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RESUMO

BAGNATO, G. G Análise estrutural de redes complexas modulares por meio
de caminhadas auto-excludentes. 2018. 131p. Tese (Doutorado em
Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

O avanço das pesquisas em redes complexas proporcionou desenvolvimentos significativos
para a compreensão de sistemas complexos. Uma rede complexa é modelada matemati-
camente por meio de um grafo, onde cada vértice representa uma unidade dinâmica e
suas interações são simbolizadas por um conjunto de arestas. Para se determinar pro-
priedades estruturais desse sistema, caminhadas aleatórias tem-se mostrado muito úteis
pois dependem apenas de informações locais (vértices vizinhos). Entre elas, destaca-se o
passeio auto-excludente (SAW) que possui a restrição de não visitar um vértice que já foi
alcançado, ou seja, apresenta memória do caminho percorrido. Por este motivo o SAW
tem apresentado melhores resultados do que caminhantes sem restrição, na exploração
da rede. Entretanto, por não se tratar de um processo Markoviano ele apresenta grande
complexidade analítica, tornando indispensável o uso de simulações computacionais para
melhor compreensão de sua dinâmica em diferentes topologias. Mesmo com as dificuldades
analíticas, o SAW se tornou uma ferramenta promissora na identificação de estruturas
de comunidades. Apesar de sua importância, detecção de comunidades permanece um
problema em aberto devido à alta complexidade computacional associada ao problema
de optimização, além da falta de uma definição formal do significado de comunidade.
Neste trabalho, propomos um método de detecção de comunidades baseado em SAW para
extrair uma estrutura de comunidades da rede otimizando o parâmetro modularidade.
Combinamos características extraídas desta dinâmica com a análise de componentes prin-
cipais para posteriormente classificar os vértices em grupos por meio da clusterização
hierárquica aglomerativa. Para avaliar a performance deste novo algoritmo, comparamos os
resultados com outras quatro técnicas populares: Girvan-Newman, Fastgreedy, Walktrap
e Infomap, aplicados em dois tipos de redes sintéticas e nove redes reais diversificadas e
bem conhecidas. Para os benchmarks, esta nova técnica produziu resultados satisfatórios
em diferentes combinações de parâmetros, como tamanho de rede, distribuição de grau
e número de comunidades. Já para as redes reais, obtivemos valores de modularidade
superior aos métodos tradicionais, indicando uma distribuição de grupos mais adequada à
realidade. Feito isso, generalizamos o algoritmo para redes ponderadas e digrafos, além de
incorporar metadados à estrutura topológica a fim de melhorar a classificação em grupos.

Palavras-chave: Caminhada aleatória. Redes complexas. Comunidades.





ABSTRACT

BAGNATO, G. G Structural analysis of modular complex networks through
self avoiding walk. 2018. 131p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

The progress in complex networks research has provided significant understanding of
complex systems. A complex network is mathematically modeled by a graph, where each
vertex represents a dynamic unit and its interactions are symbolized by groups of edges. To
determine the system structural properties, random walks have shown to be a useful tool
since they depend only on local information (neighboring vertices). Among them, the self-
avoiding walk (SAW) stands out for not visiting vertices that have already been reached,
meaning it can record the path that has been travelled. For this reason, SAW has shown
better results when compared to non-restricted walkers network exploration methods.
However, as SAW is not a Markovian process, it has a great analytical complexity and
needs computational simulations to improve its dynamics in different topologies. Even with
the analytical complexity, SAW has become a promising tool to identify the community
structure. Despite its significance, detecting communities remains an unsolved problem due
to its high computational complexity associated to optimization issues and the lack of a
formal definition of communities. In this work, we propose a method to identify communities
based on SAW to extract community structure of a network through optimization of the
modularity score. Combining technical features of this dynamic with principal components
analyses, we classify the vertices in groups by using hierarchical agglomerative clustering.
To evaluate the performance of this new algorithm, we compare the results with four other
popular techniques: Girvan-Newman, Fastgreedy, Walktrap and Infomap, applying the
algorithm in two types of synthetic networks and nine different and well known real ones.
For the benchmarks, this new technique shows satisfactory results for different combination
of parameters as network size, degree distribution and number of communities. As for real
networks, our data shows better modularity values when compared to traditional methods,
indicating a group distribution most suitable to reality. Furthermore, the algorithm was
adapted for general weighted networks and digraphs in addition to metadata incorporated
to topological structure, in order to improve the results of groups classifications.

Keywords: Random walks. Complex networks. Communities
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1 INTRODUÇÃO

O estudo de redes complexas origina-se em uma das grandes áreas da matemática
discreta conhecida como teoria dos grafos, que se iniciou em 1736 quando Leonhard Euler
publicou a solução do problema das pontes de Königsberg.1 O problema consistia em
encontrar um caminho que atravessasse cada uma das sete pontes da cidade prussiana de
Königsberg apenas uma vez. A proposta de Euler foi considerar cada ponte uma conexão
(aresta) entre diferentes regiões da cidade, que foram transformadas em pontos (vértices).
A conclusão obtida por ele foi que cada vértice do percurso deveria possuir um número
par de arestas, ou seja, pelo menos uma rota de chegada e outra de saída, com exceção
dos vértices inicial e final. Feito isso, Euler generalizou esta solução para qualquer grafo,
ficando conhecida como caminhos de Euler: todas as arestas de um dado grafo devem ser
percorridas apenas uma vez. Euler provou que a única dependência destes caminhos é a
quantidade de ligações de cada vértice (conectividade). A partir disto, outros matemáticos
se interessaram por problemas semelhantes, proporcionando o desenvolvimento da área
com avanços práticos em problemas de otimização como, por exemplo, os problemas do
cacheiro viajante2 e das quatro cores.3

