo: É a razão entre todas as conexões existentes no 

grafo sobre todas as conexões possíveis. Grafos pouco densos são 

chamados também de esparsos. Em um grafo não direcionado formado 

pelos conjuntos V de vértices e A de arestas, o valor da densidade D é 

obtido da seguinte maneira: 

 $ =  
2|'|

|(| ∙ (|(| − 1)
 

A expressão é semelhante para o grafo direcionado, a diferença é que 

não é feita a multiplicação por 2. A razão é que cada aresta existente 

não é mais contabilizada em duas direções. 
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• Clique: Dado um grafo, um clique é um subgrafo cujos nós são 

completamente conectados uns aos outros (para um grafo direcionado 

ou não). Um clique pode ocorrer, por exemplo, quando todos os vizinhos 

de um nó n estão ligados uns aos outros. A alta conectividade do clique 

pode caracterizar um distinto grupo de nós (fortemente relacionados) do 

restante da rede social. 

• Matriz de Adjacência: Estrutura formada por uma matriz quadrada A de 

tamanho n (número de vértices em um grafo) usada para representar um 

grafo. O valor do elemento a�� da matriz define se os vértices v� e v� 

estão conectados (os valores são 0 e 1 para grafos sem pesos). Essa 

representação tem grande aplicabilidade para o cálculo de métricas na 

rede. 

• Coeficiente de Clustering Local (CC): Essa medida indica a tendência de 

formar links entre a vizinhança de um vértice (SARAMÄKI et al., 2007). 

O coeficiente de um vértice quantifica quão próximo a sua vizinhança 

está de se tornar um clique (quando o grau do vértice for maior que 

zero). Em outras palavras, é a transitividade local ao redor do vértice. A 

transitividade pode ser interpretada como a probabilidade de um 

relacionamento ser transitivo, no caso de uma rede social, isso ocorre 

quando o amigo do meu amigo também é meu amigo. 

A medida é baseada na contagem de triângulos. Um triângulo é formado 

por um vértice i que se conecta a dois outros vértices m e n. O triângulo 

é considerado fechado quando m e n estão diretamente conectados. Em 

um grafo não direcionado, considere t� como o número de todos os 

triângulos fechados relacionados ao vértice i, o Coeficiente de Clustering 

Local em torno de i é calculado pela divisão de t� pelo maior número 

possível de triângulos distintos ligados a i (fechados ou não). A métrica 

pode ser expressa pela seguinte fórmula: 

��(�)  =  
2�


|0(�)| ∙ (|0(�)| − 1)
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2.2 REDES SOCIAIS 

Redes Sociais não é nenhum conceito novo, elas já vêm sendo estudadas 

há muito tempo na área da Sociologia com a colaboração de outras áreas 

como a Matemática, Física e Estatística, por exemplo. Para a Sociologia, as 

relações humanas (parentesco, amizade, trabalho, política, colaboração, por 

exemplo) sempre foram o ponto de partida para compreender como um 

determinado indivíduo, segundo suas características e preferências, influencia 

e é influenciado por outros indivíduos ao seu redor (constitui a identidade social 

de cada um). Desta maneira, são as relações humanas e toda a sua 

diversidade, que promovem o estabelecimento das redes sociais sob a forma 

de grupos, comunidades, sociedades, famílias, equipes, populações, entre 

outros. 

Sempre foi da natureza humana o convívio com outros indivíduos. É 

possível perceber ao longo da história da humanidade como as relações 

humanas evoluíram a partir de crises, desenvolvimento científico, novos 

cenários e contextos. Hoje em dia, são os avanços da Informática que vêem 

proporcionando novos paradigmas nas relações humanas. É a Tecnologia que 

aumenta a velocidade destas mudanças. Este novo cenário incentivou o 

surgimento e a proliferação das redes sociais na Internet. 

Essas redes sociais se apresentam para as mais diversas finalidades e 

contextos, o que motiva sua análise ou não são as oportunidades e/ou 

conhecimento que se pode extrair delas. Como em qualquer tipo de rede, os 

dados que são fonte de estudos são provenientes das características 

particulares dos indivíduos e das interações sociais estabelecidas. Com esses 

preceitos, as redes na Internet são consideradas como abstrações que podem 

traduzir, de certa maneira, o mundo real. Através delas, sistemas podem ser 

representados e problemas podem ser investigados (ALBERT & BARABÁSI, 

2002). 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS 

Os dados que formam as redes sociais se apresentam de forma bastante 

diferenciada dos problemas tradicionais de Mineração de Dados e 

Aprendizagem de Máquina. Em geral, esses dados são multi-relacionais, semi-

estruturados, heterogêneos (ou multidimensionais) (FREITAS et al., 2008). 

Esses conceitos serão comentados a seguir. 

• Multi-relacionais: Os dados, a princípio, estão especificamente nos nós 

e nas ligações entre nós, assim um nó ou uma ligação não podem ser 

analisados de forma isolada ou independente, uma entidade contribui ou 

afeta outras de algum modo, segundo a estrutura da rede. 

• Semi-estruturados: Os dados, na maioria das vezes, apresentam-se de 

uma forma intermediária, não são como um documento de texto livre e 

nem sempre se encontram de modo bem estruturado (como tabelas e 

colunas em um banco de dados). Afirma-se que dados semi-

estruturados são dados nos quais o esquema de representação está 

presente (de forma explícita ou implícita) juntamente com o dado. 

• Heterogêneos: Na maior parte das redes sociais, existe mais de um tipo 

de nó e mais de um tipo de relacionamento. Por exemplo, em uma rede 

formada por uma rádio on-line podemos considerar diferentes nós, como 

pessoas, bandas, músicas, estilos musicais; e diferentes ligações podem 

ser estabelecidas, como bandas que compõem músicas, pessoas que 

apreciam certos estilos musicais e escutam determinadas músicas. 

Todos esses elementos relacionados é que permitem que a rede possa 

ser estudada de diferentes pontos de vista. 

Dada essa natureza dos dados citada acima, analisar e avaliar uma rede 

social pode ser uma tarefa bastante complexa e custosa de modo que nem 

sempre a extração de informações úteis é algo possível. 

2.4 MODELOS DE REDES 

Este tópico visa descrever os 3 tipos clássicos de redes em termos de 

características estruturais e tendências evolutivas. Uma considerável 
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quantidade de estudos tem mostrado que a maioria das redes no mundo 

apresenta uma auto-organização dinâmica (elas se tornam mais complexas 

com o passar do tempo, mesmo sem a intervenção de forças externas) 

(VESPIGNANI, 2009). As redes complexas estudadas na literatura são 

baseadas em sistemas reais. Albert e Barabási (2002) comentam as principais 

redes a seguir: 

• World Wide Web: Os nós são páginas na web e os relacionamentos 

são os hiperlinks. A rede é tanto estudada através de grafos 

direcionados como não direcionados. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Redes de citação: Os nós representam artigos publicados e as arestas 

direcionadas representam a referência de um artigo a outro publicado 

anteriormente. 

• Redes de co-autorias: 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. Este 

tipo de rede foi empregado no trabalho de mestrado e será discutida 

em maiores detalhes posteriormente. 

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

estabelecem relacionamento quando dois atores trabalham em um 

mesmo filme. 
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• Propagação de doenças: Rede formada pela transmissão de doenças 

entre pessoas, por contato sexual, por exemplo. 

• 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. 

• 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. 

• Redes neurais: Representam os sistemas nervosos. Os nós 

representam os neurônios e o relacionamento entre eles se dá pelas 

sinapses. 

Estudos para elaborar modelos destas redes datam de bastante tempo e 

iniciaram com trabalhos de cientistas sociais e matemáticos (ERDŐS & RÉNYI, 

1960; BARABÁSI & BONABEAU, 2003; WATTS & STROGATZ, 1998). Em 

suma, estes modelos visam explicar como elas são geradas e como se dá seu 

crescimento ou evolução (KUMAR et al., 2006). Sobre esses modelos também 

foi criado uma grande diversidade de técnicas e mecanismos para a análise. 

Os princípios dos modelos mais conhecidos são discutidos nos tópicos a 

seguir. 

2.4.1 REDE ALEATÓRIA 

Caracterizam redes consideradas homogêneas (redes em que os nós são 

igualmente distribuídos), em que quaisquer dois pares de nós têm a mesma 

probabilidade p de estabelecerem um relacionamento. Erdös e Rényi (1960) 

foram os matemáticos responsáveis pelo modelo de Grafos Aleatórios. O 

modelo é fruto da intersecção da Teoria dos Grafos com a Teoria da 

Probabilidade. Segundo o modelo Erdös-Rényi, os nós 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. A relação entre N e M é dada pela expressão	p�N�N − 1��/2 

(ALBERT & BARABÁSI, 2002), que estima a quantidade média de arestas 

presentes no grafo em função do número de vértices e a probabilidade p de se 
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relacionarem. Ainda, a distribuição do grau nos nós segue uma distribuição de 

Poisson (ALBERT & BARABÁSI, 2002). 

Era desta maneira que os pesquisadores explicavam como as redes 

sociais se formariam, elas seriam igualitárias (não existiria nós preferenciais 

para conexão), pois todos os nós que as formavam deveriam ter mais ou 

menos a mesma quantidade de conexões, e aproximadamente a mesma 

chance de receber novos links. A partir do estudo deste modelo surge a idéia 

de clusters: grupos de nós conectados. O modelo também caracteriza redes de 

baixo Coeficiente de Clustering (métrica apresentada anteriormente) e de 

pequeno diâmetro. O diâmetro neste caso é proporcional ao logaritmo natural 

do número de nós, propriedade similar às redes Mundo Pequeno (descritas na 

próxima seção). 

O modelo de Grafos Aleatórios, desde sua apresentação, foi por muito 

tempo aceito pela comunidade científica, mas atualmente sua simplicidade não 

é mais suficiente para explicar a topologia das grandes redes reais. 

2.4.2 REDE MUNDO PEQUENO (SMALL WORLD) 

Esse modelo de rede é caracterizado por um elevado Coeficiente de 

Clustering e pequenas distâncias entre os nós (resultando em redes de 

pequeno diâmetro). Como conseqüência do alto Coeficiente de Clustering, 

existe um significante número de cliques ou grupos de nós próximos de se 

tornarem cliques. A pequena distância entre os nós está diretamente 

relacionada ao fato existir muitos nós de alto grau. 

O modelo é aplicado às redes sociais de modo que cada indivíduo tem 

amigos e conhecidos em todo o mundo, que por sua vez, conhecem outras 

pessoas. De alguma maneira, todos estariam “conectados”, o que evidenciaria 

a existência de poucos graus de separação entre as pessoas no planeta 

(KLEINBERG, 2000). 

Travers e Milgram (1969) realizaram um experimento para observar o 

grau de separação entre as pessoas (número mínimo de laços de amizade 
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para que duas pessoas quaisquer estejam ligadas). Eles começaram enviando 

aleatoriamente uma quantidade de cartas a vários indivíduos, solicitando que 

tentassem redirecioná-las a um alvo específico (foi dado seu nome e suas 

características). Se não conhecessem o alvo, as pessoas eram solicitadas a 

enviar as cartas para alguém que acreditassem estar mais próxima a esse alvo. 

Das cartas que chegaram ao alvo final, a maioria havia passado por um 

pequeno número de pessoas. Isso indicaria que essas pessoas estariam a 

poucos graus de separação umas das outras (tipicamente, a seis graus) 

(RECUERO, 2009). Por essas conclusões o experimento dos pesquisadores 

ficou conhecido popularmente como “Seis Graus de Separação”. 

Para Watts e Strogatz (1998) que criaram esse modelo, bastavam 

algumas poucas conexões aleatórias para que os clusters de nós em um grafo 

fossem conectados e formassem um “mundo pequeno”. 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. 

2.4.3 REDE LIVRE DE ESCALA 

A rede evolui a partir de um mecanismo de conexão preferencial 

(NEWMAN, 2001b). Novos nós se conectam preferencialmente a nós com mais 

vizinhos. Vem daí a premissa de que quanto mais conexões o indivíduo (nó) 

possuir, maiores são suas chances de conseguir novas conexões. 

Criado por Barabási e Bonabeau (2003), esse modelo faz críticas aos 

modelos de Erdös e Renyi, e também ao de Watts (descritos nos tópicos 

anteriores). Barabási e Bonabeau criticam a idéia de que as conexões entre 

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

eles existia algo como uma ordem ou predisposição na dinâmica de 

estruturação das redes. Assim, as redes não seriam igualitárias, bem ao 

contrário, alguns nós teriam poucas conexões enquanto outros seriam 

altamente conectados (chamados também de hubs). Mais precisamente, 

segundo os pesquisadores, a distribuição dos graus dos nós se apresenta 
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através de uma lei de potência (conhecido também como modelo power-law). 

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

a grande maioria dos nós possui baixo grau. 

A hierarquia formada pelos nós de maior grau até os nós de menor grau 

atribui à rede um comportamento tolerante a falhas (TSONIS et al., 2008). A 

falha de um nó (o seu desaparecimento da rede) acontece de modo aleatório, e 

na maioria dos casos ocorre em nós de baixo grau (existem em maior 

quantidade), o que produz um impacto insignificante na rede. Mesmo quando 

um nó de alto grau é removido, a conectividade da rede é preservada pelos 

outros hubs (TSONIS et al., 2008). Porém se um considerável número de hubs 

for removido, a rede se desestrutura e passa a ser formada por um conjunto de 

subgrafos com poucas ligações entre si. 

Outra característica interessante da rede livre de escala é a distribuição 

do Coeficiente de Clustering, que decai à medida que o grau do nó aumenta 

(TSONIS et al., 2008). Essa distribuição está co-relacionada à lei de potência. 

Deste modo, nós de baixo grau são conectados pelos hubs. 

2.5 TEORIA DOS LAÇOS FRACOS 

Teoria criada pelo sociologista Mark Granovetter (1983) no início década 

de 70, bastante conhecida na literatura e que retrata o dinamismo, a 

transferência de informações e o jogo de influências nas redes sociais. De 

acordo com o pesquisador, existem os conceitos de laços fortes e fracos entre 

os indivíduos. 

 Laços fortes são aqueles relacionamentos estabelecidos entre as 

pessoas mais próximas, sendo as pessoas que você conhece muito bem e/ou 

compartilham muitas características e informações em comum. Aparentemente 

os amigos mais próximos são semelhantes entre si (em termos de 

características) e conhecem as mesmas pessoas, de maneira que na 

representação de um grafo, essas pessoas passam a formar clusters. Em 

contrapartida, os laços fracos ocorrem entre pessoas que apresentam pouco 

contato e são mais diferenciadas, geralmente não pertencendo ao seu grupo 
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de melhores amigos. Devido essa maior diversidade, são aquelas pessoas que 

você menos se relaciona que te possibilitam expandir seus contatos. Esses 

relacionamentos funcionam como “pontes” capazes de conectar você a outros 

grupos sociais mais distintos dos seus. “Sem eles, os vários clusters existiriam 

como ilhas isoladas e não como rede” (RECUERO, 2009). 

Fica evidente a importância estratégica dos laços fracos para atingir 

novos indivíduos (aumentar a conectividade à rede como um todo) e propagar 

suas informações e influências. Existe uma aplicabilidade enorme em se 

identificar laços fracos, como por exemplo, tornar mais eficiente e rápida a 

divulgação de anúncios (Marketing) e até o controle e monitoramento da 

disseminação de vírus na Internet. 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo foi importante para embasar o conhecimento sobre as redes 

sociais. Como foi visto, elas são geralmente estudadas através de grafos 

(Teoria dos Grafos), pois são abstrações bastante difundidas e se mostram 

apropriadas na maioria dos casos. Esses estudos iniciaram a bastante tempo, 

e gradativamente progrediram conforme cientistas sociais, matemáticos e 

físicos analisavam as propriedades das redes reais (diâmetro, densidade, 

Coeficiente de Clustering, cliques, por exemplo) em suas épocas. Vários 

pesquisadores propuseram modelos e teorias como forma de explicar a 

evolução e comportamento dessas redes. A Web, a Internet, as redes de co-

autorias, a rede formada pelo tráfego aéreo global e as redes formadas por 

correspondências eletrônicas apresentam a característica de “mundo pequeno” 

e ainda são consideradas redes livres de escala (BRANDÃO et al., 2007), por 

exemplo. A Teoria dos Laços Fracos aborda as relações fortes e fracas entre 

os indivíduos e visa explicar a propagação de informações e o dinamismo nas 

redes sociais. 

A análise de redes sociais não é uma tarefa trivial, pois contrasta de certo 

modo com os problemas tradicionais tratados na área da Mineração de Dados. 
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O fato dos dados das redes serem geralmente heterogêneos, multi-relacionais 

e semi-estruturados é que evidencia esse contraste. 

O capítulo seguinte aborda a Predição de Relacionamentos em Redes 

Sociais, assunto que está diretamente relacionado ao modo como os 

elementos das redes interagem. 
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3 PREDIÇÃO DE RELACIONAMENTOS EM REDES SOCIAIS 

No presente capítulo é feita a revisão do estado da arte sobre o tema 

definido para estudo. Inicialmente é feita a caracterização desta atividade 

dentro da Análise de Redes Sociais para em seguida aprofundar nas métricas 

e abordagens para lidar com o problema. Por fim são apresentadas algumas 

aplicações, desafios e tendências futuras. 

3.1 CONTEXTO 

Nesta seção é discutido o posicionamento da atividade em relação à 

Análise de Redes Sociais, a sua definição e algumas bases teóricas em que 

ela se apóia. 

3.1.1 ANÁLISE EM REDES SOCIAIS 

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. 

Um fato óbvio e que não pode ser deixado de lado na ARS é que as redes 

sociais estão em constante mudança e tornam-se cada vez mais complexas 

com o passar do tempo. Logo, a Predição de Relacionamentos é um 

direcionamento de pesquisa inevitável na literatura. O assunto abordado no 

caso não pode ser visto como um simples e tradicional processo de mineração 

de dados. A mineração nesta atividade explora diferentes entidades e dados 

multi-relacionados e interdependentes, o que constitui obstáculos e problemas 

específicos e exige técnicas e abordagens exclusivas. 

Getoor e Diehl (2005) posicionam mais especificamente a Predição de 

Relacionamentos como uma atividade dentro da Mineração de Links. Os 
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pesquisadores referem-se a Mineração de Links como técnicas de mineração 

que explicitamente consideram os links como a base para a construção dos 

modelos descritivos ou preditivos dos dados inter-relacionados extraídos de 

uma rede. 

Outras atividades que fazem parte da Mineração de Links são: Ranking 

de Nós, Classificação de Nós, Detecção de Grupos, Descoberta de Subgrafos, 

Classificação de Grafos, entre outros (GETOOR; DIEHL, 2005). A seguir é 

discutido brevemente cada umas destas atividades: 

• Ranking de Nós – Tem como fundamento mensurar a importância dos 

nós em um grafo com o objetivo de ordená-los ou priorizá-los. Os 

valores obtidos podem significar também uma medida de poder ou 

influência entre os nós baseado em sua conectividade local ou global. O 

HITS (KLEINBERG, 1999) e o PageRank (BRIN & PAGE, 1998; 

GETOOR & DIEHL, 2005) são dois algoritmos que se destacam nesta 

categoria de problema. Eles são bem difundidos na literatura e possuem 

diversas variações propostas por pesquisadores. 

• Classificação de Nós – A atividade tem como objetivo rotular os vértices 

dentre um conjunto finito de classes. Os conjuntos de vértices e arestas 

que formam o grafo são analisados de maneira a descobrir como um 

dado nó é afetado pelos os outros nós ao redor (classificação coletiva). 

Os nós mais próximos contribuem mais para a definição da classe do nó 

avaliado. Por exemplo, em uma rede social como o Orkut, se um 

determinado indivíduo está rodeado de amigos que gostam de rock, é 

provável que ele também goste. 

As fontes de dados para essa atividade provêm não somente dos 

atributos dos nós como também da estrutura formada pelos 

relacionamentos e da relação dos atributos de diferentes nós. 

Diferentemente da maioria dos problemas tradicionais de classificação, 

os dados utilizados neste tipo de problema não são independentes e 

identicamente distribuídos. Uma das maiores dificuldades é elaborar 
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algoritmos capazes de explorar as correlações entre objetos e entre 

classes. 

• Detecção de Grupos de Nós (Clustering) – O principal objetivo desta 

atividade é organizar os nós de um grafo em clusters, de modo que os 

nós de um mesmo cluster compartilham características em comum. A 

descoberta e investigação de potenciais grupos, implícitos ou não, 

ajudam a entender a dinâmica da rede (o que leva um determinado nó 

se conectar a um, e não a outro nó). O estudo das ligações dentro e 

entre clusters também se aplica nesta problemática. 

• Classificação de Grafos – A atividade tem como finalidade categorizar 

um grafo inteiro conforme a ocorrência ou não de determinados 

conceitos ou propriedades neste grafo. Normalmente a classificação é 

tratada como um problema de aprendizagem supervisionada. 