Entretanto, os maiores avanços da teoria dos grafos ocorreram apenas no século XX
quando matemáticos passaram a estudar topologias mais complexas através de métodos
estatísticos para determinar características estruturais de grande escala. Na década de
1920, a teoria dos grafos começou a ser utilizada para representar variados tipo de sistemas
na grande área das ciências sociais como, por exemplo, comunicação entre membros de
um grupo, negociações entre países e até mesmo transações econômicas corporativas. Já
na década de 1950, os matemáticos Paul Erdős e Alfréd Rényi, baseados nos trabalhos
de Solomonoff e Rapoport,4 estudaram a fundo os grafos aleatórios5 e demostraram
formalmente muitas propriedades estruturais solúveis no limite de muitos vértices. Os
avanços alcançados pelos matemáticos húngaros Erdős e Rényi6–8 marcaram o início da
teoria moderna dos grafos,9,10 mas apesar de sua importância, este modelo não é capaz de
reproduzir a maioria das propriedades presentes nas redes do mundo real.

Nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia de informação e o grande aumento
do poder computacional, o interesse no estudo de grafos cresceu e originou um novo
movimento de pesquisa, conhecido como redes complexas. Estas são caracterizadas por
sistemas com estruturas irregulares, complexas e que evoluem dinamicamente com o tempo,
viabilizando a modelagem de pequenos grafos até sistemas com milhares ou até milhões de
vértices, como por exemplo a World Wide Web11 e a Internet.12 Este avanço possibilitou
estudos estatísticos mais precisos com redes reais, com grande destaques para os trabalhos
de Albert-László Barabási e Reka Albert sobre distribuições livre de escala13–15 e para o
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modelo de pequeno mundo proposto por Duncan J. Watts e Steven H. Strogatz.16

Neste último, publicado em 1998, os autores mostraram que uma rede inicialmente
regular (todos os vértices apresentam a mesma conectividade) submetida a trocas aleatórias
de um pequeno número de ligações reduz significativamente as distâncias médias entre os
componentes. Este efeito conhecido como pequeno-mundo foi primeiramente observado pelo
psicólogo Stanley Milgram,17 que convidou alguns participantes a enviarem cartas a um
destinatário final, porém elas poderiam ser encaminhadas apenas por pessoas conhecidas.
Ao final do experimento Milgram observou que um terço das cartas chegaram ao destino
final com uma média de seis passos. Este fenômeno ficou conhecido pelo termo seis graus
de separação e, atualmente, é detectado em vários outros sistemas reais, como sistemas de
comunicação, redes sociais, sistemas biológicos, rotas aéreas e cadeias alimentares.

Com o estudo crescente e intrinsecamente interdisciplinar, a análise comparativa
das diferentes redes produziu novos conceitos e medidas para caracterizar a topologia das
redes reais como, por exemplo, a importância de cada vértice no sistema, a presença de
correlação nas ligações e principalmente a distribuição de graus Pk, definida como a fração
de vértices em um grafo que possui conectividade k. Muitos casos reais apresentam Pk no
padrão de uma distribuição lei de potências Pk ∼ k−γ (livre de escala), como proposto
por Barabási e Albert, onde o expoente γ, em geral, varia entre 2 e 3 dependendo da
rede real estudada. Este resultado contrasta com o modelo de grafo aleatório inicialmente
desenvolvido por Erdős e Rényi, que produz uma distribuição de Poisson com k’s mais
bem definidos e não muito comuns na natureza.

Além dessas medidas topológicas, destaca-se a identificação de estruturas de comu-
nidades, fenômeno que ocorre na rede quando existe uma alta concentração de ligações
dentro de certos grupos de vértices e baixa concentração entre estes grupos,18 que na
prática indica o compartilhamento de alguma propriedade comum entre membros de um
mesmo grupo. Determinar estas estruturas é de grande importância pois pode nos ajudar
a compreender como a rede é organizada, permite a classificação de vértices de forma
a respeitar a estrutura dos grupos, possibilita a compreensão das funcionalidades dos
elementos da rede, além de determinar níveis hierárquicos entre os membros. Comunida-
des estão presentes em vários tipos de redes reais. Em biologia, nas redes de interação
de proteínas, por exemplo, as comunidades reúnem as proteínas que desempenham a
mesma função dentro da célula.19–21 Já no caso do World Wide Web, elas correspondem
às páginas que apresentam conteúdo semelhante ou relacionado.22,23 Nos últimos anos,
sites de interação social como Myspace (myspace.com), Facebook (www.facebook.com) e
Twitter (twitter.com) se tornaram muito populares e foram objeto de estudo na detecção
de comunidades em redes sociais.24,25

O objetivo principal da detecção de comunidades em grafos é identificar estes
conjuntos de vértices utilizando apenas informações topológicas. Este tradicional problema
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de grande aplicação prática já foi explorado de várias formas em muitos campos da
ciência. As primeiras análises sobre estruturas de comunidades são atribuídas a Weiss e
Jacobson,26 que procuravam grupos de trabalho dentro de uma agência governamental.
Porém, pesquisas sobre comunidades começaram mesmo antes de Weiss e Jacobson. Já em
1927, Stuart Rice procurou grupos de pessoas em pequenos órgãos políticos, com base na
semelhança de seus padrões de votação.27 Duas décadas depois, George Homans mostrou
que grupos sociais poderiam ser revelados reorganizando adequadamente linhas e colunas
de matrizes que descrevem as relações sociais, até que elas tomem a forma de um bloco
diagonal.28

Em 2002, Girvan e Newman propuseram um novo algoritmo para encontrar esses
grupos visando a identificação das ligações entre comunidades e sua sucessiva remoção
que leva ao isolamento progressivo das partições.29,30 Estas ligações entre comunidades
são detectadas de acordo com uma medida conhecida como centralidade de intermediação
de arestas (edge betweenness centrality) que expressa a importância de cada aresta em
processos onde existe transmissão de “sinais” através do grafo seguindo os caminhos
mínimos (menor sequência de arestas entre dois vértices). Além disso, os autores definiram
uma medida que quantifica a qualidade da divisão encontrada utilizando apenas o padrão
de ligações do sistema. Esta medida foi chamada de modularidade e basicamente compara
a densidade de arestas dentro de uma comunidade com o número esperado se os vértices
fossem conectados aleatoriamente, já que em grafos aleatórios não se espera encontrar
nenhuma estrutura de comunidade. A partir deste trabalho ocorreu um aumento no
interesse pelo desenvolvimento de métodos de detecção de comunidades, em particular
pelos físicos que através de processos dinâmicos como modelo de spin,31 percolação32 e
sincronização33 elaboraram novos algoritmos e conceitos relacionados ao estudo dessas
partições.34–36

Embora muito utilizado na detecção de comunidades, os processos dinâmicos
em redes complexas, de forma geral, tem atraído a atenção de pesquisadores desde
as últimas décadas com simulações de propagação de doenças37 e opiniões,38 fluxos
de informações,39 falhas40 e autômatos celulares,41 por exemplo. A análise temporal
destes processos em sistemas de larga escala por meio de modelos com regras dinâmicas
microscópicas (interação apenas entre cada vértice e seus vizinhos mais próximos) levam
a padrões de auto organização que estão muitas vezes associadas a criticalidades42,43 e
transições de fases (mudança repentina de alguma propriedade do sistema).44,45

Outro aspecto que também desperta interesse devido à importância em sistemas
reais é a relação entre topologia e processos dinâmicos.46–49 O estudo deste relacionamento
pode ser usado para verificar propriedades estruturais que influenciam comportamentos
dinâmicos, permitindo antecipar e, consequentemente, prevenir efeitos indesejados no
sistema. A combinação topologia-dinâmica também pode ser aplicada para otimizar certas
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propriedades temporais de uma rede com a modificação progressiva da estrutura. Além
disso, se a dependência entre este par for previamente conhecida, o sistema pode ser
definido para apresentar as propriedades dinâmicas desejáveis. Um processo temporal
relativamente simples e flexível muito popular em diversas áreas da ciência que possibilita o
estudo topológico de redes através da dinâmica microscópica é o passeio aleatório (random
walk).

Modelos de caminhadas aleatórias são muito utilizadas em uma grande variedade
de processos estocásticos, conjunto de variáveis aleatórias usadas para estudar a evolução
temporal de um sistema.50,51 Em 1900, Louis Bachelier em sua tese de doutorado propôs o
uso da dinâmica aleatória como um modelo fundamental para séries temporais financeiras,52

ideia que influenciou muitas décadas depois a teoria moderna das finanças. Alguns anos
depois, 1905, Karl Pearson utilizou o random walk para descrever de forma simples uma
infestação de mosquitos em uma floresta através de uma distribuição estatística.53 No
mesmo ano, Albert Einstein elaborou o movimento Browniano para explicar o complicado
movimento de uma partícula suspensa no ar, que foi modelado como um passeio aleatório
guiado por colisões com um gás molecular.54 Com o passar dos anos, a caminhada aleatória
se mostrou muito útil em outras áreas, por exemplo, na biologia com o estudo de estruturas
e dinâmicas de polímeros,55,56 na computação com algoritmos de buscas57 e na matemática
com fractais58 e grafos regulares de diferentes dimensões espaciais.59

No contexto de redes complexas, o passeio aleatório consiste em um caminhante
visitando vértices consecutivos encolhidos aleatoriamente entre todos os vizinhos do vértice
atual. Apesar de simples, a vantagem dele utilizar apenas informações locais da rede
o torna adequado quando conhecemos poucas propriedades do sistema como um todo.
Diversas dinâmicas de sistemas naturais e artificiais já foram bem descritas com este
processo estocásticos: padrões de tráfego e mobilidade,60,61 fluxo de informações em redes
sociais62 e enovelamento de proteínas.63 Mais recentemente, foram desenvolvidos estudos
centrados nas propriedades dessa caminhada em redes aleatórias, produzindo resultados
analíticos para o tempo médio de primeira passagem entre dois vértices distintos,64,65

tempo médio de captura (tempo médio para alcançar um vértice específico partindo de
qualquer ponto da rede),66 número médio de vértices distintos visitados por um mesmo
caminhante67 e tempo médio de cobertura.68 Além disso, também já foram exploradas leis
de escala em redes de pequeno mundo,69,70 propriedades em redes direcionadas71–73 bem
como o efeito de memória finita.74,75