Subestruturas freqüentes ou informativas (grupos de nós recorrentes e 

com relacionamentos semelhantes) encontradas no grafo representam 

os atributos preditores para a classificação. Assume-se que os grafos 

são elementos gerados independentemente uns dos outros, 

diferentemente da Classificação de Nós. 

• Descoberta de Subgrafos – Visa encontrar subgrafos de interesse ou 

subgrafos que ocorrem com freqüência dentro de um conjunto de grafos. 

Os padrões encontrados podem ser usados para a Classificação de 

Grafos (GETOOR & DIEHL, 2005). 

Obviamente, a depender do problema, algumas dessas atividades podem 

ser combinadas de uma maneira que elas se complementem, e assim os 

processos aplicados e os resultados esperados podem ser aprimorados. 

Um exemplo de combinação entre atividades pode ser identificado no 

trabalho de BILGIC et al., (2007) em que os pesquisadores integraram a 

Classificação Coletiva de Nós com a Predição de Relacionamentos. O 

problema que serviu de ponto de partida para os autores foi o contraste entre 

as duas atividades: na Classificação Coletiva de Nós supõe-se que todos os 

relacionamentos são conhecidos, e por outro lado, na Predição de 
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Relacionamentos normalmente é assumido que a classe de todos os nós é 

conhecida. Porém na maioria das redes reais, essas informações são raras. É 

comum existir redes com grande número de relacionamentos invisíveis (ou que 

aparecerão no futuro) e nós mal categorizados. 

Para resolver este impasse, os pesquisadores construíram um framework 

onde uma atividade favorecia a outra interativamente, e em resumo funcionava 

da seguinte maneira: inicialmente alguns nós eram classificados de acordo com 

os dados disponíveis. Em seguida, os nós rotulados serviam como uma 

importante informação para realizar a Predição de Relacionamentos. Pela 

premissa da homofilia, nós da mesma classe são mais prováveis de se 

relacionarem (discutida posteriormente neste capítulo). Com os 

relacionamentos estimados, a estrutura da rede obtida possibilitava que os nós 

fossem categorizados de modo mais confiável (a vizinhança do nó tem forte 

influência na sua classe). A partir da rede parcialmente identificada e dos nós 

rotulados o processo recomeça e continua em ciclos até atingir um critério de 

parada. Os pesquisadores empregaram diferentes configurações nos 

algoritmos de cada processo e usaram várias redes, na maior parte dos casos 

houve um ganho expressivo de desempenho para as atividades. 

Outro exemplo de combinação de atividades foi adotado no artigo 

‘Discovering Missing Links in Wikipedia’ de Adafre e Rijke (2005). Eles 

integraram Detecção de Grupos e Predição de Relacionamentos. A idéia era 

fazer com que os nós do grafo se agrupem segundo uma ou mais 

características em comuns, após isso, a predição de links é avaliada somente 

entre pares de nós pertencentes a um mesmo cluster. Os autores partiram da 

idéia de que os nós teriam maior possibilidade de se relacionarem se o par 

estivesse no mesmo cluster. Outro ponto positivo quanto a avaliar a predição 

desta forma é que a esparsidade do cluster é bem menor do que a esparsidade 

do grafo como um todo. Como será discutida mais adiante, a esparsidade 

prejudica a construção de modelos de predição. 

Na literatura, existe uma divergência entre alguns pesquisadores quanto a 

Predição de Relacionamentos e a Detecção de Relacionamentos serem 
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tratados como problemas similares (COOKE, 2006). A Predição de 

Relacionamentos leva em consideração a dinâmica e o histórico de mudanças 

de uma rede. Em contrapartida, o segundo essencialmente tem foco na 

identificação de relacionamentos ocultos ou invisíveis. Neste caso, a análise é 

feita sobre uma rede estática, ou seja, que não se altera ou evolui com o 

tempo. Muitas vezes devido a questões de privacidade, segurança ou 

dificuldade de acesso não é possível obter de forma completa as informações 

sobre os relacionamentos dos elementos de uma rede. 

A Detecção de Relacionamentos se mostra viável quando se quer 

determinar onde existem links reais na rede, mas que a princípio são 

desconhecidos, como é o caso de redes formadas por terroristas ou criminosos 

(COOKE, 2006). Naturalmente, criminosos ocultam intencionalmente seus 

contatos e fazem o possível para que eles não sejam descobertos. Geralmente, 

a Inteligência Policial só consegue construir e analisar uma parte da rede 

através dos perfis dos bandidos, escutas telefônicas, registros de emails, 

denúncias, observações de agentes investigadores e interrogatórios. A partir da 

síntese destas informações em um modelo de rede, a Detecção de 

Relacionamentos se torna uma ferramenta investigativa que pode contribuir na 

resolução de crimes. Duas aplicações mostram que de fato isto é possível: 

CrimeNet Explorer (XU & CHEN, 2005) e NetEst (DOMBROSKI & CARLEY, 

2002). A primeira consegue detectar subgrupos de indivíduos em redes de 

criminosos e a segunda consegue determinar partes da estrutura da rede de 

terroristas mesmo quando ela é esparsa. 

Existem técnicas de análise que são aplicáveis a ambas as atividades, 

como é o caso da exploração de métricas topológicas da rede. Richard Cooke 

(2006) em seu trabalho de mestrado empregou tais métricas aplicando-as tanto 

sobre links ocultos (Detecção de Relacionamentos) quanto a links a serem 

formados (Predição de Relacionamentos). Quando comparou os dois aspectos 

estudados, ele observou que os valores das métricas eram significativamente 

distintos. Através dos seus experimentos, Cooke mostrou que existem 

diferenças estruturais entre os dois tipos de links. Por exemplo, seus resultados 
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identificaram que os links ocultos têm aproximadamente o dobro de vizinhos 

comuns que os links a serem formados. 

Apesar das diferenças estruturais identificadas, quando estes dois 

problemas foram tratados por mecanismos de Aprendizagem de Máquina, 

essas diferenças não foram percebidas e os resultados finais não divergiram de 

maneira relevante. Em suas conclusões, Cooke (2006) argumenta que não vê 

problemas em tratar as duas atividades de modo semelhante (em termos de 

técnicas e estratégias), mas é importante ressaltar que, ainda assim, elas 

partem de problemas e princípios diferentes. 

Depois de descrever os principais aspectos em Análise em Redes Sociais 

e relacionar alguns desses à Predição de Relacionamentos, o tema será 

discutido em maiores detalhes na seção seguinte. 

3.1.2 DEFINIÇÃO, IMPORTÂNCIA E FUNDAMENTOS 

A atividade da Predição de Relacionamentos entre os nós de uma rede 

pode ser melhor definida como: “dada uma cópia do estado de uma rede social 

no tempo �4, procura-se predizer precisamente os relacionamentos (links) que 

irão ocorrer durante o espaço de tempo entre �4 e um dado tempo futuro �5” 

(LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007). Em outras palavras, o objetivo é 

descobrir interações futuras em potencial entre os nós, dado a situação atual 

da rede (DOPPA et al., 2009). 

A definição citada em destaque é bastante conhecida na literatura e foi 

formulada por Liben-Nowell e Kleinberg (2007), cujos trabalhos serviram de 

base ou referência para muitos outros pesquisadores. Liben-Nowell e Kleinberg 

focaram seus estudos especificamente em redes de co-autorias, investigando a 

eficiência relativa de várias medidas de proximidade originadas e adaptadas da 

Teoria dos Grafos, Ciências da Computação e Ciências Sociais. A intenção 

destes pesquisadores era mostrar a capacidade e a viabilidade da predição 

aplicando métodos baseados simplesmente na estrutura do grafo. 
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Outra definição similar diz que: dado um conjunto de instâncias de dados 

V (nós), os quais são organizados na forma de uma rede social G = (V, A), 

onde A é o conjunto de links observados, a tarefa é predizer quão provável um 

relacionamento, ainda não observado, virá a existir entre um par arbitrário de 

nós na rede (XIANG, 2008). 

A tarefa leva em conta unicamente as informações que podem ser 

extraídas, derivadas ou transformadas da própria rede. Essencialmente 

existem duas fontes de dados para alimentar o processo da Predição de Links, 

a primeira usa os atributos/características específicos de cada nó (o conteúdo 

ou semântica), a segunda usa as informações topológicas da rede (na forma de 

métricas). Apesar da forma de extração e análise dos dados das duas fontes 

serem distintas, muitas vezes ela estão implicitamente relacionadas e a 

exploração combinada das duas geralmente aumenta o desempenho dos 

resultados (WANG, et al., 2007). 

O estudo da Predição de Relacionamentos visa compreender que 

mecanismos desencadeiam as mudanças e a evolução em uma rede, ou seja, 

entender como uma rede social cresce e se modifica com o tempo (LIBEN-

NOWELL & KLEINBERG, 2007). Este objetivo pode ser decomposto em 

questionamentos mais específicos que servem de ponto de partida e orientam 

o andamento da pesquisa. Por exemplo: que padrões de associações mudam 

com o passar do tempo? Que fatores implicam na formação de 

relacionamentos? Como a conexão entre dois nós podem influenciar os outros 

nós em volta? 

Fundamentalmente, os algoritmos para predição visam aprender que 

fatores contribuem para a ocorrência de relacionamentos, o que na verdade é 

aquilo que os modelos de evolução de redes sociais procuram fazer (ver 

capítulo anterior). Deste modo, os modelos de evolução podem ser 

equiparados aos processos de Predição de Relacionamentos em Redes 

Sociais (LÜ & ZHOU, 2011). 
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Como é de se esperar de uma área de pesquisa dentro da Análise de 

Redes Sociais, a Predição de Links é fortemente fundamentada na Sociologia 

(WASSERMAN & FAUST, 1994). Esta aborda as interações humanas e desde 

seu princípio estuda os preceitos e intuições que levam pessoas em uma rede 

social a se relacionarem. YIN et al. (2010) relaciona algumas destas suposições: 

• Amizades comuns: Quanto mais amizades duas pessoas 

compartilham, maior é a probabilidade delas se relacionarem. Um 

grande número de amigos comuns favorece ao acontecimento de 

situações e cenários onde as pessoas podem se conhecer (festas, 

trabalho, escola, clube, igreja, entre outros). 

• Homofilia: Esta suposição pode ser resumida na seguinte frase: “os 

semelhantes se atraem”. Faz bastante sentido pensar que pessoas 

tendem a fazer amizades com outras que são similares em termos de 

localização geográfica, interesses, culturas, idade, escolaridade, área de 

atuação, e outros. 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. Por exemplo, a 

grande maioria dos brasileiros gosta de futebol, mas poucos dentre eles 

gostam também de natação. No estudo das relações entre as pessoas, 

a característica ‘gostar de futebol’ pode não ser tão significativa quanto a 

característica ‘gostar de natação’. 

• Proximidade social: Considerando o grafo formado por uma rede 

social, pessoas que estão a poucos passos uma das outras (caminho 

percorrido entre pessoas conhecidas) têm maior probabilidade de se 

relacionarem do que as pessoas que estão mais distantes. 

• 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. Esta premissa ajuda a explicar a evolução de 

clusters. Grupos sociais geralmente apresentam uma ou mais 
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características ou interesses em comum e tendem a ter seus integrantes 

cada vez mais interconectados, ao ponto de o grupo ficar bem distinto 

do resto da rede a qual ele pertence. 

• Conexão Preferencial: De modo geral, uma pessoa é mais provável de 

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

amigos. Ou seja, uma pessoa com muitos amigos (muitas conexões) 

tende a estabelecer mais e mais relacionamentos (NEWMAN, 2001b; 

BARABÁSI & BONABEAU, 2003). 

• Exclusividade: Contrastando um pouco com a idéia de Conexão 

Preferencial existe a intuição de exclusividade. Uma pessoa popular tem 

muitos amigos, mas será que seus relacionamentos são semelhantes ao 

de uma pessoa com poucos amigos? Intuitivamente pode-se pensar que 

ter poucos amigos traduz-se que os poucos relacionamentos são mais 

‘fortes’ (no sentido de maior afinidade ou cumplicidade) e exclusivos (no 

sentido de serem mais diferenciáveis uns dos outros). Relacionamentos 

‘fracos’ e ‘fortes’ carregam consigo propriedades distintas (presentes 

muitas vezes de modo implícito) que afetam de maneira diferente os 

elementos que estão ao redor. 

Os métodos e técnicas atuais aplicados na construção de um modelo 

para Predição de Relacionamentos, de uma forma ou de outra, procuram 

sempre desenvolver e adaptar essas intuições. Obviamente estes preceitos 

não são verdades absolutas para todas as redes. Particularidades da rede 

como um todo e dos indivíduos que a compõem influenciam bastante no modo 

das pessoas interagirem. 

Na seção seguinte são apresentadas algumas métricas de análise (as 

mais difundidas na literatura) que expressam alguns dos conceitos e 

suposições aqui discutidos. 

3.2 MÉTRICAS 

Métricas ou medidas são valores calculados a partir da estrutura da rede 

em si (nós e arestas no grafo somente), podendo ou não utilizar atributos 
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específicos dos nós e arestas, relacionados ao contexto da rede. As métricas 

descrevem uma rede sobre um dado aspecto, e assim ajudam a encontrar 

padrões e associações entre os elementos da rede que a princípio estão 

implícitos (KOREN et al., 2006). Cada métrica tem seu propósito, elas podem 

indicar a importância/força de um determinado nó (em relação aos nós mais 

próximos ou mesmo toda a rede) ou um grau de proximidade/similaridade entre 

dois nós, por exemplo. A exploração de métricas é a base para a Análise em 

Redes Sociais. Nesta seção são descritas algumas métricas tradicionais 

empregadas principalmente no problema de Predição de Links, que é o foco 

dessa dissertação. 

Para facilitar o entendimento das descrições e fórmulas a seguir é preciso 

ter em mente algumas definições e notações. Considere Γ(x) como o conjunto 

dos vizinhos do nó x na rede, logo |Γ(x)| é o grau do nó x. Assuma também que 

os grafos sejam não direcionados e que não é permitido um nó se auto-

relacionar. 

• Número de Vizinhos Comuns (VC): Relação entre dois vértices que 

contabiliza os nós em contato direto com os dois nós em questão. 

Newman (NEWMAN, 2001b) observou em seus estudos que existia uma 

correlação positiva entre o número de vizinhos comuns e a probabilidade 

de dois pesquisadores colaborarem no futuro em uma rede de co-

autorias. É considerada como a métrica mais simples para estimar a 

proximidade entre dois nós. Na literatura essa métrica também é 

chamada de Amigo de um Amigo (Friend of a Friend - FOF) 

(SYMEONIDIS et al., 2010). 

O número de vizinhos comuns é obtido pela expressão: 

�(8, 9) = 	 |0�8� ∩ 0�9�| 

No grafo abaixo, os vizinhos comuns dos vértices 7 e 10 são os vértices 

1 e 2, logo o valor da medida VC para esse par é igual a 2. 
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Figura 3.2. Vizinhos comuns dos vértices 7 e 10 

• Coeficiente de Jaccard (CJ): Razão do número de vizinhos em comum 

pela união de todos os vizinhos dos dois nós (LIBEN-NOWELL & 

KLEINBERG, 2007). Bastante utilizada em Mineração de Dados (TAN et 

al., 2006), ela assume os valores mais altos para os pares de nós que 

apresentam as mais altas proporções entre os vizinhos comuns e o total 

de vizinhos que eles possuem. A métrica foi criada por Paul Jaccard 

(1901), a fórmula é definida abaixo: 

�;(8, 9) = 	 |0�8� ∩ 0�9�|
|0�8� ∪ 0�9�|	

• Conexão Preferencial (CP): Conhecida também como Preferential 

Attachment, a medida de CP assume que a probabilidade de um novo 

relacionamento ser estabelecido no nó x é proporcional ao seu grau, ou 

seja, um nó com uma grande quantidade de relacionamento tende a 

criar mais relacionamentos no futuro.  Barabási e Bonabeau (2003) e 

Newman (2001b) propuseram que a probabilidade de um futuro 

relacionamento entre dois nós está relacionado ao produto dos seus 

números de conexões existentes. 

No grafo abaixo, considerando o número de vizinhos diretos (nós em 

amarelo) dos vértices 4 e 9, o produto desses dois valores é igual a 

medida CP desses vértices. 
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Figura 3.3. Vizinhos dos vértices 4 e 9 

 Assim, a medida é expressa por: 

�'(8, 9) = |0(8)| ∗ |0(9)| 

• Coeficiente Adamic-Adar (AA): Adamic e Adar (2003) formularam esta 

métrica baseada no Coeficiente de Jaccard. Eles definiram que os 

vizinhos comuns com maior importância são aqueles com o menor 

número de vizinhos. Assim, a métrica mensura quão exclusivo (ou forte) 

é o relacionamento entre um vizinho comum e o par de nós avaliado. A 

medida é definida por: 

''(8, 9) = 	  1
>?!	�|0�@�|�A	∈	B�C�	∩	B�D�

	

• Índice de Alocação de Recursos (AR): As métricas AR e o AA têm 

fórmulas similares (e ambas podem expressar a idéia de exclusividade 

entre nós), mas elas provem de diferentes motivações e fundamentos. 

AR é baseado em processos físicos de alocação de recursos (OU et al., 

2007) e podem ser aplicadas, por exemplo, em redes formadas por 

aeroportos (fluxo de aeronaves e passageiros) ou redes formadas pelas 

estações de energia elétrica (distribuição de energia). 

Quando os vizinhos comuns de x e y possuem baixo grau, as duas 

medidas apresentam valores aproximados. Porém, à medida que o grau 

se eleva, os valores se distanciam, pois uma função decresce mais que 

a outra.  A métrica foi proposta por Zhou et al. (2009) e é definida como: 
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'F�8, 9� = 	  1
|0�@�|A	∈	B�C�	∩	B�D�

	

• Medida de Katz (KA): Esta medida é calculada pela seguinte expressão 

(KATZ, 1953)(LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007): 

GH�@I�8, 9� =  JK ∙ |LH�ℎ�C,D
�K� |

N

KO4
	

Onde |pathsR,S
�T� | é a quantidade de caminhos possíveis, do vértice x até o 

vértice y, de comprimento exatamente >. β é um fator de moderação cujo 

valor varia de 0 a 1. Pela expressão, quanto menor for valor de β, maior 

será o peso dos caminhos mais curtos.  

Quando o valor de β é muito baixo esta medida se aproxima do número 

de vizinhos comuns. A métrica explora todo o grafo, processando todos 

os caminhos possíveis independente do comprimento. Naturalmente em 

redes de média (na ordem de milhares de nós) a larga (na ordem de 

milhões de nós) escala seu custo é altíssimo, assim na maioria dos 

casos empregar a métrica é inapropriado. 

A métrica tem uma formulação e tratamento mais simplificado quando 

ela é derivada em função da matriz de adjacência '. A medida de Katz 

entre todos os pares de nós x e y da rede é calculada pelas seguintes 

operações de matrizes (SONG et al., 2009): 

GH�@ = 	JK'K
N

KO4
=	 � − �J ∗ '��V4 −  	

Considere I como a matriz identidade. Com a matriz Katz como 

resultado, para obter a medida entre os nós x e y basta obter o valor do 

elemento Katz	�R,S�. Apesar de a medida ser definida por operações mais 

simples, o custo de processamento ainda é alto devido ao cálculo da 

matriz inversa. 

• Rooted PageRank (RPR): PageRank é uma medida bastante popular 

criada por Sergey Brin e Lawrence Page (1998), seu propósito é 
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essencialmente medir o grau de influência ou importância dos nós na 

rede. Ela surgiu no contexto da Web, onde os internautas apresentam o 

comportamento de “surfar” pelas páginas da Web de modo aleatório 

através dos hiperlinks. Assim, ela é baseada em transições aleatórias 

entre os nós de um grafo. 

O RPR é um tipo especial de PageRank personalizado (SONG et al., 

2009), modelado para o problema de Predição de Relacionamentos. Ela 

define as transições aleatórias no grafo para capturar a probabilidade de 

dois nós se encontrarem e usa esta probabilidade como indicador de 

proximidade entre os nós. A primeira transição ou salto começa a partir 

de x e deve prosseguir iterativamente até y, cada passo acontece sob 

duas condições: (1) tem a probabilidade 1 − β para retornar ao ponto de 

partida, o nó x; (2) tem probabilidade β para mover para um vizinho 

aleatório do nó atual durante o processo.  

Considere ' como a matriz de adjacência do grafo, I como a matriz 

identidade, $ como a matriz diagonal, com D�,� =	∑ A�,�� . Assuma 

também que ] é igual a DV4A. O RPR entre todos os pares de nós x e y 

da rede é calculada pelas seguintes operações de matrizes (SONG et 

al., 2009): 

F�F = �1 − 	J� ∗ � − �J ∗ ]��V4	

Com a matriz RPR como resultado, para obter a medida entre os nós x e 

y basta obter o valor do elemento RPR	�R,S�. Assim como Katz, o RPR tem 

um alto custo de processamento devido ao cálculo da matriz inversa. 