Muitos tipos alternativos de passeios aleatórios já foram propostos visando otimizar
a análise topológica.76–80 Entre estas abordagens, o passeio aleatório auto-excludente, do
inglês self avoiding walk (SAW), tem-se mostrado mais eficiente na exploração e navegação
de diferentes estruturas do que a caminhada tradicional. Esta dinâmica já foi extensivamente
explorada em redes regulares,81–85 proporcionando muito conhecimento sobre estruturas
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e termodinâmica de polímeros.86 Esse tipo de random walk tem a característica de não
revisitar um vértice que já foi alcançado.87 Em cada passo, o caminhante escolhe o próximo
destino aleatoriamente entre os vizinhos do nó atual, excluindo os vértices já visitados.
O passeio termina quando todos os nós já foram alcançados ou quando não existe mais
vizinhos acessíveis. Devido ao fato dos caminhantes guardarem todo o trajeto percorrido
(memória infinita), a solução analítica não se torna trivial, embora alguns esforços teóricos
proporcionem resultados interessantes em modelos de redes de pequeno mundo,88 Erdős e
Rényi89 e topologias livre de escala.90,91 Contudo, justamente pela dificuldade analítica,
sua aplicação em redes complexas do mundo real ainda é pouco explorada.

1.1 Motivação e Objetivos

Apesar da interdisciplinaridade e das inúmeras e importantes aplicações práticas
da identificação de estruturas modulares em redes complexas, a detecção de comunidades
continua um problema em aberto. Muito se deve à falta de uma definição formal do
significado de comunidade juntamente com a subjetividade das análises do particionamento,
uma vez que, também não há uma definição geral do que se está procurando. Além disso,
a busca por estes grupos exige, de forma geral, uma alta complexidade computacional
associada ao problema de otimização. Contudo, muitos métodos heurísticos que visam a
otimização da modularidade tem mostrado uma boa correspondência com características
relevantes de vários sistemas reais.

O passeio aleatório auto excludente se mostra vantajoso e de alta eficácia na
busca e exploração de estruturas de redes complexas, logo utilizamos estes benefícios para
implementar um novo algoritmo de detecção de comunidades baseado na otimização da
modularidade. Além disso, uma vantagem de utilizar a dinâmica de random walks em
redes é sua flexibilidade em diferentes estruturas como, por exemplo, em grafos ponderados
(quando as arestas apresentam valores que indicam alguma propriedade do sistema) e
grafos com direções ou digrafos (quando as arestas possuem orientação, partem de um
vértice i e atingem um vértice j). Assim, no caso particular do SAW, em redes ponderadas
o caminhante deixa de escolher os vizinhos acessíveis uniformemente e passa a decidir seu
próximo destino aleatório de acordo com o valor presente nas arestas e, para digrafos, o
caminhante começa a respeitar as direções preferenciais das ligações. Desta forma, com
pequenas alterações na dinâmica do SAW é possível generalizar nosso método de detecção
de comunidades para redes ponderadas e digrafos.

A maioria das pesquisas nesta área trata as redes como objetos puramente topo-
lógicos, um conjunto estático de vértices e suas interações. No entanto, a maioria das
fontes de dados de onde surgem as redes, são acompanhados por características adicionais
que descrevem propriedades gerais dos vértices, como idade, gênero e opção sexual. Estes
atributos que enriquecem o sistema são conhecidos como metadados e podem ser incluídos
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no grafo para melhorar as análises e o entendimento da estrutura da rede. Assim sendo,
outro objetivo de estudos foi combinar as informações estruturais com os metadados
visando aperfeiçoar a classificação dos vértices em grupos por meio do novo método pré
estabelecido.

Portanto, o presente trabalho é dedicado à investigação de estruturas topológicas
modulares em redes complexas por meio da dinâmica do passeio aleatório auto-excludente.
Em particular, nesta tese buscamos conciliar as vantagens da dinâmica do SAW visando
enriquecer a análise tanto quantitativa quanto qualitativa de redes reais de diferentes
categorias. Para isso, definimos uma medida que concentra toda informação topológica
da rede obtida por meio deste processo dinâmico, e a partir dela, elaboramos um método
que visa otimizar a medida de modularidade para determinar a melhor distribuição de
comunidades. A partir disso, generalizamos o algoritmo desenvolvido para identificar grupos
também em redes ponderadas e digrafos, além de combinar propriedades estruturais com
informações provindas de metadados para aprimorar a divisão em partições.

1.2 Organização de Capítulos

Após a introdução, a estrutura do trabalho prossegue com o conteúdo relacionado
à formulação teórica, o qual aborda os conceitos básicos de redes complexas e a dinâmica
do passeio aleatório neste tipo de sistema. A seguir, apresentamos os procedimentos
metodológicos e os resultados obtidos. Por fim são apresentadas a conclusão, as perspectivas
de trabalhos futuros e as considerações finais. Na figura 1, temos a organização da estrutura
do trabalho no formato de um grafo. Os capítulos são representados pelas caixas verdes e
as seções pelas caixas vermelhas. A sequência dos capítulos são marcadas por arestas mais
grossas e cada seção está ligada ao seu capítulo por conexões com espessura intermediária.
As ligações mais finas indicam que as duas partes do trabalho estão relacionadas, mesmo
não estando na sequência.

No capítulo 2, introduziremos conceitos teóricos sobre redes complexas que são
usualmente tratados em livros–texto. Inicialmente descreveremos as definições básicas
de grafos, como representa-los matematicamente, algumas características como tipos de
componentes, trajetórias e distâncias. Feito isso, discutimos brevemente sobre medidas de
centralidade e abordaremos as principais propriedades de dois modelos de redes aleatórias:
o grafo estocástico de Erdős e Rényi e o modelo livre de escala de Barabási e Albert.
Posteriormente, exploraremos os principais conceitos sobre comunidades, discutiremos
quatro algoritmos clássicos de detecção de grupos em redes diversificadas além de apresentar
dois tradicionais benchmarks para comparação e validação das diferentes técnicas de
particionamento. Na sequência, serão descritas as nove redes reais utilizadas neste trabalho.
Por fim, desenvolvemos matematicamente dois tipos de passeios aleatórios em redes
complexas: o sem restrição e o auto-excludente.



37

INTRODUÇÃO

CONCEITOS BÁSICOS

RESULTADOS

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

REFERÊNCIAS

APÊNDICES

ANEXOS

Motivação e Objetivos
Organização de Capítulos

Fundamentos em redes complexas
Passeios aleatórios em redes complexas

Caracterização do modelo auto-excludente
Detecção de comunidades através do passeio auto-excludente

CLUSTERIZAÇÃO HIERÁRQUICA

REDE DE AÇÕES

INFORMES COMPUTACIONAIS

Figura 1: Estrutura da tese representada por uma grafo. As caixas em verde representam os capí-
tulos, que se ligam com as respectivas seções, indicadas pelas caixas amarelas. Arestas
mais grossas (verde) mostram a sequência dos capítulos, arestas médias (vermelhas)
ligam as seções aos seus capítulos e as conexões mais finas indicam que ambas as partes
do trabalho estão relacionadas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A seguir, capítulo 3, discutiremos os resultados analíticos provenientes da dinâmica
aleatória auto-excludente. Para a caracterização inicial deste passeio, utilizamos os dois
modelos teóricos de redes descrito anteriormente visando compará-lo ao do caminhante
sem restrição em um ambiente onde os parâmetros são controlados e alguns efeitos
conhecidos. Após esta comparação, levantamos algumas informações relevantes do SAW
como distribuição do número de passos e fração de vértices alcançados. A partir dessa
análise preliminar, descreveremos nosso algoritmo de detecção de comunidades baseado
no passeio aleatório auto-excludente. Em seguida, realizaremos sua validação quando
submetido aos dois benchmarks e comparado aos outros quatro métodos para finalmente
mostrarmos os resultados em redes reais com estruturas topológicas variadas.

Por fim, o capítulo 6 é destinado à apresentação das conclusões dos trabalhos
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realizados, considerações finais e perspectivas para trabalhos futuros decorrente da nossa
contribuição científica.
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2 CONCEITOS BÁSICOS

Neste capítulo introduziremos os fundamentos básicos sobre redes complexas pre-
sentes em livros-texto.92,93 Também discutiremos os conceitos de comunidades,94–96 assim
como métodos tradicionais de identificação de partições e diferentes formas de testa-los
utilizando dois tipos de benchmarks. Ao término desta sessão, discutiremos a caminhada
aleatória com e sem restrição aplicada a redes complexas.

2.1 Fundamentos em redes complexas

2.1.1 Noções Básicas

Uma rede complexa é uma estrutura topológica representada matematicamente por
um grafo. Um grafo G(V , E) consiste em um conjunto de vértices V (ou nós) relacionados
por meio de um conjunto de arestas E (ligações ou conexões), tal que V = (v1, v2, v3, . . . , vN)
com N o número total de nós e E = {ei,j = (vi, vj) | vi, vj ∈ V}.

Existem várias formas de se representar uma rede, a mais conveniente para realização
de cálculos é através de uma matriz de adjacência A, onde cada elemento ai,j (i, j = 1, ..., N)
é dado pelo par linha i coluna j. Para um rede simples, temos que ai,j recebe o valor 1
caso exista uma ligação entre os vértices i e j, e zero caso não, como mostrado na figura
2(a). Redes também podem apresentar arestas com valores numéricos, indicando o peso
ou a força da conexão. Neste caso, os elementos da matriz de adjacência são dados por
w(ei,j) = wi,j, como representado na figura 2(b). Diferentemente das duas representações
anteriores, outra estrutura bastante usual é o digrafo, grafo no qual as conexões apresentam
direção, ou seja, uma dada orientação, saindo do vértice i e atingindo o vértice j, por
exemplo. Esta situação é ilustrada na rede da figura 2(c).