É possível notar que Katz e RPR têm expressões bastante semelhantes, 

porque ambas são baseadas em transições aleatórias no grafo. A 

diferença essencial entre as duas medidas é que Katz contabiliza os 

caminhos gerados pelas transições, enquanto RPR computa o 

encadeamento das probabilidades das transições ocorrerem. As duas 

métricas foram implementadas neste trabalho através das operações de 

matrizes. 



  

34 

 

• Local Path (LP): Considere pathsR,S�T�
 como o conjunto de todos os 

caminhos de comprimento l, do nó x até o nó y. A medida LP contabiliza 

todos os caminhos de comprimentos exatamente 2 e 3 entre dois nós 

quaisquer não adjacentes. Diferente das outras métricas que apenas 

analisam as interações dos vizinhos diretos, esta medida tem uma 

abrangência maior e pode capturar mais informações sobre a vizinhança 

(ZHOU et al., 2009). 

Obviamente caminhos de comprimento 2 são mais relevantes do que 

caminhos de comprimento 3, então um fator de ajuste `, de valor de 0 a 

1, pode ser aplicado. A medida é definida como: 

a��8, 9� = 	 |LH�ℎ�C,D
�5�| + ` ∗ |LH�ℎ�C,D

�c�|	

A medida foi idealizada por Zhou et al. (2009) como alternativa a medida 

de Katz que geralmente tem um custo computacional elevado. Segundo 

alguns pesquisadores (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007; ZHOU et 

al., 2009) os nós mais relevantes são encontrados em caminhos de 

comprimento máximo de 3 ou 4. Em distâncias maiores os nós passam 

a ter pouco valor e poder de influência. Desta maneira, LP é uma 

medida bem equilibrada, pois tem maior alcance que as métricas 

baseadas na vizinhança direta, mas não apresenta o processamento 

proibitivo como Katz e Rooted PageRank. Devido a esta característica, 

Lü & Zhou (2011) categoriza esta métrica como quasi-local. 

• 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� 
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. 

Quanto mais densa é a rede, mais rápido fica o algoritmo. 
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• Coeficiente de Clustering Local (CC): A métrica descrita no capítulo 1 

é aplicada a um único vértice na rede, uma forma de avaliar a métrica 

entre dois vértices quaisquer é através de uma função de agregação (AL 

HASAN et al., 2006) como a soma, por exemplo. Deste modo, 

considere: 

���8, 9� = ���8� + ���9�	

A função de agregação neste caso proporciona uma medida de 

proximidade/similaridade entre os dois vértices. 

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). 

Abordagens são modos ou perspectivas de compreender um problema e 

tentar resolvê-lo. Na próxima seção são descritas as abordagens mais 

conhecidas para lidar com a Predição de Relacionamentos em Redes Sociais. 

Algumas empregam métricas de análise para explorar as informações na rede 

e inferir as predições. 

3.3 ABORDAGENS 

Existe uma grande variedade de formas de tratar e aprimorar a Predição 

de Relacionamentos em Redes Sociais. Alguns pesquisadores (XIANG, 2008; 

VARTAK, 2008; VOLKOVA, 2009), de modo geral, costumam organizar e 

sumarizar os trabalhos neste campo de estudo em três categorias, conforme os 

métodos, as intuições e as soluções adotadas: Abordagem baseada na 

similaridade entre nós; Abordagem baseada em padrões estruturais da rede; 

Abordagem baseada em modelos probabilísticos. 

3.3.1 ABORDAGEM BASEADA NA SIMILARIDADE ENTRE NÓS 

Busca medidas apropriadas de similaridade entre os nós de acordo com o 

conteúdo e/ou semântica que eles apresentam (AL HASAN et al., 2006). Cada 
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vértice ou nó na rede pode ser representado como um vetor de características. 

Quanto mais dois vértices forem semelhantes em termos de suas informações 

particulares, mais eles são prováveis de se relacionarem. É previsto que o 

relacionamento entre um par de vértices irá acontecer quando o grau de 

similaridade entre eles for maior ou igual a um determinado limiar. Boa parte 

das técnicas aplicadas nessa abordagem é derivada da área de Recuperação 

da Informação. Exemplos: Similaridade do Cosseno, Distância Euclidiana, 

Informação Mútua (HINDLE, 1990), Coeficiente de Dice (BAEZA-YATES, 

1992), Ganho de Informação e outras. 

Métricas que são baseadas na agregação ou consolidação de 

características são opções para esta abordagem também (AL HASAN et al., 

2006). É possível 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 co-autorias 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 
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aplicada por Popescul & Ungar (2003a). 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 (2003b) criaram um sistema de 

predições de citações (referências bibliográfica em artigos) usando 

aprendizagem estatística que estendia Programação Lógica Indutiva. 

De modo diferente (sem inferir correlações), Al Hasan et al. (2006) em seu 

trabalho seguiu a Predição de Links empregando tanto métricas estruturais da 

rede como também a soma de informações (agregação) presentes 

especificamente nos nós. Eles adotaram diversos algoritmos de classificação 

como KNN, Máquinas de Suporte Vetorial, Redes Neurais, Árvores de Decisão 

e outros para realizar a predição. Para complementar suas análises ele 

investigaram a eficiências de cada uma das métricas e das funções de 

agregação usadas. 

3.3.2 ABORDAGEM BASEADA EM PADRÕES ESTRUTURAIS DA REDE 

Essa abordagem se dá através da exploração de métricas na rede social 

levando em consideração a topologia ou estrutura do grafo (LIBEN-NOWELL & 

KLEINBERG, 2007). Como já foi colocado aqui, o grafo de uma rede social 

pode ser representado como uma matriz de adjacência, logo, todas as métricas 

topológicas podem ser transformadas em operações de matrizes (LIBEN-

NOWELL & KLEINBERG, 2007). Por exemplo, para descobrir quantos vizinhos 

diretos o nó i tem, basta contabilizar o número de 1s presentes na i-ésima 

coluna ou linha da matriz. Para encontrar o número de vizinhos comuns entre 

quaisquer nós i e j é só efetuar o produto interno entre a i-ésima e j-ésima linha 

(ou coluna). É possível calcular a quantidade de caminhos de tamanho n entre 

quaisquer i e j através de multiplicação de matrizes com a matriz de 

adjacência. 
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Leitch et al. (2006) desenvolveram sua própria métrica de similaridade 

entre os nós do grafo com base na suposição que dois nós são similares 

quando os próprios vizinhos dos nós em questão são similares entre si. Os 

pesquisadores consideram esta métrica promissora para a predição e seu 

processo de cálculo foi feito inteiramente através da matriz de adjacência. 

Apesar de usar somente as informações dos nós mais próximos (pouca 

abrangência), a atribuição do valor da métrica aos pares se propaga 

iterativamente no grafo, no fim, é possível criar uma nova matriz com os 

valores de forma inteiramente consistente. 

De modo geral, as técnicas são derivadas da Teoria dos Grafos e da 

Análise em Redes Sociais. A idéia é que cada valor das medidas estruturais 

represente um grau apropriado de proximidade entre os nós. Nós mais 

próximos tendem a ter mais chances de se relacionarem. Quando a Predição 

de Relacionamentos é tratada como um problema de classificação binária, os 

valores de cada uma das métricas, para dois nós x e y da rede, constituem as 

características/atributos de uma instância. A instância será positiva se existir 

um link entre x e y e negativa, caso contrário. 

Quando se leva em conta como essas medidas de proximidades são 

estimadas, as métricas podem ser baseadas na vizinhança direta dos nós 

(chamadas também de locais) ou baseadas nos possíveis caminhos (trajetos 

no grafo através de nós) existentes entre o par de nós (chamadas também de 

globais). 

As métricas locais partem da intuição 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. A 

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 de pesquisadores (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007) 

afirmam conseguir bons resultados usando esse tipo de métrica. Como 
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exemplos destas métricas existem o Coeficiente de Jaccard, Coeficiente de 

Clustering Local e Índice de Adamic-Adar. 

As métricas globais são chamadas desta forma porque 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. As 

métricas aqui são derivadas do princípio de que quanto menor for a distância 

entre os nós, maior será a probabilidade deles se ligarem diretamente. Além 

dessa premissa, soma-se a idéia de que quanto maior for o número de 

caminhos indiretos entre os nós, maiores também são as chances deles se 

relacionarem. Um grande número de caminhos implica em maiores 

possibilidades ou alternativas para o fluxo de informações entre os nós, o que 

acaba contribuindo para que os nós se conectem. 

Durante o processamento, estas métricas precisam ter a disposição todos 

os nós e arestas do grafo, mas no final não necessariamente contará com 

todos eles (a menor distância implica em um mínimo de elementos do grafo). 

Elas captam mais informações presentes nas redes do que as métricas locais, 

mas geralmente apresentam um alto custo computacional (a depender do 

tamanho da rede, algumas métricas são até inviáveis). Para métricas globais 

tem-se o Grau de intermediação, a medida de Katz e PageRank, por exemplo. 

Com respeito a essa abordagem, ainda se encontra na literatura técnicas 

de redução/simplificação do grafo que são capazes de reduzir o ‘ruído’ na rede 

social e a complexidade da análise (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007; 

XIANG, 2008). Simplificar ou reduzir a matriz de adjacência também implica em 

minimizar o custo computacional sobre a mesma. Pesquisadores como Xiang 

(2008) preferem categorizar estas técnicas como outro tipo de métrica 

topológica (além das locais e globais), pois elas necessariamente utilizam 

todos os nós e arestas do grafo. Duas técnicas se destacam: 

Low Rank Approximation – A técnica tem como objetivo gerar uma 

matriz Mk a partir do produto de algumas matrizes de ordem menor, as quais 

apresentam alguns padrões estruturais globais da rede social analisada 
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(XIANG, 2008). A matriz Mk é uma versão aproximada da matriz de adjacência 

M, com a vantagem de ter uma representação mais simplificada e com menos 

ruído. A técnica de Decomposição do Valor Singular que é aplicada ao modelo 

de Semântica Latente em Recuperação da Informação é utilizada (de modo 

semelhante) para realizar a redução da matriz M. Para avaliar a aproximação 

da matriz Mk em relação a matriz M usa-se normalmente a soma do erro 

quadrático. 

Clustering – O propósito desta técnica é melhorar a qualidade da 

predição de uma dada métrica através da remoção das ligações mais fracas do 

grafo (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007). De início, todos os pares de nós 

possíveis são avaliados por uma determinada métrica de proximidade (a 

ligação dos pares pode já existir ou não). Em seguida remove-se do grafo um 

conjunto de arestas onde os valores obtidos da métrica foram os menores em 

relação a um valor p (p está delimitado por 0 e 1). A quantidade de arestas 

removidas equivale a (1 − p) de todas as arestas cujos valores são inferiores a 

p. Após a ‘limpeza’ os pares de nós são novamente avaliados. Deste modo, a 

métrica agora é computada em um grafo menor e considerando somente as 

arestas de maior valor (supostamente são os relacionamentos com maior 

peso). Acredita-se que os novos valores de proximidade são mais confiáveis. 

Liben-Nowell e Kleinberg (2007) e muitos outros pesquisadores tratam a 

Predição de Relacionamentos nesta abordagem da seguinte maneira: os dados 

da rede (vértices e arestas) são divididos em dois períodos de tempo distintos 

formandos duas partições. A primeira partição será usada para minerar os 

dados, ou seja, calcular os valores das métricas para diversos pares de nós, 

formando assim o conjunto de treinamento, e a segunda partição será utilizada 

com o conjunto de teste. Contudo, os pares que se ligam no conjunto de teste 

não podem ter estabelecido relacionamentos no conjunto de treinamento. 

Olhando pelo aspecto humano, a razão de prever o relacionamento entre 

pessoas que nunca se conheceram é um pouco diferente de prever novos 

relacionamentos entre pessoas já conhecidas. 
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Leroy et al. (2010) propuseram uma estratégia para estender a 

metodologia tradicional de Liben-Nowell e Kleinberg. Eles adicionaram uma 

fase que antecede a extração de métricas sobre os pares de nós da rede. A 

primeira fase gera uma rede social implícita sob a forma de grafo probabilístico 

com base em informações gerais da rede como o número de grupos de nós, 

número de grupos comuns entre os nós, tamanho dos grupos comuns (essas 

informações não levam em conta a topologia da rede) e outras. As 

probabilidades de relacionamento são atribuídas aos pares de nós que 

compartilham ao menos um grupo em comum. A segunda fase refina as 

predições já obtidas na primeira usando as métricas estruturais da rede, como 

número de vizinhos comuns, a medida de Katz e o Rooted PageRank. Os 

pesquisadores usaram uma porção da rede formada pelo Flickr nos seus 

experimentos. Eles demonstraram que a primeira fase contribuiu de forma 

significativa para a predição dos links na segunda. 

É importante ressaltar que as métricas topológicas são igualmente 

aplicáveis independentes do domínio da rede social (seja uma rede de 

amizades, co-autorias ou rede formada pelo envio e recebimento de e-mails), 

porque a fonte de informações é sempre um grafo com seus nós e arestas. 

Uma desvantagem desta abordagem é que a depender das métricas utilizadas, 

pode ser computacionalmente custoso calcular os valores dessas medidas. 

Embora esse problema possa acontecer, essa é abordagem mais difundida 

pela literatura (AL HASAN et al., 2006). 

3.3.3 ABORDAGEM BASEADA EM MODELOS PROBABILÍSTICOS 

Tem como objetivo aprender um modelo probabilístico que melhor abstrai 

a forma da rede. A idéia básica é criar o modelo através de um conjunto de 

parâmetros θ, dado a rede social observada G = (V, A) (XIANG, 2008; 

GETOOR et al., 2001). A existência do link entre um par de nós é estimada 

pela probabilidade condicional da existência do link dado que ocorrem os 

parâmetros θ. Tanto os links como os nós da rede são considerados como 

variáveis no modelo probabilístico. 
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Esta abordagem trata os elementos da rede social através de modelos 

relacionais de dados capazes de encapsular as informações relevantes dos 

nós, dos relacionamentos e do grafo como um todo. Os modelos se 

diferenciam pela forma de representação da estrutura da base de dados. Três 

tipos se destacam: 

Modelos Relacionais Probabilísticos (MRP) – Procura abstrair as 

informações observadas da rede em modelos gráficos mais compactos. MRP 

se decompõe em três grafos distintos: o grafo de dados Gd, o modelo do grafo 

Gm e a inferência do grafo Gi (XIANG, 2008). 

O grafo de dados representa os dados na forma de objetos (nós) e 

relacionamentos (arestas), cada um está associado a um tipo de elemento 

(pesquisador e paper para os objetos e ‘é autor de’ para relacionamentos, por 

exemplo, em uma rede de co-autorias). Cada tipo de elemento está associado 

ao seu próprio conjunto de atributos. O MRP consegue representar a 

distribuição da probabilidade conjunta sobre os valores de todos os atributos no 

grafo Gd. 

O modelo do grafo é necessário para representar as dependências entre 

os atributos dos diferentes tipos de elementos. Atributos de um tipo podem 

depender probabilisticamente de outros atributos do mesmo tipo ou depender 

de atributos de outros tipos relacionados. Deste modo, em resumo o modelo do 

grafo Gm é formado por duas partes: a estrutura que representa a dependência 

entre todos os atributos dos tipos e a distribuição da probabilidade condicional 

associada aos nós. 

O grafo Gi representa as dependências probabilísticas entre todas as 

variáveis de um único conjunto de teste. Para construir a inferência do grafo Gi, 

usam-se como entradas as informações derivadas do grafo de dados e o 

modelo do grafo. Cada elemento-atributo de Gd é combinado com a 

correspondente distribuição de probabilidade condicional de Gm. Como o 

propósito é predizer a existência de links, o problema é tratado de forma 

binária, existe ou não o link. Taskar et al. (2003b) nos seus experimentos 
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consideram um conjunto de possíveis links entre os nós do grafo. Cada 

possível link é representado como um atributo binário ‘Existe’ relacionado aos 

nós, assim o processo de predição de links é resumido em prever a existência 

destes atributos nos nós. 

Os MRPs podem se desdobrar em modelos mais específicos que se 

diferenciam pela representação de modelos e procedimentos de inferência. 

Como exemplos existem Redes Bayesianas Relacionais, Redes de Markov 

Relacionais e Redes de Dependência Relacionais (XIANG, 2008). 

Taskar et al. (2003a) usaram modelos de Markov relacionais para 

aprender os padrões de cliques e a transitividade em páginas da Web (nós) e 

Hiperlinks (relacionamentos). Os pesquisadores tinham como objetivo prever a 

navegação dos usuários na Web com base em seus históricos de páginas 

visitadas. Getoor et al., (2001) atestam que os modelos probabilísticos 

relacionais são capazes de não só refletir a estrutura da rede como também os 

dados dos nós inter-relacionados. 

Modelos Entidade-Relacionamento Probabilísticos (MERP) – São 

modelos derivados do framework Entidade-Relacionamento probabilístico 

acíclico e direto (DAPER) (HECKERMAN et al., 2004). O modelo DAPER 

atribui igual importância para entidades e relacionamentos, e se decompõe em 

seis tipos de classes (LÜ & ZHOU, 2011): (1) Classes de entidades – 

Especificam a classe dos objetos da rede; (2) Classes dos relacionamentos – 

Definem as interações entre as entidades; (3) Classes de atributos – 

Representam as propriedades das entidades e relacionamentos; (4) Classes 

dos arcos – Especificam as dependências probabilísticas entre os atributos 

correspondentes; (5) Classes de distribuição local – Geram as distribuições 

locais para os atributos correspondentes de um atributo de classe; (6) Classes 

das restrições – Especificam como derivar o grafo de inferência a partir do 

modelo DAPER relacionado. 

Os Modelos Relacionais Bayesianos se baseiam no framework DAPER. 

Nestes casos, o DAPER fornece uma representação explícita de parâmetros e 
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hiper-parâmetros em um contexto bayesiano (XIANG, 2008). Os parâmetros 

em vez de serem tratados de forma global, podem ser específicos para 

entidades e relacionamentos que compõem o grafo (baixo nível) contribuindo 

para a criação de um framework bayesiano hierárquico. 

Modelos Relacionais Estocásticos (MRE) – Yu et al. (2006) criaram um 

framework para Predição de Relacionamentos baseado em processos 

gaussianos, chamado de Modelos Relacionais Estocásticos. Um processo é 

dito gaussiano se as variáveis aleatórias x(t4), x(t5), … , x(t�) são gaussianas 

conjuntas para todo n e qualquer conjunto (t4, t5, … , t�). O processo é 

completamente especificado pela sua função de auto-correlação Rg	�t�t�� e 

seus valores médios (LATHI, 1998). A idéia principal do framework é tentar 

gerar uma estrutura estocástica de relacionamentos das entidades através da 

interação de múltiplos processos gaussianos, cada um definido para um tipo de 

entidade (XIANG, 2008). 

Os links observáveis r são derivados como medições locais de uma 

função relacional latente real t:	UxV → R, assim cada link r�� é exclusivamente 

dependente do seu valor latente de t��, modelado pela probabilidade 

condicional plr��|t��m (XIANG, 2008). A função relacional latente t é gerada pela 

interação de dois processos gaussianos independentes e específicos para 

cada entidade, um atua sobre U e o outro sobre V. Os processos relacionais 

são caracterizados pelos hiper-parâmetros θ, o MRE define a probabilidade 

p�t|θ� para as variáveis latentes t. 

Segundo a literatura, os modelos relacionais desta abordagem 

geralmente têm alto grau de complexidade para serem desenvolvidas (XIANG, 

2008). Além disso, eles têm um processamento muito custoso visto que para 

construir um modelo de predição todos os elementos do grafo são sempre 

analisados (a fim de explorar todas as interdependências). 
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3.3.4 ANÁLISE TEMPORAL 

Além das três abordagens mais tradicionais de Predição de Links, vem se 

fortalecendo nos últimos anos a tendência de se adotar métricas ou estatísticas 

temporais da rede. Estas métricas são obtidas através do processamento de 

vários snapshots seqüenciais da rede. Faz sentido pensar que se a Predição 

de Relacionamentos tem como fundamento a compreensão da dinâmica e da 

evolução da rede ao longo do tempo, minerar e analisar os dados da rede 

sobre um ponto de vista temporal deve ser mais apropriado para a resolução 

do problema. A análise de uma rede social desconsiderando o aspecto 

evolutivo se assemelha a análise de uma fotografia (estática por natureza), 

apesar de ser muito informativa e resolver de forma satisfatória a maioria dos 

problemas, não contém tantos detalhes como um filme onde os elementos 

temporais se destacam (BRANDÃO et al., 2007). 