Além destas três estruturas básicas existem outras representações possíveis como
presença de autoconexões, aresta que ligam um vértice com ele mesmo, implicando em
uma diagonal diferente de zero em A, ligações repetidas entre um mesmo par de vértices
conhecida como múltiplas arestas e até mesmo redes bipartidas, onde os vértices podem
ser divididos em dois conjuntos distintos no qual cada vértice do primeiro conjunto está
associado a outro do segundo conjunto.

2.1.1.1 Grau e Distribuição de Grau

A medida mais simples de um vértice é conhecida como grau ou conectividade
(k). Ela consiste no número de arestas incidente em um dado vértice i e, para uma rede
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(a) (b) (c)

Figura 2: Exemplos de redes (a) simples, (b) com peso (representado na largura da aresta) e (c)
direcionada (indicada pelas setas).

Fonte: Elaborada pelo autor.

simples, é definida em termos da matriz de adjacência como

ki =
N∑
j=1

ai,j, (2.1)

ou seja, é basicamente a soma de todos os elementos da linha correspondente. Este conceito
é facilmente estendido para redes ponderadas, onde a força de um vértice (s) é definida
como a soma dos pesos das arestas,

si =
N∑
j=1

wi,j, (2.2)

com w sendo o peso da respectiva aresta ei,j.

Já para redes direcionadas cada vértice possui um grau de entrada (kini ), número
de ligações que chegam no vértice i, e um grau de saída (kouti ), quantidade de conexões
que saem do vértice i. Matematicamente, essas medidas são dadas por

kini =
N∑
j=1

aj,i, (2.3)

kouti =
N∑
j=1

ai,j, (2.4)

que resulta no grau total do vértice i,

ktotali = kini + kouti . (2.5)

Repare que a diferença dessas equações em relação ao grau de uma rede simples (2.1) se
dá justamente pela falta de simétrica no caso do digrafo.

A partir dessas medida, podemos determinar a distribuição de graus de uma rede,
Pk, definida como a fração de vértices que possuem grau k,

Pk = 1
N

N∑
i=1

δki,k (2.6)
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Figura 3: (a) Rede simples com N = 4 e E = 4 com as seguintes conectividades (k1 = 1, k2 =
3, k3 = 2, k4 = 2). Já (b) mostra a distribuição de graus da respectiva rede.

Fonte: Elaborada pelo autor.

com δi,j, valendo 1 se i = j e zero caso contrário. Consequentemente, os momentos
estatísticos desta distribuição são dados por

〈kn〉 =
∑
k

knPk. (2.7)

Para n = 1 temos o grau médio de G e para n = 2 obtemos uma grandeza relacionada
ao desvio padrão que indica a flutuação de Pk. A figura 3 ilustra a distribuição de graus
para uma rede simples, G({1, 2, 3, 4}, {(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}). Neste exemplo, temos
P (1) = P (3) = 1/4 uma vez que k1 = 1 e k2 = 3 e P (2) = 1/2 pois k3 = k4 = 2. Como Pk
é uma distribuição de probabilidades, temos, por construção, P (1) + P (2) + P (3) = 1.

A partir de (2.7), temos que para qualquer rede simples o grau médio pode ser
escrito como

〈k〉 = 1
N

N∑
i=1

ki = 2E
N
, (2.8)

e para redes direcionadas,

〈kin〉 = 1
N

N∑
i=1

kini = E

N
(2.9)

〈kout〉 = 1
N

N∑
i=1

kouti = E

N
(2.10)

2.1.1.2 Trajetórias e Distâncias

Além da conectividade, outro conceito importante, base de muitas medidas em
grafos, são as trajetórias (caminho) e as distâncias. Caminho é definido como uma sequência
de vértices diferentes tal que cada vértice está conectado ao próximo por uma aresta. O
comprimento do caminho (distância) é dado pelo número de ligações entre os nós que
compõem a trajetória.
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(a) (b)

Figura 4: (a) Rede simples contendo dois caminhos mínimos entre os vértice i, j (cores verde e
amarela). (b) Digrafo mostrando um único caminho mínimo entre o vértice origem i
e o vértice destino j, evidenciando que, diferentemente do caso anterior, não existe
geodésica entre j e i.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em geral, existem várias distâncias possíveis entre um par de vértices, contudo a
mais importante dentre estas é a menor, também conhecida como geodésica, distância
topológica ou simplesmente distância entre os vértices i e j, denotado por di,j. Caso não
exista caminho entre i e j definimos di,j =∞. No caso de redes sem direção a distância
entre i e j é a mesma que a distância entre j e i, di,j = dj,i. Para redes com direção,
frequentemente di,j 6= dj,i e a existência de um caminho de i para j não implica que exista
o inverso. Já para redes com peso, esta informação extra pode ser adicionada na geodésica
e interpretada de acordo com a necessidade, podendo indicar, por exemplo, uma distância
física, um custo financeiro ou até mesmo uma unidade de tempo. Computacionalmente,
existem diversos algoritmos para determinar as distâncias mínimas, cada um indicado para
um certo tipo de grafo. Entre eles destacamos, a busca em largura (Breadth Firsh Search),97

o algoritmo de Bellman–Ford,98 o algoritmo de Dijkstra,99 o Algoritmo de Johnson100 e o
algoritmo de Floyd-Warshall.101

Na figura 4, temos um exemplo da geodésica para uma rede simples e uma rede
com direção. No primeiro caso a distância mínima entre os vértices i e j é degenerada
em dois caminhos (cores verde e amarela) contendo três arestas cada. Vale ressaltar que,
nesta situação não definimos a origem e o destino dos trajetos, uma vez que a geodésica é
a mesma de i para j e de j para i. Por outro lado, na rede com direção apresentada em
(b), existe apenas um caminho mínimo ligando o vértice origem i e o vértice destino j
(destacado na cor verde) e não há caminho possível de j para i.