A idéia de explorar a rede de forma temporal surgiu de alguns 

pesquisadores (COOKE, 2006; POTGIETER et al., 2007; TYLENDA et al., 

2009) que consideram a definição tradicional de Predição de Relacionamentos 

(LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007) um tanto deficiente. Os pesquisadores 

argumentam que usar como base para análises um único estado estático da 

rede (a configuração da rede em um dado instante t) não é o mais apropriado 

para prever a situação da rede em um momento futuro. Como alternativa para 

aprimorar os processos, eles recomendam estender ou derivar as métricas 

tradicionais de modo a levarem em consideração, com mais detalhes, o 

histórico evolucionário da rede. 

O propósito de usar métricas temporais é capturar determinadas 

informações consecutivas da rede, delimitadas em um intervalo de tempo. O 

estudo da evolução destas informações visa construir um modelo de predição 

mais completo e realista, logo, mais confiável. Apesar de parecer óbvio a 

importância de tal abordagem, poucos pesquisadores se dispuseram em 

explorá-la (TYLENDA et al., 2009). É fato que analisar vários momentos 

seqüenciais de uma rede é muito mais custoso e complexo comparado com a 
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estratégia tradicional, além de exigir técnicas diferenciadas. Esses dois pontos 

podem ter sido proibitivos em muitos estudos. 

Cooke (2006) foi um dos primeiros pesquisadores a adotar métricas 

temporais em suas pesquisas. Essencialmente a metodologia dele e de 

Potgieter et al. (2007) focou em transformar/derivar métricas estáticas 

(tradicionais), como por exemplo, Índice de Adamic/Adar, Número de Vizinhos 

Comuns e Conexão Preferencial em métricas temporais. Eles usaram duas 

técnicas derivadas da área de Finanças: 

Retorno – É o percentual de aumento ou redução de um valor ao longo de 

um intervalo de tempo (POTGIETER et al., 2007). Ou seja, é a variação obtida 

entre o início e o fim do período para uma dada métrica. Por exemplo, 

considere a métrica Índice de Adamic/Adar (AA), os vértices v� e v�, e n 

snapshots da rede a ser analisada: 

o`�?op? =
''�l	
 , 	�m − ''4l	
 , 	�m	

''4l	
, 	�m
 

Moving Averages - Diz respeito a uma técnica de gerar várias médias 

consecutivas de um dado conjunto de valores ordenados de forma temporal. 

Considere um conjunto de n valores ordenados e um subconjunto de tamanho 

fixo q (onde k < p). Primeiro é calculada a média dos k primeiros elementos 

(subconjunto) do conjunto n, em seguida o subconjunto de tamanho k é 

deslocado para frente em um elemento e uma nova média é calculada. Esses 

passos se repetem até não ser mais possível deslocar o subconjunto. 

Além das duas técnicas, Cooke definiu a medida de Recenticidade que 

contabiliza quantos snapshots da rede se passaram desde o último 

relacionamento de um determinado nó. Se o nó estabeleceu relacionamento no 

último snapshot, o valor desta métrica é 1. A intuição sobre essa métrica é que 

nós que apresentaram relacionamentos recentes até o tempo t são mais 

prováveis de estabelecer novas relações no tempo t + 1. Complementar a isso 

existe também a idéia de que relacionamentos mais antigos são menos 

relevantes para predizer novos relacionamentos. 
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Os resultados dos experimentos de Cooke (2006) e Potgieter et al. (2007) 

mostraram que a derivação de métricas estáticas para métricas temporais 

aperfeiçoaram significativamente a precisão das predições. Outros 

pesquisadores como Tylenda et al. (2009) que adotaram métricas temporais 

também reportaram melhorias relevantes em seus resultados. A explicação 

para os resultados é que as métricas temporais contribuem mais do que as 

métricas tradicionais porque as primeiras estão enriquecidas com a tendência 

das interações dos elementos da rede. 

Nota-se que é possível conciliar quaisquer umas das abordagens citadas 

nesta dissertação com a análise temporal. Porém para isso é necessário um 

histórico minucioso das interações da rede e técnicas capazes de sumarizar as 

mudanças da rede ao longo do tempo. 

3.3.5 ABORDAGEM SUPERVISIONADA 

Pela descrição de cada uma das abordagens é possível notar a grande 

compatibilidade da problemática da Predição de Relacionamentos com 

mecanismos de aprendizagem supervisionada. Tradicionalmente o problema 

de predição é tratado como um problema de classificação binária (AL HASAN 

et al., 2006; TYLENDA et al., 2009; DOPPA et al., 2009; KASHIMA et al., 

2009). As instâncias ou exemplos para a classificação são representados 

através de determinados pares de nós da rede, e várias características que de 

algum modo representam um grau de proximidade ou similaridade entre esse 

par são os atributos da instância. Os exemplos podem ser rotulados nas 

classes positiva e negativa. Diz-se positiva quando existe ao menos um 

relacionamento entre dois determinados vértices, e negativa caso contrário. 

De modo geral a rede a ser analisada é divida em dois intervalos de 

tempo distintos e sem intersecção (LIBEN-NOWELL & KLEINBERG, 2007). O 

primeiro período é usado para minerar e derivar características da rede no que 

diz respeito aos pares de nós que serão avaliados, constituindo-se assim o 

conjunto de treinamento. O segundo período é usado como um conjunto de 

teste, de modo que as predições feitas com base nas informações do primeiro 
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período são verificadas se foram corretas ou não. Os pares de nós utilizados 

para construir o modelo de classificação são aqueles que existem tanto no 

segundo período da rede (pares com e sem relacionamentos) como também no 

primeiro período, com a restrição de que os pares de nós no primeiro período 

não apresentem qualquer relacionamento direto entre eles. 

Algoritmos de classificação como Árvores de Decisão, Máquinas de 

Vetores Suporte, KNN (k vizinhos mais próximos), classificadores bayesianos e 

Redes Neurais podem ser empregados para realizar a tarefa de predição (AL 

HASAN et al., 2006; PAVLOV & RYUTARO, 2007). O desempenho da predição 

pode ser avaliado por medidas como: Acurácia, Precisão, Cobertura, F-

Measure e Área sob a Curva ROC. 

3.3.6 ABORDAGEM NÃO SUPERVISIONADA 

A estratégia de utilizar mecanismos de aprendizagem supervisionada na 

Predição de Relacionamentos é bem difundida na literatura e apresenta 

resultados promissores, mas alguns pesquisadores optaram por adotar 

estratégias não supervisionadas como forma de explorar o problema sobre um 

ponto de vista diferente. Como exemplo, Lü & Zhou (2009) e Lü et al. (2009), 

assim como Liben-Novell & Kleinberg (2007) em seus trabalhos avaliaram 

precisão da predição de links através do ranking de pares de nós. 

Nesta técnica, considera-se uma rede social como um grafo G(V, A) não 

direcionado, em que V é o conjunto de todos os vértices e A é o conjunto de 

todas as arestas existentes no grafo. O grafo é dividido em dois períodos de 

tempo distintos, o primeiro para treino (análise de características e padrões dos 

pares) e o segundo para teste (verificar a ocorrência ou não de um 

relacionamento). Os pares não conectados no período de treinamento são 

ordenados de forma decrescente de acordo com o valor de uma métrica 

escolhida (tal métrica pode ser baseada na estrutura da rede ou na semântica 

entre os nós, ou até mesmo na combinação das duas). Os L primeiros pares da 

lista ordenada são considerados como os pares preditos. A taxa de acerto da 

predição é obtida por verificar quantos dos L pares realmente estabeleceram 
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algum relacionamento no conjunto de teste. Esta solução é definida como não 

supervisionada devido ao fato de que o conjunto de treino não é rotulado para 

derivar um modelo de predição. 

A abordagem não supervisionada apresenta alguns pontos questionáveis 

que podem passar a idéia de limitações. Em primeiro lugar, que valor deve-se 

atribuir a L (ou seja, quantos pares do topo da lista considerar como os 

prováveis relacionamentos futuros)? Lü e Zhou (2009) avaliaram sempre os 

100 primeiros pares da lista, mas não ficou explícito como definiram esse 

número. Liben-Novell e Kleinberg (2007) delimitaram o número de pares 

ordenados pela intersecção dos pares que ocorreram no conjunto de teste com 

os pares possíveis formados a partir de um subconjunto de vértices que eles 

definiram (vértices que apresentam relacionamentos no conjunto de treino e no 

conjunto de teste). É importante adotar um critério para a escolha de L que 

tenha sentido para o problema, pois o seu valor influi diretamente na precisão. 

O outro ponto é que os pares são sempre ordenados de forma 

decrescente, conforme o valor da métrica definida. Em outras palavras, é 

assumido que sempre os pares com os maiores valores são os mais prováveis 

de estabelecer relacionamentos. Entretanto isto pode não ser verdadeiro 

dependendo da métrica empregada (LÜ & ZHOU, 2009). Por último, os pares 

de nós são ordenados conforme apenas uma métrica, deste modo a 

abordagem pode não explorar completamente as diferentes características ou 

padrões da rede. A avaliação das predições será baseada em poucas 

informações. 

Em contrapartida, a abordagem executa procedimentos bem simplificados 

(calcular o valor da métrica e ordenar os pares de modo decrescente), o que 

pode ser conveniente em grandes redes sociais. 

3.3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS ABORDAGENS 

As três primeiras abordagens descritas nesta dissertação cobrem uma 

grande diversidade de trabalhos de qualidade encontrados na literatura, 

adicionando aí uma considerável variedade de técnicas e métodos de 
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avaliação. Xiang (2008) e Vartak (2008) descrevem essas abordagens em 

detalhes em seus trabalhos (surveys sobre Predição de Relacionamentos em 

Redes Sociais), e as consideram como as mais tradicionais na comunidade 

acadêmica. 

Ainda assim, a predominância é de pesquisas que empregam a 

abordagem baseada em padrões topológicos da rede. Isto pode ser explicado 

pelo tipo de informações que estão disponíveis, a estrutura da rede geralmente 

é mais fácil de conseguir ou mesmo derivar. Dados específicos dos vértices 

são mais escassos ou inacessíveis. Contudo, considerando os artigos 

analisados sobre as três abordagens, em momento algum é possível afirmar 

que uma se sobressaia em relação à outra. Cada uma apresenta suas 

vantagens, limitações e fundamentos e isso orienta a metodologia e sua 

aplicação em uma determinada rede social. 

A Predição de Relacionamentos baseada na análise temporal apesar de 

ser ainda pouco explorada vem ganhando mais adeptos (SHARAN & NEVILLE, 

2007; TYLENDA et al., 2009), sobretudo devido aos seus resultados 

promissores e sua compatibilidade com outras abordagens. 

As estratégias supervisionadas (Aprendizagem de Máquina) e não-

supervisionadas são dois modos distintos para processar as informações e 

inferir as predições. A primeira tem maior destaque por se apoiar em métodos 

mais sofisticados e completos. Lichtenwalter et al. (2010) defendem os 

métodos baseados em aprendizagem supervisionada sobre os métodos não-

supervisionados. Segundo os pesquisadores, a estratégia não-supervisionada 

é incapaz de lidar com a dinâmica, a interdependência e outras propriedades 

das redes. Eles complementaram o trabalho apontando alguns problemas 

recorrentes na atividade supervisionada como o desbalanceamento de classes 

e a esparsidade das redes sociais. Tais problemas prejudicam a interpretação 

dos resultados, e a performance obtida passa a não refletir bem a capacidade e 

as limitações do modelo construído. 
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A literatura não foca somente em métodos e estratégias para Predição de 

Relacionamentos em Redes Sociais, mas também apresenta o que é possível 

fazer com essa atividade de mineração. Na seção seguinte são discutidas 

algumas aplicações. 

3.4 APLICAÇÕES 

O problema da Predição de Relacionamentos vem atraindo muito 

interesse das comunidades de pesquisa (LÜ & ZHOU, 2011). Fato explicado, 

sobretudo por sua alta aplicabilidade. Esta característica se deve a 

independência de domínio ou contexto e da grande variedade de abordagens e 

técnicas relacionadas à atividade. Dentre as muitas aplicações possíveis, a 

seguir são descritas a mais difundidas na literatura. 

3.4.1 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO 

Em se tratando de recomendação de produtos em sites de comércio 

eletrônico, geralmente as informações relativas à compra de produtos são 

representadas na forma de um grafo bipartido (HUANG et al., 2005). Neste 

grafo estão relacionados os clientes e os produtos. Os dois tipos de elementos 

são tratados de modo distinto, mas ainda sim como vértices no grafo. O 

problema da predição de links neste caso recai em inferir novos 

relacionamentos entre clientes e produtos, ou seja, recomendar determinados 

produtos a determinados clientes. Huang et al. (2005) propôs uma abordagem 

para Predição de Relacionamentos para este tipo de grafo e empregava a 

suposição de que itens comprados juntos no passado tinham alta probabilidade 

de serem comprados juntos no futuro. 

Os artifícios e estratégias que contribuem para recomendações precisas 

variam bastantes, como a comparação de perfis dos clientes (características 

específicas de cada pessoa, como idade, sexo, endereço, profissão entre 

outros), verificação do número de itens já comprados em comum, proximidade 

das pessoas considerando o grafo, o tipo de relacionamento entre dois clientes 

(família, amigo, colega de trabalho, parceiro conjugal, por exemplo), a 

correlação entre produtos (por exemplo, quem compra pratos está mais 
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propenso a comprar talheres do que um computador) entre outros. É possível 

também usar técnicas de filtragem colaborativa com o objetivo de formar 

clusters em que os clientes partilham a mesmas preferências, assim é 

interessante recomendar produtos comuns ao grupo. Huang et al. (2005) tem 

investigado esta técnica em seus trabalhos. 

Recomendações de filmes possuem certas semelhanças com 

recomendações em comércio eletrônico. Contudo é comum dar maior enfoque 

ao domínio da rede construída, neste caso podem-se analisar preferências e 

estilos de filmes entre as pessoas, os filmes mais assistidos e sucessos do 

cinema, a correlação entre filmes em se tratando de atores, diretores, 

produtores, ano de lançamento e outros. Como caso de estudo pode-se citar 

Liu & Kou (2007) que investigaram os comportamentos dos avaliadores de 

filmes na rede do Netflix
11

. Eles tinham como objetivo descobrir que usuários 

iriam avaliar quais filmes em um momento futuro. Os pesquisadores trataram o 

caso como um problema de Predição de Relacionamentos. 

Recomendação em redes de colaboração científica ou acadêmica (mais 

conhecidas como redes de co-autorias) é extensivamente estudada no campo 

da Análise em Redes Sociais (NEWMAN, 2001c; NEWMAN, 2004). Este foco 

na análise em redes de co-autorias pode ser explicado por existir uma 

verdadeira intenção e/ou necessidade de se estabelecer relacionamentos entre 

as pessoas. Os pesquisadores geralmente trabalham juntos e estão 

comprometidos em alcançar um objetivo comum. Acredita-se que esta intenção 

ou necessidade está presente de forma implícita na rede (NEWMAN, 2001a), 

por isso há o interesse em investigar este ponto que pode ser capaz de explicar 

sua dinâmica e sua evolução. 

Em poucas palavras o problema da predição se resume em prever ou 

recomendar novos relacionamentos entre pesquisadores baseado em seus 

trabalhos científicos e parcerias. Criar um sistema capaz de fazer 

recomendações pertinentes e bem fundamentadas pode contribuir de forma 

significativa para a rápida disseminação de conhecimento entre pesquisadores 
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 http://www.netflix.com/ 
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e o aprimoramento de seus estudos. Por exemplo, um pesquisador pode 

descobrir de modo mais rápido e fácil que outros pesquisadores atuam na 

mesma área dele e que cobrem temas relacionados ou até iguais, melhor 

ciente do que já existe na literatura, ele poderá direcionar melhor seus objetivos 

e a sua contribuição para a comunidade. Além é claro de aumentar sua rede de 

contatos e engajamento, trocar idéias e dúvidas com o objetivo de acelerar sua 

pesquisa. 

Muitos pesquisadores usam como base de dados a DBLP (Digital 

Bibliography & Library Project), ACM
12

 (Association for Computing Machinery), 

CiteSeerX
13

 e arXiv
14

 por se tratarem de grandes bases que englobam uma 

grande variedade de eventos de publicação, áreas de pesquisa e 

pesquisadores de todo o mundo. Algumas são facilmente acessíveis por 

download sem restrições como é o caso da DBLP. Esta é possível ser baixada 

na forma de um único documento XML. 

Outra aplicação bem evidente é a recomendação de novos amigos em 

rede de amizades como Orkut, Facebook, Myspace e outros. A quantidade de 

amigos em comum e a distância destas pessoas no grafo, assim como perfis 

semelhantes contam como fortes indícios para recomendações mais 

significativas. O problema em questão é prever a amizade, o que é uma tarefa 

muito mais subjetiva do que prever co-autorias ou dar recomendações em sites 

de compras. A amizade é uma das relações interpessoais que mais ocorrem 

durante a vida, ainda sim se fundamenta nas razões e motivos dos mais 

distintos e improváveis, tornando impreciso e falível o processo de predição de 

relacionamentos em redes de amizades. Em um contexto geral, independente 

do domínio da rede, o ideal para a Predição de Relacionamentos é quando o 

estabelecimento de relacionamentos tem propósitos, não necessariamente 

claros, mas que podem ser satisfatoriamente investigados. 
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 http://portal.acm.org/ 
13

 http://citeseerx.ist.psu.edu/ 
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 http://arxiv.org/ 
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3.4.2 PREVER INTERAÇÕES ENTRE ENTIDADES BIOLÓGICAS 

No campo da Bioinformática, estruturas na forma de grafos podem ser 

construídas através da interação de entidades biológicas como genes e 

proteínas. Os relacionamentos neste contexto representam a regulação gênica 

e as interações físicas (catalisação de sucessivas reações de duas proteínas, 

por exemplo), respectivamente. Os experimentos em laboratórios ou em campo 

costumam ser muito dispendiosos. Prever com precisão a interação entre 

proteínas pode ajudar não só na redução de custos, como também no 

planejamento e execução de experimentos com o intuito de descobrir novos 

fatos biológicos (KASHIMA & ABE, 2007). 

Trabalhos importantes como os de István Albert e Réka Albert (2004) 

mostraram que é possível aproveitar as informações codificadas em padrões 

de interação entre proteínas para inferir prováveis parceiros para uma dada 

proteína. 

3.4.3 PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS E VÍRUS 

Compreender como as doenças se disseminam por uma comunidade 

pode ajudar na elaboração de planos estratégicos de controle e 

monitoramento. As pessoas (infectadas ou não) constituem os nós da rede e o 

relacionamento estabelecido entre elas representa a transmissão da doença. A 

partir de todo o histórico da rede, podem-se analisar os primeiros infectados e 

acompanhar a evolução da rede na ótica da propagação da doença através de 

seus vizinhos. Através da Predição de Relacionamentos é possível criar um 

modelo capaz de indicar entre que pessoas é mais provável ocorrer as 

próximas transmissões. Conseguir antecipar estas informações é decisivo para 

impedir o surgimento de novos infectados. 

Para mostrar que a propagação de doenças não é algo completamente 

caótico e imprevisível, estudos históricos têm mostrado que a propagação da 

Peste Negra no século 14 seguiu um padrão simples de difusão (MURRAY, 

1993 apud VESPIGNANI, 2009), capaz de ser expresso de forma adequada 

através de equações diferenciais contínuas. Ainda, há muito tempo já foi 
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observado (MASSEY, 1933 apud VESPIGNANI, 2009) que doenças 

infecciosas de impacto em grande escala como a epidemia de SARS e a gripe 

suína, no mundo moderno, se disseminam principalmente pela aviação 

comercial. Compreender a natureza da rede de trafego aéreo tem um papel 

importante na contenção destas doenças. 

Esta problemática pode ser aplicada de modo semelhante na análise da 

propagação de vírus pela Internet através de e-mails ou mesmo na transmissão 

de informações específicas que passam de uma pessoa para outras em uma 

rede social (ZANETTE, 2002), como a propagação de boatos. 

A Predição de Relacionamentos em Redes Sociais é um tema em 

bastante evidência atualmente, sobretudo porque ainda existem algumas 

limitações e problemas em aberto, além de possibilidades de melhorias. Na 

seção a seguir são discutidos alguns pontos que precisam ser melhor 

investigados. 

3.5 DESAFIOS E TENDÊNCIAS FUTURAS 

À medida que uma rede evolui, ou seja, agrega a si novos nós e ligações, 

o número de pares de nós desconectados aumenta de forma quadrática, 

enquanto o número de pares que estabelecem relacionamentos normalmente 

cresce de modo linear (RATTIGAN & JENSEN, 2005). Em outras palavras, a 

rede torna-se cada vez mais esparsa (desconexa) e a quantidade de instâncias 

positivas e negativas necessárias para o processo de predição fica muito 

desbalanceada. Este fenômeno é muito comum e afeta de forma bastante 

negativa a atividade. A influência negativa é constatada pela baixa capacidade 

de generalização quando os modelos de predição são criados a partir da 

aprendizagem sobre os dados com este tipo de configuração desequilibrada. 

Pan et al. (2008) propuseram reduzir ou mesmo resolver esse impasse usando 

seletivamente algumas instâncias negativas de acordo com algumas 

heurísticas (com técnicas de amostragem, por exemplo). Outra estratégia 

sugerida foi empregar Cost-sensitive Learning. 
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Doppa et al. (2009) também investigaram o enviesamento da distribuição 

de classe como uma das principais razões da baixa precisão dos métodos 

usados em Predição de Relacionamentos. Segundo os pesquisadores, em 

grandes redes, considerando quaisquer dois nós, a probabilidade de formação 

de links é sempre muito baixa. Este fato compromete bastante desempenho da 

predição. A taxa de acerto é baixa, a quantidade de falso-negativos é alta e as 

instâncias classificadas corretamente geralmente são óbvias (RATTIGAN & 

JENSEN, 2005). 

Como alternativa a este problema, os autores apresentaram técnicas do 

tipo Chance-Constrained para ajustar o viés de acordo com o cenário do 

problema. Em alguns casos de estudo se está mais interessado na formação 

de links (predizer novos links – classe positiva), em outros, se está mais 

preocupado em investigar links incomuns ou anômalos (detectar links 

improváveis – classe negativa). Pesquisas sobre a Descoberta de 

Relacionamentos Anômalos (encontrar outliers) foram realizadas por Rattigan e 

Jensen (2005). Eles afirmam que mesmo os modelos mais simples de Predição 

de Relacionamentos, quando aplicados ao problema da descoberta de links 

anômalos, são bastante efetivos. No caso, o desbalanceamento de classes não 

tem efeito tão prejudicial para a resolução do problema. 

Além desses problemas recorrentes, ainda existem alguns pontos-chaves 

no estudo na Predição de Links que precisam ser melhor explorados e que 

devem ser analisados em novas pesquisas. Lü & Zhou (2011) em seu survey 

analisaram algumas perspectivas. 

Um fato interessante que eles relatam é que a maioria dos estudos atuais 

em Predição de Relacionamentos enfatiza as redes não direcionadas e sem 

pesos. A direção da aresta adiciona a informação da origem e destino da 

intenção do relacionamento. Nas redes não direcionadas essa informação não 

existe, pois se supõem que os nós sempre desejam se relacionar de maneira 

igual. Já o emprego de pesos nas arestas pode passar a idéia de “força” dos 

relacionamentos o que constitui mais uma informação que merece ser 

investigada, pois agrega valor na análise. Este ponto é foco da dissertação e 
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será tratado em maiores detalhes posteriormente. Murata & Moriyasu (2007) e 

Lü & Zhou (2009) já estudam esse ponto sobre uma abordagem não 

supervisionada de Predição de Relacionamentos. 

Lü & Zhou (2011) afirmam que ainda é um grande desafio tratar redes em 

que os elementos (nós e links) podem assumir diferentes significados ou 

valores, é o caso das redes conhecidas como multidimensionais. Uma rede 

social em que se adota o conceito de amigos (relacionamentos positivos) e 

inimigos (relacionamentos negativos) é um exemplo. Outro caso é a rede em 

que existem nós de diversas classes, como as redes tratadas por sistemas de 

recomendação de produtos para clientes (HUANG et al., 2005). 

Como já foi discutido anteriormente neste trabalho, poucos pesquisadores 

levam em consideração a evolução temporal da rede (TYLENDA et al., 2009). 

Um histórico mais detalhado da rede pode evidenciar melhor a tendência de 

crescimento da rede. Ainda, eventos mais antigos supostamente têm menor 

relevância para a previsão de novos. 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender como novas interações acontecem numa rede social tem 

uma aplicabilidade enorme, mas esses estudos ainda são imprecisos e nada 

triviais. Ter todos os dados da rede social não garante uma análise bem 

sucedida, pois muitas das interações entre indivíduos (convívio, sentimentos, 

entre outros) e organizações (negociações, transferência de informações 

secretas) acontecem no mundo real, mas não estão registradas na rede social. 

Para exemplificar, pode-se pensar numa rede co-autorias em que dois 

pesquisadores possuem muitos colegas em comum, fazem pesquisas na 

mesma área, trabalham na mesma instituição e centro acadêmico. Ou seja, 

vários fatores contribuem para que eles se relacionem, mas devido a alguma 

inimizade ou antipatia, por exemplo, os mesmos não interagem diretamente. 

Ainda, a depender do domínio da rede social e suas peculiaridades, diferentes 

características podem ser destacar sobre outras no que diz respeito de sua 

contribuição para a resolução de problemas e análises. 
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Embora existam essas dificuldades e obstáculos, de maneira nenhuma o 

estudo da Predição de Relacionamentos é inviabilizado. A atividade se 

fundamenta em preceitos consolidados (Sociologia) e oferece uma enorme 

aplicabilidade se favorecendo de diversas técnicas e abordagens. Quando 

empregada com sucesso, ela fornece informações estratégicas e insights sobre 

o comportamento dos elementos da rede e sua evolução como um todo, algo 

que não pode passar despercebido nos dias de hoje em que as pessoas estão 

inseridas nos mais diversos tipos de redes sociais. 

Após descrever bem a atividade de Predição de Relacionamentos, o 

capítulo a seguir relata o trabalho desenvolvido. 
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4 TRABALHO DESENVOLVIDO 

Como foi visto nos capítulos anteriores, a Análise em Redes em Sociais 

(ARS) é um campo de estudo bem rico em termos de aplicabilidade e da 

diversidade de técnicas e estratégias para resolver problemas. Dentre os 

segmentos de ARS, a Predição de Relacionamentos em Redes Sociais tem 

grande importância e vem ganhando cada vez mais notoriedade, pois muitos 

pesquisadores a consideram como um meio para descobrir e analisar os 

mecanismos que promovem a dinâmica e evolução das redes (LIBEN-

NOWELL & KLEINBERG, 2007; LÜ & ZHOU, 2011). 

A partir dos trabalhos analisados da literatura no capítulo anterior, foi 

descrito e exemplificado várias maneiras de lidar com a Predição de 

Relacionamentos. Dos trabalhos estudados, aqueles que mais se assemelham 

com o presente trabalho em termos de metodologia para a Predição de 

Relacionamentos foram os desenvolvidos por Liben-Novell & Kleinberg (2007), 

Al Hasan et al. (2006) e Lü & Zhou (2009). 

Para atender a proposta definida no primeiro capítulo, a metodologia 

adotada neste trabalho assume que as redes sociais representam grafos não 

direcionados e que não permitem que os nós se auto-relacionem. Nós que se 

auto-relacionam 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 par. Nas 

redes de co-autorias essa suposição condiz em assumir que a contribuição dos 

autores (os pares formados) em um mesmo artigo é igual. 

Este trabalho se limita a usar como fonte de informações, apenas a 

estrutura da rede. Assim, a abordagem empregada é aquela que explora a 

topologia da rede através de métricas que avaliam a proximidade entre os nós 

(ver capítulo 3). A razão dessa escolha deveu-se mais ao tipo de informação 

acessível sobre as redes estudadas, que basicamente servia apenas para 

representar a estrutura da rede. As redes sociais empregadas neste trabalho 
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são duas redes de co-autorias em que seus dados inicialmente estão dispostos 

em arquivos de texto. A razão para usar redes de co-autorias é que os 

pesquisadores (nós da rede) trabalham juntos para alcançar um objetivo 

comum, ou seja, existe uma real intenção ou necessidade para estabelecer os 

relacionamentos (LIU et al., 2005), o que pressupõe que existam tendências ou 

mesmo padrões implícitos e específicos para a evolução destas redes. 

Este capítulo, de modo geral, apresenta as considerações assumidas e os 

artefatos produzidos para por em prática o trabalho.  A seção a seguir 

apresenta os detalhes sobre a motivação para o estudo da contribuição dos 

pesos nos relacionamentos no que diz respeito ao problema da predição. 

4.1 ATRIBUIÇÃO DE PESOS AOS RELACIONAMENTOS 

Através do levantamento do estado da arte sobre a Predição de 

Relacionamentos foi observado que a maioria das pesquisas e trabalhos nesta 

linha de estudo apenas considera os relacionamentos como elementos binários 

nas redes (LÜ & ZHOU, 2009) (principalmente aqueles que aplicam uma 

abordagem de aprendizagem supervisionada). As redes são analisadas e os 

modelos de predição são construídos em função de informações que só dizem 

respeito quanto à presença ou ausência da conexão entre os nós. 

Faz sentido pensar que adotar noções de pesos nos relacionamentos 

agrega mais informações a rede, o que pode contribuir para modelos de 

predição mais precisos. O peso pode ser interpretado como uma forma de 

expressar a força da ligação ou a proximidade entre dois nós. Barrat et al. 

(2004) também considera os pesos como uma forma de expressar força, 

intensidade ou capacidade dos relacionamentos. Mark Granovetter (1983) 

define que o peso pode estar em função da duração da interação, da 

intensidade emocional, intimidade entre as pessoas ou mesmo da troca de 

serviços. 

Os pares de nós que apresentam as ligações mais fortes são aqueles que 

mais têm chances de continuarem unidos ou mesmo de se relacionarem com 

maior freqüência. Se o modelo empregar essa relação de força nos 
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relacionamentos, essa informação irá influenciar diretamente as ponderações 

de proximidade/similaridade realizadas pelas métricas usadas para predição. 

Logo, é deste modo que se espera um modelo mais apurado. Dado este 

contexto, o principal objetivo do trabalho de mestrado é investigar se os pesos 

realmente otimizam a predição. 

É importante deixar claro a diferença entre peso e métrica. Os pesos são 

atribuídos a relacionamentos já existentes na rede e esses valores são 

derivados de informações precisas. Por outro lado, as métricas visam estimar 

(o valor encontrado pode não necessariamente refletir a realidade) a 

possibilidade de no futuro um relacionamento ocorrer entre dois nós 

desconexos. 

A seguir são detalhadas as formas de redes com pesos implementadas e 

avaliadas neste trabalho: 

• Rede sem pesos – É a versão padrão de rede usada. Na rede só há 

duas situações possíveis, o relacionamento existe ou não. O 

relacionamento existe se ocorreu ao menos uma interação entre os 

nós (é independente do histórico da rede). É essencial empregar 

esse tipo de rede para comparar efetivamente os resultados obtidos 

com as redes com pesos. 

• Rede com o peso baseado no total de relacionamentos já ocorridos – 

Contabiliza todas as interações que aconteceram até o momento em 

que o determinado par de nós é analisado. O princípio por trás deste 

tipo de peso é que nós que interagem bastante tendem a apresentar 

relacionamentos mais fortes. Em redes de co-autorias, esse tipo de 

peso corresponde a contar quantos artigos em comum foram 

produzidos por dois autores. A suposição é que autores que 

trabalham bastante juntos possuem uma forte afinidade e tem um 

contato duradouro. Este tipo de peso foi adotado em (MURATA & 

MORIYASU, 2007; LÜ & ZHOU, 2009) e os resultados obtidos com 

ele foram divergentes. 
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• Rede com o peso baseado na contribuição do nó em favor de um 

evento, recurso ou fato que envolveram outros nós (um ou mais) – 

Se o termo de estudo em questão envolveu n nós (de forma que eles 

interagiram mutuamente), a contribuição de cada um para todos os 

outros é calculada por 1 �n − 1�⁄ . O objetivo deste tipo de peso é 

passar a idéia de exclusividade, quanto mais nós compartilham um 

mesmo objeto de estudo, menor é a participação, contribuição ou 

importância individual. Ainda, de modo complementar ao significado 

do primeiro tipo de peso descrito, todas as contribuições específicas 

entre dois nós são somadas. Ou seja, este tipo de peso faz aquilo 

que o tipo de peso anterior faz e ainda agrega o fator de 

exclusividade. Em redes de co-autorias, esse tipo de peso 

corresponde a afirmar que a colaboração individual em um artigo 

decresce com a quantidade de autores. À medida que dois autores 

trabalham juntos, as contribuições de um para o outro se somam. 

Este tipo de peso foi proposto por Liu et al. (2005) que estudou em 

detalhes as noções de importância e colaboração em redes de co-

autorias. 

Para uma maior conveniência neste trabalho, o primeiro tipo de peso 

descrito será chamado de peso tipo 1 ou peso pelo número de co-autorias, já o 

segundo será chamado de peso tipo 2 ou peso pela contribuição dos autores. 

Com o objetivo de exemplificar como uma rede se apresenta com os 

diferentes tipos de pesos, veja as figuras abaixo. Considere uma pequena rede 

co-autorias formada pelos autores A, B, C, D e E. Os autores produziram 

artigos da seguinte forma: 1 artigo entre ABCD, 2 entre ABC, 2 entre AB, 3 

entre DE e 1 entre CD. 
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Figura 4.4. Rede sem peso nos relacionamentos 

 

Figura 4.5. Rede com pesos baseados no número de co-autorias entre os autores 

 

Figura 4.6. Rede com pesos baseados na contribuição entre os autores 
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Notar-se pelos grafos que na rede sem pesos não é possível distinguir a 

importância ou força dos relacionamentos entre os nós. Já nas redes com 

pesos fica claro como os relacionamentos podem ser diferenciados conforme 

seus valores. Considere como exemplo os relacionamentos DE e BC que tem o 

mesmo peso na rede de peso tipo 1, mas na rede de peso tipo 2 eles 

apresentam respectivamente 3 e 1,33. 

Na seção a seguir é descrito que métricas foram desenvolvidas e 

empregadas para extrair as informações das redes conforme os tipos de pesos 

considerados no trabalho. 

4.2 MÉTRICAS IMPLEMENTADAS 

A abordagem adotada no trabalho é estritamente baseada na exploração 

da estrutura da rede através de métricas. Todas as 10 métricas descritas no 

capítulo 3 foram desenvolvidas conforme as suas suposições e fórmulas. 

Porém estas métricas, da maneira como foram inicialmente definidas, são 

somente aplicáveis às redes sem pesos. Para processarem os pesos dos 

relacionamentos nas redes com pesos e preservarem suas suposições, elas 

precisaram ser adaptadas. Como foram utilizados dois tipos de pesos, o 

número de métricas implementadas no trabalho se expande para 30. 

Considere as definições e notações do Capítulo 3 e que w(x, y) é o valor 

do peso do relacionamento entre os nós x e y (tanto para o primeiro como para 

o segundo tipo) e ainda que f(x) = ∑ w(x, z)w	∈	x�R�  é a “força” do nó x baseado 

nos pesos dos seus relacionamentos (BARRAT et al., 2004). A força do nó 

corresponde ao grau ou valência do nó na rede tradicional (rede sem pesos). 

As métricas VC, AA e AR com pesos foram criadas por Murata & Moriyasu 

(2007) e Lü & Zhou (2009). A seguir é apresentado como todas as métricas 

foram adaptadas. 

• Número de Vizinhos Comuns com pesos (VCp): 

(�L�8, 9� = 	  y�8, @� + �9, @�
A	∈	B�C�	∩	B�D�
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Neste caso, z corresponde a todos os vizinhos comuns de x e y. Diferente 

da métrica tradicional, em vez de contabilizar os vizinhos comuns, soma-se 

todos os pesos dos relacionamentos destes vizinhos que existem ou com x ou 

com y. 

• Coeficiente de Jaccard com pesos (CJp): 

�;L�8, 9� = 	  y�8, @� + �9, @�
∑ y�8, H�z	∈	B�C� + ∑ y�9, {�|	∈	B�D�A	∈	B�C�	∩	B�D�

 

Essa métrica usa a idéia de proporcionalidade da mesma forma que sua 

versão original. É calculada pela razão entre a soma de todos os pesos 

atrelados a x, z, e y sobre todos os pesos relacionados com x e com y. 

• Conexão Preferencial com pesos (CPp): 

��L�8, 9� = 	  y�8, H�
z	∈	B�C�

∗  y�9, {�
|	∈	B�D�

 

A métrica original supõe que quanto maior o produto entre os números de 

conexões de x de y, maior é a tendência de estabelecer links. A suposição 

agora é estendida para o produto das somas dos pesos dos relacionamentos 

de cada nó. Ou seja, multiplica-se as forças dos dois nós. 

• Índice de Alocação de Recursos com pesos (ARp): 

'FL�8, 9� = 	  y�8, @� + �9, @�
∑ y�@, H�z	∈	B�A�A	∈	B�C�	∩	B�D�

 

A exclusividade entre os nós x e y é medida através de seus vizinhos 

comuns. A soma dos pesos dos relacionamentos entre x e y é dividida pela 

soma das forças de cada vizinho comum. Se o valor do numerador for muito 

menor do que o valor do denominador é porque os pesos dos vizinhos comuns 

se concentram mais em nós diferentes de x e y (menor exclusividade). 
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• Coeficiente de Adamic-Adar com pesos (AAp): 

''L�8, 9� = 	  y�8, @� + �9, @�
>?!�1 + ∑ y�@, H�z	∈	B�A� �A	∈	B�C�	∩	B�D�

 

Assim como as métricas AR e AA originais, a diferença entre as duas 

versões com pesos é somente a operação de log. O propósito do log é suavizar 

o denominador, o impacto da soma das forças dos vizinhos comuns da métrica 

AA é menor do que em AR. Lü & Zhou (2009) usaram um tipo de peso que 

variava entre 0 e 1 em seu trabalho, então para garantir que a operação de log 

não produzisse resultados negativos, eles adicionaram o valor 1 à força de 

cada um dos vizinhos comuns. 

• Local Path com pesos (LPp): 

No caso das redes com pesos, considere x e y como os vértices 

avaliados, a métrica pode ser estendida da seguinte maneira: para cada 

caminho de comprimento exatamente 2 é somado w�x, z� + �y, z�, de modo que 

z é um vizinho comum de x e y; para cada caminho de comprimento 

exatamente 3 é somado w�x, a� + w�a, b� + w�b, y�, de modo que a é um nó 

adjacente a x e não adjacente a y, b é um nó adjacente a y e não adjacente a 

x, e a e b são diretamente conectados. 

a�L�8, 9� = ` ∗  y�8, H� + y�H, {� + y�{, 9�
{C,z,|,D}∈�z����,�

���

+  y�8, @� + �9, @�
A	∈	B�C�	∩	B�D�

 

• Coeficiente de Clustering Local com pesos (CCp): 

Samaraki et al. (2007) analisaram 4 generalizações para o Coeficiente de 

Clustering Local, o objetivo da pesquisa era descobrir os benefícios e 

limitações das variações da métrica e como elas eram capazes de capturar as 

características essenciais das redes complexas. De forma específica, eles se 

concentraram em compreender a heterogeneidade da força das interações e a 

sua correlação com a estrutura de sistemas em redes, como redes sociais e 
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redes de tráfego de recursos. A forma de fazer isso foi incorporar os pesos dos 

relacionamentos. A versão da métrica com pesos utilizada neste trabalho foi 

umas das estudadas em Samaraki et al. (2007) e proposta por Barrat et al. 

(2004), sua fórmula segue abaixo: 

��L��� = 	 1
|0(�)| ∙ (|0(�)| − 1) ∗  y(�,�) + y(�, p)

2 ∗ ∑ y(�, @)
|0(�)|A	∈	B(
)�,�	∈	B(
)

 

Considere que i, m e n formam um triângulo fechado. A fórmula mostra 

que a contribuição de cada triângulo fechado é ponderada pela razão do peso 

médio do triângulo pelo peso médio dos relacionamentos de i. Assim como 

especificado no capítulo 3 para esta métrica, considere que: 

��L(8, 9) = ��L(8) + ��L(9) 

• Distância do Menor Caminho com pesos (DCp): 

Tradicionalmente a busca pelo menor caminho entre dois nós leva em 

conta o menor número de nós percorridos por esse caminho. No caso das 

redes com pesos o menor caminho é encontrado em função dos pesos nas 

arestas, e não nos nós. No cálculo do menor caminho o valor associado à 

aresta é 1 w(x, y)⁄ . Como o peso agora é invertido, o menor caminho é aquele 

que apresentar a menor soma dos pesos. Essa forma de encontrar o caminho 

implica que o menor caminho pode variar dependendo do tipo de rede. 

Para exemplificar, considere as duas primeiras redes da seção anterior. 

Na primeira rede, o menor caminho do nó E até B é 2 (passando por D), mas 

na segunda rede esse mesmo caminho tem o valor 1,33. O menor caminho 

nesta rede é aquele que passa por D e C, pois apresenta o valor 1,16. 