Através da geodésica podemos definir uma medida de separação média entre dois
vértices na rede conhecida como a média dos menores caminhos mínimos entre todos os
pares de vértices,

〈d〉 = 1
N(N − 1)

∑
i 6=j

dij. (2.11)
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(b)(a)

Figura 5: (a) Exemplo de uma rede simples com dois componentes conectados, destacados pelas
regiões em cinza, com o componente gigante contendo seis vértices. (b) Rede direcionada
ilustrando a diferença entre componentes fracamente e fortemente conectados. Neste
caso, o primeiro tipo de componente engloba todos os vértices da rede enquanto o
segundo é dividido em três partes, destacadas em cinza.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como esta média é diretamente proporcional ao caminho mínimo, temos um problema
evidente: caso os vértices i e j não sejam conectados, 〈d〉 divergirá. Portanto, esta medida
é válida quando existe pelo menos um caminho entre todos os pares de nós da rede, ou
seja, apenas um componente conectado, como veremos a seguir.

2.1.1.3 Componentes Conectados

Uma rede sem direção é dita conectada se todos os pares de vértices possuem um
caminho entre eles e desconectada quando existir pelo menos um par i, j com di,j =∞.
Assim, um subgrafo onde todos os vértices possuem ao menos um caminho entre eles
é chamado de componente conectado. Uma rede pode ter vários componentes, sendo
chamado de maior componente conectado ou componente gigante aquele que contêm o
maior número de nós. Isso é ilustrado na figura 5(a), que mostra uma rede simples contendo
dois componentes conectados (regiões em cinza), com o componente gigante possuindo
seis vértices.

Redes direcionadas apresentam dois tipos de componentes. O componente fra-
camente conectado, situação na qual a direção das ligações não tem relevância para a
determinação do caminho, ou seja, análogo a uma rede sem direção, e o componente forte-
mente conectado, caso onde as trajetórias são dadas respeitando a direção das conexões. A
figura 5(b) apresenta uma rede direcionada que possui um componente fracamente conec-
tado contendo todos os vértices ou três componentes fortemente conectados demarcados
pelas regiões em cinza.
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2.1.1.4 Medidas de Centralidade

Uma característica muito importante e popular no campo de redes complexas é
identificar a importância de um nó, ou o quão central ele é na estrutura geral do sistema.
As medidas que buscam quantificar esta característica são conhecidas como centralidade e,
como exemplo, destacamos as centralidades de proximidade (closeness),102 grau e autovetor
(eigenvector),103 Katz104 e Page-Rank.105

Contudo, a medida de centralidade mais relevante para este trabalho é a centralidade
de intermediação ou betweenness centrality.106 Ela é definida para cada vértice i da rede e
basicamente mensura a quantidade de geodésicas que passam por ele. Mais precisamente,
a intermediação, bi, é definida como

bi =
∑
j 6=k

σij,k
σj,k

, (2.12)

onde σij,k é o número de caminhos mínimos entre os vértices j e k que obrigatoriamente
passam por i, e σj,k é o número total de caminhos mínimos que conectam j e k. Portanto
quanto maior o número de caminhos mínimos que passam por i, mais importante ele é em
relação à propagação da informação. Este conceito de intermediação também pode ser
estendido para as arestas, e o edge betweenness centrality (be) passa a ser definido como o
número de caminhos mínimos entre um par de vértices que passam pela aresta e,30

be =
∑
j 6=k

σej,k
σj,k

, (2.13)

Como o cálculo da intermediação, tanto bi com be, depende apenas da forma como a
distância mínima é calculada, ele se aplica tanto para redes simples como para redes
direcionadas, com ou sem peso.

2.1.2 Modelos de redes

Uma das principais motivações para o estudo de redes complexas é a possibilidade
de representar e compreender propriedades e fenômenos encontrados na natureza. Assim, os
modelos de redes visam reproduzir características observadas em sistemas reais explorando a
falta de regularidade por meio da aleatoriedade. Apesar desses modelos não corresponderem
totalmente a estes fenômenos naturais, a grande vantagem que apresentam é o controle
sistemático dos parâmetros simulados, permitindo análises estatísticas e consequente
caracterização das redes reais por meio de uma boa aproximação. A seguir, apresentaremos
dois modelos utilizados neste trabalho.

2.1.2.1 Modelo Erdős-Rényi

No final da década de 1950, os matemáticos húngaros Paul Erdős e Alfréd Rényi
introduziram um modelo de grafo baseado em ligações aleatórias que ficou conhecido como



45

(a)

0 5 10 15 20 25 30
k

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

P
(k
)

(b)

Figura 6: (a) Exemplo de um grafo aleatório de Erdős e Rényi. (b) Distribuição de conexões para
uma rede com N = 50000, p = 0.0002 e, consequentemente, 〈k〉 = 10.