• Medida de Katz e Rooted PageRank com pesos: 

Assim como as versões originais das duas medidas, as versões com 

pesos foram desenvolvidas com base na matriz de adjacência e aplicando as 

mesmas operações descritas no capítulo 3. A única diferença é que em vez da 
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matriz ser formada por elementos 0 e 1, ela era formada pelos pesos de todos 

os pares possíveis da rede. 

Pode-se observar que todas as métricas com pesos fornecem aos 

modelos de predição um poder maior de diferenciação (grau de liberdade) 

entre os pares de nós. Para exemplificar, considere a métrica tradicional VC, 

dois pares de nós que apresentam ambos o valor 3 são iguais conforme o 

modelo aprendido. Se a rede for reconstruída com o peso do tipo 1, é possível 

encontrar valores distintos para cada par, como 10 e 6. Agora do ponto de vista 

do modelo de predição os pares são diferenciáveis. 

A próxima seção descreve como os dados originais das duas redes foram 

armazenados e tratados para serem efetivamente analisados. 

4.3 MODELAGEM DAS BASES DE DADOS 

Realizar a análise das redes (através de métricas) com os seus dados 

dispostos de uma forma pouco ou não organizada é algo pouco eficiente ou até 

impraticável. Faz-se necessário a utilização de um Banco de Dados para 

estruturar e armazenar as informações da rede na forma de tabelas e suas 

colunas de dados. Assim como é possível representar uma rede através de sua 

matriz de adjacência, um esquema de banco de dados e seus registros é 

também uma forma de abstrair a rede. Os atributos dos nós da rede são 

armazenados nas colunas das tabelas e os relacionamentos entre os nós estão 

mapeados nas relações de dependência dos registros nestas tabelas. 

O maior benefício desta abstração é que a estrutura resultante (o 

esquema entidade-relacional do banco de dados) torna flexível e modular a 

maneira de criar e executar consultas específicas às informações da rede, na 

forma de consultas SQL (Structured Query Language). Todo o cálculo das 

métricas implementadas e dos pesos nos relacionamentos é fundamentado nos 

valores retornados por essas consultas SQL. 

Para definir o modelo lógico de dados é necessário antes refletir sobre os 

atributos de cada entidade e como essas entidades estão associadas. As 
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entidades básicas do modelo são ‘autor’ e ‘artigo’ e elas se relacionam da 

seguinte forma: um autor pode escrever vários artigos e um artigo pode ser 

escrito por vários autores. Este tipo de relação caracteriza um relacionamento 

de M para N, que para ser implementada precisa de uma tabela associativa 

(tabela ‘co_autoria’) para armazenar as chaves estrangeiras das tabelas 

principais. 

Os relacionamentos de co-autorias são estabelecidos entre todos os 

autores de um mesmo artigo, ou seja, todos os autores são conectados uns 

aos outros. Deste modo, o número de co-autorias que ocorrem em um artigo 

depende da quantidade de autores. Considerando um artigo com n autores (n > 

1), o número de co-autorias registradas na tabela é expresso por: (n*(n-1))/2. 

A figura abaixo apresenta o modelo lógico de dados desenvolvido para 

representar as duas redes de co-autorias assim como os pares de nós a serem 

avaliados. 

 

Figura 4.7. Modelo lógico de dados 

4.3.1 DETALHES DE IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS 

As colunas ‘num_autores’ da tabela ‘artigo’ e ‘ano’ da tabela ‘co_autoria’ 

não eram essenciais para o modelo, mas foram adicionadas como forma de 

otimizar e simplificar algumas consultas SQL. Colocar a coluna de ‘ano’ em 

‘co_autoria’ deixou as consultas mais eficientes, pois não é necessário procurar 
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esta informação na tabela ‘artigo’. De forma semelhante, adicionar a coluna 

‘num_autores’ em ‘artigo’ evitou a necessidade de cálculos em tempo de 

execução para descobrir a quantidade de autores em um dado artigo. 

O fato das tabelas do banco armazenarem muitos registros 

(principalmente a de co-autorias) e o cálculo das métricas demandarem que as 

consultas fossem executadas milhares de vezes tornava a análise da rede 

bastante demorada. O uso de índices (Banco de Dados) nas tabelas foi uma 

forma de reduzir o tempo de execução das consultas. Após os índices terem 

sido criados, as consultas ficaram em média 11 vezes mais rápidas. 

A seleção dos pares de nós a serem avaliados na predição 

supervisionada é algo feito uma única vez para cada rede, porém é um 

processo de longa duração (na ordem de horas). Para minimizar este problema 

a seleção era feita de forma gradativa e ocorria integramente no banco de 

dados através de Stored Procedures (blocos de códigos escritos em PL-SQL já 

compilados no banco). A execução das procedures era iniciada pela aplicação. 

A seleção de pares positivos (instâncias positivas para a predição) era mais 

demorada. Isto se devia ao fato destes pares existirem em número bastante 

reduzido na rede devido a esparsidade (fenômeno descrito no Capítulo 3), além 

disso, precisavam de mais validações para satisfazer os critérios da 

metodologia de avaliação (nós que nunca se relacionaram entre si no primeiro 

subgrafo, mas que se relacionaram no segundo). Já os pares negativos eram 

formados de modo aleatório e depois testados para verificar se nunca tinham 

se relacionado nos dois períodos da rede. 

Junto a esta solução foi usada a estratégia de utilizar tabelas auxiliares. 

Durante a execução das procedures, tabelas temporárias eram criadas e 

consultadas com uma quantidade de dados reduzida. A porção de dados 

presente nestas tabelas era derivado das 3 tabelas principais e continham o 

mínimo necessário para as procedures serem processadas devidamente. A 

razão para isto é que tabelas menores demandam menos tempo de busca de 

dados. 



  

71 

 

Os pares de nós encontrados ao fim das procedures de seleção eram 

armazenados na tabela ‘par_no’ para ficarem isolados do restante da rede. 

Com a fase de seleção concluída, pode-se dar início ao processo de extração 

das métricas destes pares. 

As consultas SQL invocadas pela aplicação precediam o cálculo das 

métricas e dos pesos nos relacionamentos. As consultas forneciam 

informações básicas como inputs aos cálculos, como: Número de artigos de um 

autor; Conjunto de co-autorias de um autor; Conjunto de artigos escritos em 

comum entre dois autores (representa também o número de relacionamentos 

entre os autores); Número de autores em um artigo; Conjunto de vizinhos de 

um autor (parceiros em artigos). Todas as consultas eram parametrizadas por 

um intervalo de anos (dentro do período da primeira partição da rede). 

O sistema de gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizado foi o 

PostgreSQL 8.4. Trata-se de um SGBD entidade-relacional poderoso, 

sofisticado e ainda fácil de usar. É de código aberto e bastante usado tanto 

profissionalmente como em atividades acadêmicas. 

A seguir é descrito sobre a aplicação desenvolvida para, a partir dos 

pares de nós selecionados, calcular as métricas, estimar pesos e criar as 

instâncias para serem submetidas à atividade predição dos relacionamentos. 

Na seção 4.4.1 são apresentados os pacotes ou módulos da aplicação, 

mostrando o que foi definido em nível de projeto e descrevendo brevemente as 

responsabilidades dos seus componentes. Na seção 4.5 o fluxo de atividades 

do sistema é descrito de forma sucinta. 

4.4 APLICAÇÃO DESENVOLVIDA 

O sistema foi desenvolvido usando a linguagem de programação Java, 

versão 6.0. A ferramenta para codificação utilizada foi o Eclipse Galileo. Trata-

se de um ambiente de desenvolvimento integrado muito conhecido na 

comunidade Java. Também foi empregada a API (Application Programming 

Interface) do JUNG (Java Universal Network/Graph) (O'MADADHAIN et al., 

2003; WHITE et al., 2005), um framework que possibilita modelar, analisar e 
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visualizar os dados que se apresentam na forma de um grafo. Tanto a 

ferramenta quanto a API são de código aberto. 

Especificamente a utilidade do JUNG era de organizar os elementos 

recuperados do banco na forma de um grafo e dispor esta estrutura para a 

métrica da Distância do Menor Caminho (através do algoritmo de busca da 

API). Como todas as outras métricas eram locais, não havia a necessidade de 

carregar e usar toda a rede, elas recebiam os inputs necessários de forma mais 

prática vindos do banco de dados. 

4.4.1 MÓDULOS DA APLICAÇÃO 

A seguir serão apresentados os pacotes definidos do sistema. Pela 

modelagem da aplicação, os pacotes representam partes ou módulos distintos 

no processo para gerar as instâncias utilizadas na predição dos 

relacionamentos entre os nós da rede. Os diagramas que serão apresentados 

seguem o padrão UML 2.0. Os métodos “getters” e “setters” e outros métodos 

de menor importância não serão mostrados e nem descritos, por questões de 

conveniência e simplicidade. 

4.4.1.1 BASE 

Este pacote contém as classes básicas que definem o “modelo de 

negócio” do sistema, ou seja, uma abstração das entidades básicas para a 

atividade. O foco destas classes não é realizar tarefas, mas sim guardar o 

estado atual dos objetos ao longo do fluxo do processo. As classes Artigo, 

Autor e Coautoria correspondem às principais tabelas do banco de dados, 

ParNo representa um par de autores que serão analisados pelas métricas. As 

classes dos outros pacotes manipulam esses objetos. 



  

 

4.4.1.2 REPOSITÓRIO

Constitui a única camada do sistema com o papel de se comunicar 

diretamente com o banco de dados, provendo as funcionalidades de 

persistência e acesso aos dados para a aplicação. Todas as informações são 

solicitadas através deste módulo que prepara as consultas SQL e as submete 

ao banco, a informação é recuperada e enviada para o componente solicitante. 

As consultas SQL são detalhes de implementação que são ocultados pela 

camada, pois são desnecessários para o restante do

classe repositório para cada uma das classes básicas (pacote Base), 

correspondendo também com a respectiva tabela no banco.

 

 

Figura 4.8. Pacote Base 

EPOSITÓRIO 

Constitui a única camada do sistema com o papel de se comunicar 

diretamente com o banco de dados, provendo as funcionalidades de 

persistência e acesso aos dados para a aplicação. Todas as informações são 

vés deste módulo que prepara as consultas SQL e as submete 

ao banco, a informação é recuperada e enviada para o componente solicitante. 

As consultas SQL são detalhes de implementação que são ocultados pela 

camada, pois são desnecessários para o restante do sistema. Existe uma 

classe repositório para cada uma das classes básicas (pacote Base), 

correspondendo também com a respectiva tabela no banco. 
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Constitui a única camada do sistema com o papel de se comunicar 

diretamente com o banco de dados, provendo as funcionalidades de 

persistência e acesso aos dados para a aplicação. Todas as informações são 

vés deste módulo que prepara as consultas SQL e as submete 

ao banco, a informação é recuperada e enviada para o componente solicitante. 

As consultas SQL são detalhes de implementação que são ocultados pela 

sistema. Existe uma 

classe repositório para cada uma das classes básicas (pacote Base), 



  

 

4.4.1.3 PREPARACAO

É neste módulo que os dados originais

são lidos, processados e estruturados de modo apropriado para serem 

armazenados no banco de dados. Cada uma das classes desenvolvidas é 

específica para a sua rede devido à formatação exclusiva de cada arquivo. 

Este módulo faz uso do módulo Repositório para persistir os dados.

Após as redes serem devidamente armazenadas, a classe 

SelecionarPares define os pares a serem avaliados na predição

procedures de seleção compiladas no banco de dados.

Figura 4.9. Pacote Repositorio 

REPARACAOREDE 

É neste módulo que os dados originais das redes (os arquivos de texto) 

são lidos, processados e estruturados de modo apropriado para serem 

armazenados no banco de dados. Cada uma das classes desenvolvidas é 

específica para a sua rede devido à formatação exclusiva de cada arquivo. 

faz uso do módulo Repositório para persistir os dados.

Após as redes serem devidamente armazenadas, a classe 

SelecionarPares define os pares a serem avaliados na predição

de seleção compiladas no banco de dados. 

Figura 4.10. Pacote PreparacaoRede 
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das redes (os arquivos de texto) 

são lidos, processados e estruturados de modo apropriado para serem 

armazenados no banco de dados. Cada uma das classes desenvolvidas é 

específica para a sua rede devido à formatação exclusiva de cada arquivo. 

faz uso do módulo Repositório para persistir os dados. 

Após as redes serem devidamente armazenadas, a classe 

SelecionarPares define os pares a serem avaliados na predição invocando as 
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4.4.1.4 ANALISE 

Este é o módulo responsável por todo o processamento das métricas 

sobre os pares de nós selecionados e pelo cálculo e atribuição de pesos nos 

relacionamentos de co-autorias. As funcionalidades implementadas na classe 

AnaliseGrafo consultam os dados dos nós através dos repositórios, em seguida 

os transformam em outros dados específicos que servem de ‘inputs’ para os 

cálculos das métricas e pesos. 

A classe Métrica é uma classe genérica, pois define e implementa as 

funções básicas para todas as métricas propriamente ditas. Na classe estão 

especificados os tipos de pesos possíveis e o método ‘calcularValor’, que 

exclusivamente para essa classe, não possui implementação real. Cabe a 

classe correspondente de cada métrica discutida neste trabalho herdar as 

propriedades e funcionalidades da classe genérica e implementar o seu próprio 

método ‘calcularValor’ de acordo com sua fórmula ou expressão específica. 

Isso é tanto para a rede sem peso com para as redes com pesos. A herança é 

um importante recurso usado em programação orientada a objetos. Ela permite 

que a partir de uma classe mais genérica, criar classes mais especializadas 

que reusam ou redefinem o que foi desenvolvido na primeira. 

Diferente das outras métricas que usam somente a vizinhança dos nós, a 

métrica para calcular o menor caminho precisa de todo o grafo construído. 

Devido a esta necessidade, a primeira partição da rede (a parte a ser 

analisada) é completamente carregada e seus dados ficam associados ao 

objeto instanciado da classe Graph. Esta classe é proveniente da API do JUNG 

e implementa o algoritmo de busca do menor caminho de Dijkstra, pronto para 

ser utilizado pelo aplicação. O algoritmo ainda possibilita associar pesos às 

arestas do grafo, isso permitiu desenvolver as variações da métrica. 

 



  

 

4.4.1.5 CRIACAOINSTANCIAS

Este pacote contém uma única classe que é responsável por criar o 

conjunto de dados (formado por instâncias positivas e negativas) que será 

submetido aos algoritmos que realizam as predições. Para cada par de nós 

selecionado (método para consultar pares), 

Figura 4.11. Pacote Analise 

NSTANCIAS 

Este pacote contém uma única classe que é responsável por criar o 

conjunto de dados (formado por instâncias positivas e negativas) que será 

submetido aos algoritmos que realizam as predições. Para cada par de nós 

selecionado (método para consultar pares), a classe obtém os valores das 
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Este pacote contém uma única classe que é responsável por criar o 

conjunto de dados (formado por instâncias positivas e negativas) que será 

submetido aos algoritmos que realizam as predições. Para cada par de nós 

a classe obtém os valores das 



  

 

métricas através do módulo de AnaliseGrafo e do tipo de peso definido 

(métodos de criar instâncias positivas e negativas).

De acordo com o que já foi dito sobre a abordagem supervisionada neste 

trabalho, cada par de nós passa 

classificação quando os valores das métricas são definidos como os atributos 

ou características preditoras e a classe positiva ou negativa tornam

rótulos possíveis da instância. A instância é rotulada como positiva 

nós não estabeleceu qualquer relacionamento no primeiro período da rede 

(primeiro grafo ou partição), mas estabeleceu no segundo. A instância é 

rotulada como negativa se o par de nós não estabeleceu qualquer 

relacionamento no primeiro período e

Após todas as instâncias terem sido geradas, a aplicação grava todos os 

dados na forma de um arquivo .arff. O arquivo é lido pelo 

responsável por realizar os experimentos e avaliar a predição dos 

relacionamentos entre os pares.

4.5 PROCESSO PARA A 

Na figura a seguir, é mostrado um resumo do fluxo de tarefas 

desempenhadas pela aplicação.

A aplicação começa por ler e tratar os dados do arquivo

depois armazená-los nas tabelas do banco de dados. Em seguida definem

dois períodos distintos para dividir a rede. A partir dos dois períodos é possível 

métricas através do módulo de AnaliseGrafo e do tipo de peso definido 

(métodos de criar instâncias positivas e negativas). 

De acordo com o que já foi dito sobre a abordagem supervisionada neste 

trabalho, cada par de nós passa a representar uma instância para a 

classificação quando os valores das métricas são definidos como os atributos 

ou características preditoras e a classe positiva ou negativa tornam

rótulos possíveis da instância. A instância é rotulada como positiva 

nós não estabeleceu qualquer relacionamento no primeiro período da rede 

(primeiro grafo ou partição), mas estabeleceu no segundo. A instância é 

rotulada como negativa se o par de nós não estabeleceu qualquer 

relacionamento no primeiro período e também não estabeleceu no segundo.

Após todas as instâncias terem sido geradas, a aplicação grava todos os 

dados na forma de um arquivo .arff. O arquivo é lido pelo 

responsável por realizar os experimentos e avaliar a predição dos 

os entre os pares. 

 

Figura 4.12. Pacote CriacaoInstancias 

ROCESSO PARA A MINERAÇÃO DAS REDES 

Na figura a seguir, é mostrado um resumo do fluxo de tarefas 

desempenhadas pela aplicação. 

A aplicação começa por ler e tratar os dados do arquivo-fonte da rede e 

los nas tabelas do banco de dados. Em seguida definem

dois períodos distintos para dividir a rede. A partir dos dois períodos é possível 
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métricas através do módulo de AnaliseGrafo e do tipo de peso definido 

De acordo com o que já foi dito sobre a abordagem supervisionada neste 

a representar uma instância para a 

classificação quando os valores das métricas são definidos como os atributos 

ou características preditoras e a classe positiva ou negativa tornam-se os 

rótulos possíveis da instância. A instância é rotulada como positiva se o par de 

nós não estabeleceu qualquer relacionamento no primeiro período da rede 

(primeiro grafo ou partição), mas estabeleceu no segundo. A instância é 

rotulada como negativa se o par de nós não estabeleceu qualquer 

também não estabeleceu no segundo. 

Após todas as instâncias terem sido geradas, a aplicação grava todos os 

dados na forma de um arquivo .arff. O arquivo é lido pelo WEKA que é 

responsável por realizar os experimentos e avaliar a predição dos 

Na figura a seguir, é mostrado um resumo do fluxo de tarefas 

fonte da rede e 

los nas tabelas do banco de dados. Em seguida definem-se 

dois períodos distintos para dividir a rede. A partir dos dois períodos é possível 



  

 

realizar a seleção dos pares

Predição de Relacionamentos. Os pares passam pelo processo de análise em 

que para cada par são calculadas as métricas conforme o tipo de peso 

escolhido. Os valores obtidos das métricas e a classe de cada par defi

instância para a classificação. Depois que todos as instâncias foram geradas, 

elas são persistidas em um arquivo .arff.

Figura 

Com os conjuntos de dados preparados, pode

processo de Predição de Relacionamentos. Os experimentos definidos e 

resultados gerados são discutidos no próximo capítulo.

realizar a seleção dos pares de nós que serão avaliados na atividade de 

Predição de Relacionamentos. Os pares passam pelo processo de análise em 

que para cada par são calculadas as métricas conforme o tipo de peso 

escolhido. Os valores obtidos das métricas e a classe de cada par defi

instância para a classificação. Depois que todos as instâncias foram geradas, 

elas são persistidas em um arquivo .arff. 

Figura 4.13. Fluxo de atividades da aplicação 

Com os conjuntos de dados preparados, pode-se enfim 

processo de Predição de Relacionamentos. Os experimentos definidos e 

resultados gerados são discutidos no próximo capítulo. 

78 

de nós que serão avaliados na atividade de 

Predição de Relacionamentos. Os pares passam pelo processo de análise em 

que para cada par são calculadas as métricas conforme o tipo de peso 

escolhido. Os valores obtidos das métricas e a classe de cada par definem uma 

instância para a classificação. Depois que todos as instâncias foram geradas, 

 

se enfim realizar o 

processo de Predição de Relacionamentos. Os experimentos definidos e 
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5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os experimentos realizados e resultados 

obtidos com os conjuntos de dados e pares de nós selecionados de cada rede. 

A aplicação desenvolvida gera para cada rede, três conjuntos de dados 

conforme o tipo de peso empregado. Vale ressaltar que para efeito de 

comparação entre os conjuntos de uma mesma rede, os pares selecionados 

são sempre os mesmos. 

O objetivo dos experimentos é analisar a contribuição dos pesos para a 

resolução do problema e verificar que métricas favorecem mais a predição. O 

foco do trabalho é verificar este ponto com a abordagem supervisionada. 

Contudo, para dar maior embasamento e ressaltar aos resultados obtidos com 

esta abordagem, a abordagem não supervisionada também foi empregada e 

alguns resultados de ambas as abordagens puderam ser confrontados. 

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 �((, ') (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 �4 e �5. Onde a primeira partição equivale ao 

subgrafo �[�4] que se limita a todos os nós e relacionamentos que surgiram até 

o intervalo �4. E a segunda equivale ao subgrafo �[�5] que se restringe a todos 

os nós e relacionamentos que surgiram entre o intervalo �4 e �5. 

Do primeiro subgrafo é selecionado um subconjunto de pares de nós (em 

alguns casos, quando o tamanho da rede permite, pode-se usar todos os pares 

apropriados deste subgrafo) cuja utilidade é servir para a extração e/ou 

derivação de valores que refletem o grau de proximidade ou similaridade entre 

os pares. A condição para selecionar um par é que os nós existam na primeira 

partição de modo que cada nó tenha pelo menos um relacionamento com 

algum outro nó da rede, exceto com aquele que ele forma o par predefinido. A 

informação extraída de �[�5] diz respeito se aquele par, agora no novo 

intervalo, estabeleceu ou não ao menos um relacionamento. Em resumo, a 
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partir dos pares selecionados, o grafo �[�4] é utilizado para a obtenção dos 

dados para análise, e o grafo �[�5] serve como base para inferência do 

surgimento ou não dos relacionamentos entre os nós, em outras palavras, se 

aquilo que foi analisado leva ou não a formação do link (a predição). 

A seção a seguir descreve em detalhes as redes usadas nos 

experimentos. 

5.1 REDES UTILIZADAS 

5.1.1 REDE DO ARNETMINER 

A rede é uma das bases de dados disponíveis do ArnetMiner (TANG et 

al., 2008), 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). 

A primeira rede social utilizada no trabalho trata-se originalmente de uma 

rede de co-citação, consistindo de 2555 artigos (todos com mais de um autor) e 

6097 co-citações. Cada vértice da rede corresponde a um artigo possuindo 

como atributos o título, o ano de publicação e os autores responsáveis. Cada 

aresta corresponde a uma relação de co-citação (um artigo que referencia 

outro). Todos os artigos foram publicados entre 1990 a 2003. Os artigos podem 

ser separados em 10 campos de pesquisa na área das Ciências da 

Computação, sendo: Mineração de Dados; Sistemas de Banco de Dados; 

Recuperação da Informação; Web Services; Redes Bayesianas; Mineração na 

Web; Web Semântica; Aprendizagem de Máquina; Reconhecimento de 

Padrões; e Sistemas de Linguagem Natural. 

Com as informações dos autores de cada artigo podem-se aferir os 

relacionamentos de co-autorias, deste modo a partir de todos os nós da rede 
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de co-citações é possível derivar completamente a rede de co-autorias. 

Existem ao todo 5854 co-autorias para 2160 autores distintos. Todas as 

informações sobre a rede foram disponibilizadas na forma de um arquivo de 

texto. O arquivo contém dois blocos de textos. O primeiro especifica os artigos 

e seus dados, linha por linha. O segundo bloco define as relações entre os 

artigos (as co-citações), também linha por linha. 

5.1.2 REDE DBLP 

Como já citada anteriormente, 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. Hoje a base é constituída de mais de 1600000 de publicações e 

cresce continuamente. 

Diferente do ArnetMiner, toda a base de dados da DBLP
15

 está disponível 

para download sem qualquer restrição. Os dados são armazenados em um 

único documento XML com mais de 800 MB. O elemento de maior nível no 

arquivo corresponde a um trabalho científico, e este possui como atributos o 

título, os autores, o ano de publicação, o tipo e meio de publicação entre outras 

informações. A própria natureza do documento (semi-estruturada) facilita a 

extração e manipulação dos dados. 

Cada elemento do arquivo é categorizado em tipo de publicação que pode 

ser: artigo de revista ou jornal; artigo de conferência; conferência; livro; parte de 

um livro; dissertação de mestrado; tese de doutorado; e página da Web. Para 

criar uma rede mais simples (baseada em um único tipo de trabalho), a rede 

co-autorias se restringiu somente aos artigos de conferências com mais de um 

autor. Deste modo a rede total é formada por 409802 autores relacionados por 

1499440 co-autorias envolvendo 511180 artigos. Como a quantidade de 

elementos é muito grande a rede foi delimitada no intervalo de tempo de 1995 

até 2004, assim a rede foi reduzida para 175208 autores relacionados por 

542681 co-autorias através de 139882 artigos. 

                                                           
15

 http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/ 
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A seção a seguir descreve os experimentos com a abordagem 

supervisionada usando as redes do ArnetMiner e da DBLP nesta ordem. A 

segunda subseção discute os experimentos com a abordagem não 

supervisionada usando apenas a rede da DBLP. 

5.2 EXPERIMENTOS COM A ABORDAGEM SUPERVISIONADA 

5.2.1 METODOLOGIA 

Para os experimentos nesta abordagem foram utilizados diferentes 

algoritmos de classificação, todos provenientes do ambiente do WEKA (HALL 

et al., 2009). O WEKA constitui uma enorme coleção de algoritmos de 

Aprendizagem de Máquina voltados para atividades de Mineração de Dados. 

Conjuntos de dados podem ser submetidos diretamente aos algoritmos através 

da aplicação Desktop ou a API do WEKA pode ser integrado a outros sistemas 

desenvolvidos em Java. 

Os testes foram definidos com as configurações padrões de cada 

algoritmo. Desta maneira os parâmetros adotados não são provenientes da 

decisão do pesquisador, independente deles produzirem resultados bons ou 

ruins. Os algoritmos foram escolhidos de tal forma a tratar o problema sob 

diferentes perspectivas (contribui para a imparcialidade e abrangência dos 

experimentos), pois cada um é fundamentado em teorias e suposições 

próprias. 

Para executar de forma automática todas as possíveis combinações de 

conjuntos de dados e algoritmos foi utilizado o módulo Experimenter do WEKA. 

Ainda, foi empregada a validação cruzada 10-fold estratificada. Para obter 

resultados mais confiáveis, o procedimento de validação cruzada foi repetido 

10 vezes para cada conjunto e algoritmo. Testes-t foram executados com um 

nível de significância de 95% com o objetivo de comparar estatisticamente os 

algoritmos e os conjuntos de dados. 

Foram empregadas as seguintes medidas de desempenho: 
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• Taxa de Acerto ou Acurácia: É o percentual de instâncias 

corretamente classificadas, sejam elas positivas ou negativas. 

• Precisão: É a razão obtida entre o número de instâncias positivas 

corretamente classificadas sobre o número de instâncias que o 

algoritmo classificou como corretas. 

• Cobertura: É a razão obtida entre o número de instâncias positivas 

corretamente classificadas sobre o número total de instâncias 

positivas. 

• F-Measure: 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. 

• Área sob a curva ROC (AUC): Medida que relaciona a sensitividade 

(taxa das instâncias positivas e corretas) e a especificidade (taxa das 

instâncias negativas e corretas) de um classificador (FAWCETT, 

2006). Por isso, é fortemente recomendado utilizá-la quando o 

conjunto de dados apresenta as classes desbalanceadas. O 

desbalanceamento de classes ocorre para primeira rede. 

A taxa de acerto majoritária representa a performance alcançada por um 

simples algoritmo que classifica todas as instâncias de acordo com a classe 

majoritária. Embora não seja muito útil na prática, ele pode ser usado como 

base para comparações entre algoritmos. 

A contribuição de cada atributo foi mensurada pelo módulo Avaliador de 

Atributos do WEKA. Em cada rede foi aplicada três técnicas de avaliação: 

Ganho de Informação (Information Gain); Taxa de Ganho (Gain Ratio); e Chi-

Quadrado (Chi-Square Statistic). Cada técnica atribui um ranking a uma 

métrica, quanto menor for o ranking, melhor é a métrica para resolver o 

problema. Para comparar a contribuição das métricas entre os três tipos de 
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pesos foi calculado o ranking médio de cada métrica através da média 

aritmética entre as técnicas (média dos rankings). 

5.2.2 EXPERIMENTOS NA REDE ARNETMINER 

5.2.2.1 CONJUNTOS DE DADOS 

Para esta rede de co-autorias, o primeiro subgrafo �[�4] diz respeito às 

informações disponíveis até o ano de 1996. O segundo subgrafo �[�5], no 

entanto é definido com os relacionamentos que ocorreram até 2001. Então o 

problema consiste em predizer os novos relacionamentos que aparecem no 

período de 1997 até 2001 tomando como base as informações obtidas do 

período de 1990 até 1996. 

A partir do primeiro subgrafo, 1145 pares de nós não conectados foram 

selecionados (foram encontrados todos os pares possíveis para a rede) e as 

medidas foram extraídas pela aplicação produzindo assim 1145 instâncias. Do 

total de exemplos, 425 (37,11%) foram rotulados como positivos e 720 

(62,88%) eram negativos. É possível notar que os conjuntos de instâncias 

estão desbalanceados, pois encontrar pares de autores que nunca iriam 

trabalhar juntos é mais provável do que o inverso. 

5.2.2.2 MÉTRICAS 

As métricas empregadas foram: Número de Vizinhos Comuns; Conexão 

Preferencial; Coeficiente de Jaccard; Coeficiente de Adamic-Adar; e Distância 

do Menor Caminho. São 5 métricas originais mais 10 variações usando pesos 

resultando em 15 métricas diferentes. 

5.2.2.3 ALGORITMOS DE APRENDIZAGEM SUPERVISIONADA 

Os algoritmos utilizados foram: 

• NaiveBayesSimple (NBS) – Implementação simplificada do 

classificador Naive Bayes (DUDA et al., 2000). Esse algoritmo assume 
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que os atributos numéricos apresentam uma distribuição normal. Esse 

classificador não possui parâmetros; 

•  J48 – Implementação do algoritmo C4.5 com poda (Árvores de 

Decisão)(QUINLAN, 1993). Os parâmetros mais importantes do 

algoritmo são: fator de confidência igual a 0,25 (pequenos valores 

proporcionam mais podas). Mínimo de 2 instâncias por folha; 

• IBk – Algoritmo dos K vizinhos mais próximos (KNN) (AHA et al., 

1991). K com o valor 1; 

• SMO – Implementação de Máquinas de Vetores Suporte utilizando o 

algoritmo de otimização seqüencial mínima (PLATT, 1998). O SMO foi 

definido com o kernel polinomial e parâmetro de custo igual a 1; 

• LibLinear – Máquinas de Vetores Suporte com implementação linear 

(FAN et al., 2008). Configurado com o viés e custo iguais a 1 e o 

parâmetro de tolerância igual a 0,01. 

5.2.2.4 RESULTADOS 

As tabelas abaixo mostram os resultados obtidos com os experimentos na 

primeira rede social. Em seguida os resultados são analisados. 

Tabela 5.1. Taxa de acerto obtida pelos algoritmos em cada conjunto de dados 

Conjunto/Algoritmo J48 LibLinear NBS IBk SMO 
Rede sem pesos 85,60% 81,56% 79,50% 81,61% 80,09% 

Rede com pesos tipo 1 

(número de co-autorias) 

83,56% 81,62% 80,41% 79,21% 80,55% 

Rede com pesos tipo 2 

(contribuição dos autores) 

84,12% 82,24% 80,13% 78,60% 80,53% 

 

Tabela 5.2. Precisão (P) e Cobertura (C) obtidas pelos algoritmos em cada conjunto de dados 

Conjunto/Algoritmo J48 LibLinear NBS IBk SMO 
Rede sem pesos P: 84% 

C: 95% 

P: 80% 

C: 95% 

P: 77% 

C: 96% 

P: 82% 

C: 90% 

P: 77% 

C: 97% 

Rede com pesos tipo 1 

(número de co-autorias) 

P: 84% 

C: 92% 

P: 80% 

C: 96% 

P: 78% 

C: 96% 

P: 81% 

C: 87% 

P: 78% 

C: 97% 

Rede com pesos tipo 2 

(contribuição dos autores) 

P: 84% 

C: 93% 

P: 80% 

C: 96% 

P: 78% 

C: 96% 

P: 81% 

C: 86% 

P: 78% 

C: 96% 

 



  

86 

 

Tabela 5.3. Área sob a curva ROC (A) e F-Measure (F) obtidas pelos algoritmos em cada conjunto de dados 

Conjunto/Algoritmo J48 LibLinear NBS IBk SMO 
Rede sem pesos A: 0,87 

F: 0,89 

A: 0,77 

F: 0,87 

A: 0,83 

F: 0,86 

A: 0,80 

F: 0,86 

A: 0,74 

F: 0,86 

Rede com pesos tipo 1 

(número de co-autorias) 

A: 0,83 

F: 0,88 

A: 0,77 

F: 0,87 

A: 0,83 

F: 0,86 

A: 0,78 

F: 0,84 

A: 0,75 

F: 0,86 

Rede com pesos tipo 2 

(contribuição dos autores) 

A: 0,83 

F: 0,88 

A: 0,77 

F: 0,87 

A: 0,84 

F: 0,86 

A: 0,77 

F: 0,84 

A: 0,75 

F: 0,86 

 

Tabela 5.4. Ranking médio das métricas 

Rede sem peso Rede com peso tipo 1 Rede com peso tipo 2 
Ranking Métrica Ranking Métrica Ranking Métrica 
1,97 DC 2,00 DCp1 2,00 DCp2 

2,10 CJ 2,20 CJp1 2,33 CJp2 

2,77 AA 2,40 AAp1 2,60 AAp2 

3,17 VC 3,40 VCp1 3,00 VCp2 

5,00 CP 5,00 CPp1 5,00 CPp2 

 

É possível observar que as taxas de Acurácia dos algoritmos avaliados 

foram maiores que a taxa de acerto majoritária (proporção da classe majoritária 

igual a 62,88%). Este resultado indica que algum conhecimento de fato foi 

adquirido dos conjuntos de dados disponíveis. Conforme a primeira tabela, o 

J48 foi estatisticamente o melhor algoritmo entre todos os outros, independente 

da rede. Porém é importante ressaltar que todos os classificadores tiveram 

taxas de acerto aproximadas. 

De acordo com a tabela 5.2, nota-se que de modo geral os algoritmos 

obtiveram bem mais Cobertura do que Precisão. Considerando um único 

algoritmo, a precisão quando não foi igual (J48 e LibLinear, por exemplo), 

variou muito pouco de uma rede para a outra. Segundo o WEKA, o SMO 

apresentou a maior Cobertura e o J48 foi o mais preciso. 

Todos os algoritmos obtiveram a AUC maior do que a AUC do 

classificador majoritário (com AUC igual a 0,50). Novamente, pelo ranking 

estatístico gerado pelo WEKA, o J48 mostrou os melhores resultados tanto 

para a AUC como para o F-Measure. 
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Como pode ser visto nas tabelas 5.1, 5.2 e 5.3, não é possível concluir 

que considerar os pesos nos relacionamentos proporcionou uma otimização 

significante do desempenho. De modo geral, as performances do LibLinear, 

SMO e Naive Bayes foram um pouco melhor quando os pesos foram 

empregados. Entretanto aconteceu o contrário para o IBk e J48. Desta 

maneira, os resultados obtidos com e sem pesos foram bem similares. 

Embora o uso de pesos nos experimentos desta rede não produziu uma 

melhoria de performance consistente, é importante mencionar que não foi 

observada qualquer redução relevante no desempenho (como identificado na 

abordagem não supervisionada em (LÜ & ZHOU, 2009)). Deste modo, o 

aumento de desempenho conseguido nos experimentos para alguns 

classificadores (embora pouco) encoraja a realização de mais análises na 

abordagem supervisionada considerando os pesos nos relacionamentos. 

De acordo com a tabela de ranking, a ordem de importância das métricas 

para a predição se manteve a mesma, independente do tipo de peso. A melhor 

métrica foi a da menor distância entre os pares (DC). O Coeficiente de Jaccard 

e o Coeficiente de Adamic-Adar apresentaram melhores resultados do que o 

Número de Vizinhos Comuns, este resultado é esperado já que as duas 

métricas são especializações da última. 

No que se refere a contribuição dos pesos, os primeiros experimentos 

com a rede do ArnetMiner foram pouco conclusivos. Desta maneira os 

experimentos seguintes na rede DBLP foram planejados para empregarem 

mais métricas. 

5.2.3 EXPERIMENTOS NA REDE DBLP 

5.2.3.1 CONJUNTOS DE DADOS 

No caso da rede formada pela DBLP, a primeira partição da rede 

corresponde ao período de 1995 até 1999, e a segunda partição representa a 

rede entre os anos de 2000 a 2004. Deste modo, o problema na rede DBLP 

consiste em predizer os novos relacionamentos que aparecem no período de 
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2000 até 2004 tomando como base as informações obtidas do período de 1995 

até 1999. 

Devido à rede ser bem maior que a anterior, foi bem mais difícil e 

trabalhoso encontrar instâncias positivas para o problema. Enquanto que criar 

instâncias negativas válidas era trivial. Pela execução da aplicação foram 

selecionados 400 pares positivos e para equilibrar as classes, também foram 

selecionados 400 pares negativos. Daí os conjuntos de dados eram formados 

por 800 instâncias. A taxa de acerto majoritária para os conjuntos é de 50%. 

5.2.3.2 MÉTRICAS 

As métricas empregadas foram: Número de Vizinhos Comuns; Conexão 

Preferencial; Coeficiente de Jaccard; Coeficiente de Adamic-Adar; Distância do 

Menor Caminho; Local Path; Coeficiente de Clustering Local; e Índice de 

Alocação de Recursos. São 8 métricas originais mais 16 variações com pesos 

resultando em 24 métricas diferentes nos experimentos. 

5.2.3.3 ALGORITMOS DE APRENDIZAGEM SUPERVISIONADA 

Os algoritmos utilizados para o segundo conjunto de dados foram o J48, o 

IBk e o LibLinear (com as mesmas configurações do primeiro experimento), 

mais o NaiveBayes e o LibSVM (no lugar do NBS e SMO, respectivamente). 

Esses dois últimos são descritos abaixo: 

• NaiveBayes (NB) – Implementação do classificador Naive Bayes 

(JOHN & LANGLEY, 1995). Esse classificador não possui parâmetros; 

• LibSVM – Algoritmo proveniente de uma biblioteca bastante utilizada 

no meio acadêmico (CHANG & LIN, 2011). O LibSVM foi definido com 

o kernel RBF (Radial Basis Function) e parâmetro de custo igual a 1; 

5.2.3.4 RESULTADOS 

As tabelas abaixo mostram os resultados obtidos com os experimentos na 

segunda rede social. Em seguida os resultados são analisados. 
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Tabela 5.5. Taxa de acerto obtida pelos algoritmos em cada conjunto de dados 

Conjunto/Algoritmo J48 LibLinear NB IBk LibSVM 
Rede sem pesos 70,99% 69,13% 66,15% 65,03% 65,95% 

Rede com pesos tipo 1 

(número de co-autorias) 

70,30% 71,13% 67,83% 67,13% 69,72% 

Rede com pesos tipo 2 

(contribuição dos autores) 

68,13% 70,28% 65,64% 66,88% 67,50% 

 

Tabela 5.6. Precisão (P) e Cobertura (C) obtidas pelos algoritmos em cada conjunto de dados 

Conjunto/Algoritmo J48 LibLinear NB IBk LibSVM 
Rede sem pesos P: 69% 

C: 76% 

P: 67% 

C: 77% 

P: 62% 

C: 83% 

P: 65% 

C: 64% 

P: 62% 

C: 82% 

Rede com pesos tipo 1 

(número de co-autorias) 

P: 70% 

C: 71% 

P: 68% 

C: 81% 

P: 63% 

C: 89% 

P: 68% 

C: 66% 

P: 65% 

C: 85% 

Rede com pesos tipo 2 

(contribuição dos autores) 

P: 65% 

C: 80% 

P: 67% 

C: 82% 

P: 61% 

C: 88% 

P: 67% 

C: 68% 

P: 63% 

C: 87% 

 

Tabela 5.7. Área sob a curva ROC (A) e F-Measure (F) obtidas pelos algoritmos em cada conjunto de dados 

Conjunto/Algoritmo J48 LibLinear NB IBk LibSVM 
Rede sem pesos A: 0,73 

F: 0,72 

A: 0,69 

F: 0,71 

A: 0,70 

F: 0,71 

A: 0,65 

F: 0,65 

A: 0,66 

F: 0,71 

Rede com pesos tipo 1 

(número de co-autorias) 

A: 0,73 

F: 0,70 

A: 0,71 

F: 0,74 

A: 0,72 

F: 0,73 

A: 0,68 

F: 0,67 

A: 0,70 

F: 0,74 

Rede com pesos tipo 2 

(contribuição dos autores) 

A: 0,69 

F: 0,71 

A: 0,70 

F: 0,74 

A: 0,72 

F: 0,72 

A: 0,67 

F: 0,67 

A: 0,67 

F: 0,73 

 

Tabela 5.8. Ranking médio das métricas 

Rede sem peso Rede com peso tipo 1 Rede com peso tipo 2 
Ranking Métrica Ranking Métrica Ranking Métrica 
1,20 CJ 1,00 CJp1 1,00 CJp2 

2,77 AR 2,47 ARp1 2,03 ARp2 

3,40 DC 3,20 DCp1 3,10 AAp2 

4,20 AA 3,70 AAp1 4,17 VCp2 

4,43 LP 4,90 LPp1 5,03 LPp2 

5,63 CP 5,83 VCp1 6,10 DCp2 

6,37 VC 6,93 CPp1 6,67 CPp2 

8,00 CC 7,97 CCp1 7,90 CCp2 

 

Comparando a taxa de acerto majoritária com o as taxas de Acurácia 

obtidas em cada uma das redes fica evidente a viabilidade para predição de 

relacionamentos de forma supervisionada. A razão é que assim como a 
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primeira rede, algum conhecimento implícito nas redes foi adquirido pelos 

modelos de predição. 

Foram realizados testes-t (95% de significância) para diferenciar 

estatisticamente o desempenho dos algoritmos para cada conjunto de dados 

da mesma maneira que os experimentos na rede do ArnetMiner. Como pode 

ser observado nas tabelas 5.5 e 5.6, o WEKA identificou o LibLinear como o de 

maior taxa de acerto, seguido pelo J48. Por outro lado, o J48 foi apresentado 

como o mais preciso, com o LibLinear bastante próximo. Quanto a Cobertura, o 

NB mostrou os melhores valores entre todos os algoritmos, independente da 

rede. 

Observando a tabela 5.7, de modo geral o LibLinear obteve os melhores 

valores para F-Measure. De forma semelhante à rede do ArnetMiner, a AUC de 

todos os algoritmos foram melhores que a AUC do classificador baseado na 

classe majoritária. Pelo ranking estatístico gerado pelo WEKA, os algoritmos 

J48 e NB mostraram os melhores resultados para AUC. 

Conforme as tabelas 5.5, 5.6, 5.7, cada um dos classificadores tiveram 

desempenhos similares nas 3 redes. Entretanto pode-se apontar que na 

maioria dos casos, os melhores resultados foram obtidos com as redes com 

pesos (mesmo que um pouco). Ainda, a melhor performance nas redes com 

pesos foram mais consistentes considerando diferentes algoritmos. Em quase 

todas as comparações entre as redes, a rede sem pesos apresentou um menor 

desempenho quando comparada a pela menos uma das redes com pesos. Os 

resultados indicam que melhorias no desempenho podem ser alcançadas pelo 

uso dos pesos na atividade de Predição de Relacionamentos. 

Como um resultado inesperado, notou-se que os resultados da rede com 

peso tipo 1 (considerando o número de co-autorias) foram melhores que os 

resultados da rede com peso tipo 2 (que considera a contribuição dos autores 

nos artigos que eles trabalharam juntos), em especial a taxa de acerto. Este 

resultado não era esperado desde que o segundo tipo de peso potencialmente 

carrega mais informações do que o primeiro tipo. O segundo tipo, assim como 
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o primeiro, contabiliza as co-autorias, a diferença é que é de forma ponderada 

conforme a contribuição dos autores. 

Uma explicação para esse resultado é que foi observado que o ranking 

dos atributos preditores entre as duas redes com pesos eram próximos nas três 

técnicas de avaliação de atributos. A maior divergência era a métrica da 

Distância do Menor Caminho, especificamente no teste do Chi-Quadrado. O 

mérito deste atributo na rede com peso tipo 1 (108.323 pontos) foi muito maior 

do que o mérito na rede com peso tipo 2 (33.555). Pode-se notar que na rede 

com peso tipo 1 a métrica está em terceiro no ranking, e na rede com peso tipo 

2 ela cai para sexto no ranking. Baseado nisso, pode-se afirmar que o menor 

mérito do atributo com peso tipo 2 prejudicou ou pouco favoreceu o 

desempenho da classificação na rede. 

Ainda analisando a tabela de ranking, identificou-se que as melhores 

métricas considerando os três tipos de pesos foram o Coeficiente de Jaccard e 

o Índice de Alocação de Recursos. As que menos contribuíram foram Conexão 

Preferencial e Coeficiente de Clustering Local. Assim como aconteceu na rede 

do ArnetMiner, as métricas derivadas do Número de Vizinhos Comuns, no 

caso, Coeficiente de Adamic-Adar, Índice de Alocação de Recursos e 

Coeficiente de Jaccard foram melhores. 

A diferença mais clara entre as melhores e piores métricas é que as 

primeiras expressam seus valores através de características em comum entre 

os pares de nós. A contribuição pouco relevante da métrica de Conexão 

Preferencial, por exemplo, indica que considerar somente os números de 

vizinhos de cada nó isoladamente não foi significante para que os 

classificadores conseguissem diferenciar bem as instâncias positivas e 

negativas. 

5.2.4 CONCLUSÕES DOS EXPERIMENTOS COM APRENDIZAGEM SUPERVISIONADA 

Um resultado que ficou bem claro foi o fato de que os algoritmos (todos 

eles) de aprendizagem supervisionada conseguiram “aprender” de forma 

satisfatória os padrões e regras de associação que estão implícitos entre os 
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nós nas redes. As comparações com a taxa de acerto padrão e a AUC padrão 

mostram isso. 

Os experimentos nas duas redes mostraram que utilizar pesos nos 

relacionamentos, de modo geral contribui para melhores resultados (ainda que 

pouco significantes). Na rede do ArnetMiner este fato ficou muito pouco 

evidente, por exemplo, na tabela de F-Measure e Área sob a curva ROC os 

resultados entre redes variou pouco. Porém o WEKA identificou que dos 5 

algoritmos, 3 foram um pouco melhores com o uso de pesos (LibLinear, SMO e 

NBS). Já na rede da DBLP, os resultados ressaltaram mais a melhoria de 

desempenho com os pesos. A diferença ficou mais consistente, pois quase 

sempre um algoritmo com pelo menos um dos dois tipos de pesos era melhor 

do que o mesmo algoritmo sem considerar peso. O tipo de peso 1 (pelo 

número de co-autorias) foi o que mais favoreceu a predição na rede da DBLP. 

Considerando as duas redes, os melhores algoritmos para predição (no 

critério taxa de acerto) foram o LibLinear e o J48, independente se era com ou 

sem peso. 

Quanto ao ranking das métricas pela suas contribuições pode-se concluir 

que nas duas redes: 

• O Coeficiente de Jaccard foi a métrica de maior destaque, pois se 

posicionou mais próximo do topo do ranking. 

• Conexão Preferencial e Coeficiente de Clustering Local foram as 

métricas que menos contribuíram. A explicação pode ser o fato de 

que o valor das duas métricas é resultado da agregação de duas 

informações independentes. O valor não é influenciado por vizinhança 

ou caminho comum entre os nós avaliados. 

• Coeficiente de Adamic-Adar, Índice de Alocação de Recursos e 

Coeficiente de Jaccard contribuíram mais do que o Número de 

Vizinhos Comuns. Estas métricas derivadas apresentam maior 

potencial para predição, visto que elas estão enriquecidas com as 

idéias de proporcionalidade e exclusividade de vizinhos comuns. 
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Na seção a seguir são descritos os experimentos com a abordagem não 

supervisionada usando especificamente a rede da DBLP. 

5.3 EXPERIMENTOS COM A ABORDAGEM NÃO SUPERVISIONADA 

5.3.1 METODOLOGIA 

Com o objetivo de expandir o estudo da contribuição dos pesos para o 

problema de Predição de Relacionamentos, foram realizados também 

experimentos seguindo uma abordagem não supervisionada. Como foi visto no 

Capítulo 3, uma estratégia tradicional nesta abordagem é usar uma métrica de 

forma isolada para ordenar decrescentemente os pares de nós selecionados 

conforme o seu valor. Os L primeiros pares do ranking são considerados como 

aqueles que irão estabelecer relacionamento no futuro. 

O mesmo procedimento pode ser feito neste trabalho escolhendo uma 

das métricas implementadas. Porém com o propósito de evitar ter que adotar 

uma métrica e não outra (sem uma justificativa clara), todas as métricas foram 

combinadas em uma só (todas as 8 do experimento relacionado). A 

combinação foi feita da seguinte maneira: para cada uma das métricas foi 

gerado o ranking dos pares e a posição no ranking de cada uma destas 

instâncias foi guardada. Em seguida, foi computada a posição média de cada 

instância com base nas posições obtidas em todas as métricas. Finalmente, 

uma nova ordenação de instâncias é feita usando as posições médias de cada 

uma (chamado de Ranking Médio). 

As medidas de desempenho utilizadas foram Precisão, Cobertura e F-

Measure. Para ilustrar os resultados dos experimentos foram criadas as curvas 

de desempenho destas medidas com base nas instâncias positivas 

encontradas do inicio ao fim do ranking. Deste modo, quanto mais instâncias 

positivas no topo do ranking, melhor é a performance da métrica. 

Como já foi dito, os mesmos três conjuntos de dados da DBLP foram 

usados nos experimentos. 
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5.3.2 RESULTADOS 

Os gráficos abaixo mostram a progressão das medidas de desempenho à 

medida que a classe das instâncias ordenadas é verificada. 

 

Gráfico 5.1. Precisão obtida com a média dos rankings das métricas 

 

 

Gráfico 5.2. Cobertura obtida com a média dos rankings das métricas 
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Gráfico 5.3. F-Measure obtida com a média dos rankings das métricas 

 

Analisando as três curvas em cada figura, é possível notar que as 

medidas de desempenho aplicadas aos conjuntos de dados convergiram 

conforme as instâncias foram processadas. Isto ocorre independente do 

conjunto de dados, pois a Precisão e Cobertura finais são respectivamente 

50% (400 instâncias positivas entre 800 instâncias) e 100% (entre as 800 

instâncias, todas as instâncias positivas estão presentes). Além disso, como a 

F-Measure é derivada das duas medidas, a F-Measure final é em torno de 

66,66%. 

A diferença de performance entre os três conjuntos é mais visível na 

primeira metade das curvas. O conjunto de dados gerado considerando como 

peso a contribuição dos autores apresentou os melhores resultados até as 

primeiras 340 instâncias. Em contrapartida, a rede com o peso tipo 2 tornou-se 

melhor nas instâncias seguintes. Os melhores resultados foram observados em 

quase todos os pontos das curvas que consideram pesos. A explicação para 

estes resultados é que os tipos de pesos acentuaram mais os valores das 

métricas das instâncias positivas, ou seja, a diferença entre os valores com e 

sem pesos foram maiores. Como conseqüência, para os conjuntos de dados 
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com pesos, a maioria dos exemplos positivos se concentram no topo do 

ranking. Estes resultados indicam que usar pesos pode também favorecer a 

abordagem não supervisionada para Predição de Relacionamentos. 

Para atingir o melhor resultado possível (100% nas medidas de 

desempenho), as 400 instâncias positivas devem ocupar as 400 primeiras 

posições no ranking (metade da curva). Na metade da curva as medidas de 

Precisão e Cobertura convergem para um mesmo valor. Os valores 

apresentados para cada conjunto de dados são: 54,25% para a rede sem 

pesos; 60,50% para a rede com o peso tipo 1; e 58,75% para a rede com o 

peso tipo 2. Estes números indicam quão distante o desempenho está do 

melhor resultado possível. 

Os resultados obtidos são contraditórios se comparados a trabalhos 

anteriores (LÜ & ZHOU, 2009). Para verificar se a combinação de métricas 

favoreceu aquelas que adotavam pesos, cada métrica foi avaliada 

separadamente através da F-Measure. Pela análise isolada de cada métrica foi 

possível observar que: as curvas de Coeficiente de Jaccard e Coeficiente de 

Clustering Local foram quase totalmente coincidentes; para as métricas Menor 

Distância e Conexão Preferencial a rede sem pesos apresentou a segunda 

melhor curva de desempenho; para as demais métricas, na primeira metade da 

curva, as redes com pesos foram melhores (por uma pequena diferença), 

depois todas ficaram iguais. Com esta análise, foi possível concluir que mesmo 

separadas, as métricas apresentaram melhor desempenho quando os pesos 

foram empregados (com algumas exceções), porém as curvas geralmente 

divergiram muito levemente (contrastando com o Gráfico 5.3). Deste modo, 

pode-se afirmar que a combinação das métricas acentuou a vantagem de se 

adotar pesos. 

Comparando os valores da F-Measure observada na abordagem 

supervisionada (rede da DBLP) com as curvas da F-Measure na abordagem 

não supervisionada, pode-se observar que esta última não supera os 

resultados da primeira (que geralmente são maiores que 70%). A única 

exceção é o desempenho do IBk para o conjunto de dados sem pesos que foi 
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65%. Esta comparação é importante, pois ela provê uma evidência adicional de 

que a abordagem supervisionada oferece mais vantagem do que a abordagem 

não supervisionada. 

5.4 CONCLUSÕES DOS EXPERIMENTOS 

Pode-se dizer que os experimentos com a abordagem não supervisionada 

serviram para reforçar os resultados com a abordagem supervisionada. É 

possível observar que os resultados foram melhores quando os pesos nos 

relacionamentos da rede foram considerados, independente da abordagem 

utilizada. Na abordagem não supervisionada, pelos gráficos, é fácil perceber 

que as curvas de desempenho que consideram os pesos são melhores em 

quase toda a extensão (pelo Ranking Médio). No entanto, considerando as 

métricas de forma isolada, esse contraste foi bem menor. 

A maneira mais justa de fazer a comparação entre as duas abordagens 

foi combinando todas as métricas em uma só na abordagem não 

supervisionada (média aritmética dos rankings). Esse procedimento foi 

necessário já que os classificadores também combinam os atributos 

implicitamente e de modo mais apropriado. Esse é um dos pontos nos quais 

alguns pesquisadores afirmam que a abordagem supervisionada é superior a 

abordagem não supervisionada (LICHTENWALTER et al., 2010). 

Outra evidência que demonstra as diferenças das abordagens é que o 

desempenho obtido na metade das curvas é sempre inferior aos resultados 

obtidos com a abordagem supervisionada, considerando qualquer um dos 

algoritmos. 

O capítulo a seguir descreve as considerações finais deste trabalho de 

mestrado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo descreve as considerações finais deste trabalho de 

mestrado. Primeiramente apresentando as conclusões e contribuições obtidas 

com a pesquisa fazendo um paralelo dos objetivos e resultados alcançados. 

Em seguida são citadas algumas limitações do estudo, e por fim, propostas e 

direcionamentos para trabalhos futuros. 

6.1 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

Nesta dissertação, foi possível fazer um abrangente e relevante estudo 

sobre uma das mais importantes subdivisões da Análise em Rede Sociais: a 

Predição de Relacionamentos. A revisão da literatura permitiu aprofundar na 

teoria que existe sobre vários aspectos do tema (importância, fundamentos, 

abordagens e outros). Fez parte também deste estudo identificar algumas 

dificuldades e deficiências atuais da atividade. Adquirir o conhecimento sobre 

esses pontos foi primordial para refletir em maneiras de direcionar a 

contribuição deste trabalho de mestrado para a comunidade acadêmica. Ou 

seja, a teoria aprendida serviu para definir o escopo de um trabalho prático e 

significativo em que foi possível aplicar alguns dos conceitos, técnicas e 

metodologias do tema pesquisado. 

O trabalho prático foi iniciado com desenvolvimento de uma aplicação 

para extrair várias informações das redes. Com essas informações foi possível 

criar conjuntos de dados para serem submetidos à avaliação da predição, de 

acordo com os objetivos de estudo propostos. Com os experimentos realizados 

foi possível concluir que os pesos nos relacionamentos favorecem sim a uma 

melhor predição, ainda que com uma pequena melhoria. Esse pequeno 

contraste foi observado com diferentes algoritmos de Aprendizagem de 

Máquina e medidas de desempenho como pode ser verificado no Capítulo 5. 

A idéia de proximidade ou força que os pesos nos relacionamentos 

expressam, na maioria das vezes, contribuiu para criar um modelo de predição 

melhor adaptado e preciso na abordagem supervisionada. Os resultados com a 

abordagem não supervisionada foram úteis para reforçar essa conclusão, pois 
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efeitos semelhantes foram observados. Com base neste contexto, os 

resultados obtidos nas duas abordagens também dão indícios de como 

elaborar modelos de redes que expliquem melhor como as redes sociais 

evoluem. O que constitui informações bastante úteis hoje em dia. 

Os experimentos também mostraram claramente que a abordagem 

supervisionada se destacou em relação à abordagem não supervisionada 

segundo as medidas de Precisão, Cobertura e F-Measure. E por fim, que 

métricas baseadas na vizinhança dos nós como Coeficiente de Jaccard e 

Índice de Alocação de Recursos constituem ótimas métricas para o problema 

de predição dos relacionamentos. 

Com base no que foi descrito acima, as contribuições do presente 

trabalho de mestrado dizem respeito à: 

• Estudo da contribuição dos pesos para o problema da Predição de 

Relacionamentos em redes de co-autorias na abordagem 

supervisionada. Embora já existam trabalhos analisando o valor e a 

importância dos pesos para predições não supervisionadas, com base 

na variedade de artigos científicos pesquisado, este trabalho é o 

primeiro a investigar em detalhes o problema na perspectiva citada. 

• Análise e comparação da Predição de Links sob as abordagens 

supervisionada e não supervisionada. A maioria das pesquisas na 

literatura se concentra apenas em uma. A avaliação de desempenho da 

predição é feita por medidas de desempenho como Taxa de Acerto, 

Precisão, Cobertura, F-Measure e Área sob a Curva ROC. 

• A Predição de Links é avaliada através de 8 métricas tradicionais 

baseadas na exploração topológica da rede. Somando-se a isso, 2 

formas de atribuir pesos aos relacionamentos. Desta maneira, totalizam 

24 métricas distintas, são 24 maneiras de estimar a proximidade entre 

dois nós. Poucos trabalhos na literatura adotam essa quantidade de 

métricas. 
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• Análise das métricas que mais favorecem a atividade de predição. Três 

técnicas de avaliação são utilizadas para investigar a contribuição ou 

importância de cada atributo preditor para o problema. 

• Foi possível produzir dois artigos, aceitos e publicados, como resultado 

do trabalho de pesquisa e dos experimentos desenvolvidos (SÁ & 

PRUDÊNCIO, 2010, 2011). 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este trabalho não teve a pretensão de esgotar todo o estudo sobre 

Predição de Relacionamentos em Redes Sociais, mas sim focar em um 

problema ou deficiência em específico (contribuição dos pesos nos 

relacionamentos). Para produzir um trabalho bem sucedido e completo foi 

necessário considerar algumas restrições e delimitar o escopo de pesquisa. 

Algumas limitações são citadas a seguir: 

• Exclusivamente só a abordagem que explora os padrões estruturais das 

redes foi empregada. Nenhum conteúdo dos nós ou semântica foi 

utilizado para aprimorar as predições, pois estas informações não 

estavam disponíveis nas redes. 

• Conjuntos de dados com mais instâncias seriam mais apropriados. A 

criação de instâncias (principalmente as positivas) foi limitada devido à 

esparsidade e o tamanho das redes. 

• As métricas Katz e Rooted PageRank não puderam ser aplicadas aos 

experimentos devido a necessidade de muita memória RAM e grande 

custo computacional. O cálculo das matrizes inversas da ordem de 

centenas de milhares de linhas e colunas era proibitivo. 

6.3 TRABALHOS FUTUROS 

As limitações citadas na seção anterior oferecem possibilidades claras 

para o aprimoramento do trabalho já realizado. Além disso, as tendências e 

desafios discutidos no final do Capítulo 3 podem trazer contribuições 

significativas para o campo de pesquisa. Abaixo estão relacionados alguns 

pontos interessantes para estender o trabalho: 
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• Adotar a análise temporal. A abordagem ainda é pouco desenvolvida, 

mas segundo alguns pesquisadores, ela apresenta bons resultados. 

• Usar redes sociais diferentes. Por exemplo, redes de relacionamentos 

como Facebook, Orkut e outros. 

• Combinar métricas que usam pesos com as que não usam pesos em um 

mesmo algoritmo de classificação. O ranking de todas as métricas pode 

ajudar a definir as melhores combinações. Desta forma, as métricas são 

empregadas com as versões que mais contribuem para a predição. 

• Combinar a Predição de Relacionamentos com outras atividades, como 

Detecção de Grupos e Classificação Coletiva de nós. Neste trabalho 

foram citados casos bem sucedidos da literatura que melhoraram o 

desempenho da predição. 

• Aprofundar em técnicas e estratégias que reduzam os efeitos negativos 

da esparsidade das redes. A esparsidade constitui um problema 

recorrente para a Análise em Redes Sociais, em especial para a 

Predição de Relacionamentos. 
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