Fonte: Elaborada pelo autor.

grafos aleatórios de Erdős e Rényi, ou modelo ER.7,8 A construção deste modelo se dá
iniciando um conjunto de N vértices desconectados e, a cada passo, dois vértices deste
conjunto são escolhidos e conectados dada uma probabilidade fixa p. Quando todos os
pares já tiverem sido percorrido o processo termina e a rede ER está pronta. Com isso,
a probabilidade de um vértice possuir grau k segue uma distribuição binomial com grau
médio 〈k〉 = (N − 1)p constante, como mostra a figura 6. No limite de N →∞, p→ 0 e
〈k〉 constante a distribuição de grau tende a uma distribuição de Poisson,

Pk = 〈k〉
k

k! e
−〈k〉. (2.14)

Outra característica importante desse modelo é o pequeno caminho mínimo médio, pro-
porcional ao logaritmo do tamanho da rede,

〈d〉 ∼ lnN/ ln〈k〉. (2.15)

Esta característica é conhecida como efeito do pequeno mundo e está presente em muitas
redes reais.16

Contudo redes tipo ER, devido à probabilidade fixa p, apresentam alta homogenei-
dade, ou seja, o grau da maioria dos vértices da rede é muito similar. Além disso, ele não
reproduz a maioria das propriedades presentes nas redes observadas na natureza como
correlação de grau, estruturas de comunidades e topologia livre de escala.107

2.1.2.2 Modelo Barabási-Albert

Em 1999, Albert-László Barabási e Réka Albert propuseram um modelo de formação
de redes com o intuito de explicar a topologia livre de escala presente em muitas redes reais
como, por exemplo, a World Wide Web12 e a Internet,13 redes de proteínas,108 citações,109

metabólicas110 e sociais.111 A principal característica da topologia livre de escala é a
presença de uma função tipo lei de potências na distribuição de conectividades, Pk ∝ k−γ .
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Figura 7: (a) Exemplo de uma rede livre de escala gera pelo modelo BA. (b) Distribuição das
conexões para uma rede BA com N = 1000000 e m = 4.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Este modelo ficou conhecido como modelo BA e foi um dos responsáveis pela popularização
da área de redes complexas.13

O modelo BA, diferentemente do modelo ER, consiste em aumentar o tamanho
da rede adicionando novos vértices com uma chance maior de se ligarem aos nós mais
densamente conectados. Assim, o processo de formação pode ser dividido em duas etapas,

1. Crescimento: Inicia-se o sistema com uma configuração aleatória de vértices e arestas,
a cada passo do algoritmo um novo vértice com m arestas é introduzido no grafo e
conectado com os outros presentes.

2. Ligação Preferencial: A probabilidade de um vértice j ser escolhido para se conectar
ao novo nó é diretamente proporcional ao seu grau, ou seja,

Pvj
(n+ 1) = kj∑

vi∈Vn

ki
, (2.16)

sendo n o tempo e o número de vértices adicionados à rede.

Como cada vértice adicionado possuim arestas, o grau médio da rede será 〈k〉 = 2m.
Já a distribuição de graus resultará em uma lei de potência de expoente fixo, γ = 3, ou,
Pk ∝ k−3. Apesar deste modelo gerar apenas uma particular lei de potências, o grande
resultado aqui é mostrar que a ligação preferencial proporcional ao grau produz redes com
topologia livre de escalas. A figura 7 mostra um exemplo de rede gerado por esse modelo
assim como o Pk para N = 1000000 e m = 4, resultando em um gráfico linear com o uso
da escala logarítmica em ambos os eixos.

Uma consequência da ligação preferencial que pode ser observado na rede 7(a) é a
formação de alguns hubs, vértices com um número de conexões muito superior à média,
uma vez que nós com mais ligações aumentam continuamente sua conectividade. Outra
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Figura 8: Um grafo simples com quatro comunidades indicadas pelas cores vermelha, verde, azul
e amarela.

Fonte: Elaborada pelo autor.

característica deste modelo é o surgimento do efeito small world, mas diferentemente das
redes ER, a média dos menores caminhos possui a seguinte dependência para m > 1,112

〈d〉 ∼ lnN
ln lnN , (2.17)

ou seja, 〈d〉 tem um crescimento muito atenuado com a quantidade total de nós, diferente-
mente da equação 2.15. Esta característica também é conhecida como efeito ultra-small
world.113

Além do modelo Barabási e Albert, muitos outros já foram propostos visando maior
flexibilidade no expoente γ, como por exemplo, os desenvolvidos por Dorogovtsev114 e
Krapivky.115

2.1.3 Comunidades

Muitas redes de sistemas reais apresentam naturalmente estruturas topológicas
modulares, ou seja, as conexões entre os vértices não acontece de forma homogênea, elas
se concentram mais em certos grupo de nós do que em outros. Estas subestruturas são
conhecidas como comunidades e são formadas por vértices que possuem alguma relação
de semelhança. Em redes sociais, comunidades são observadas de diversas formas como
contatos sexuais,116 idade,117 grupos étnicos,118 relações de amizade119 e organizações
criminosas.120 Já em redes biológicas, proteínas se agrupam de acordo com sua função
molecular121,122 e redes de genes podem relacionar grupo de genes a doenças como o câncer,
por exemplo.123,124 A figura 8 ilustra uma rede simples com quatro comunidades bem
definidas, representadas pelas cores vermelha, verde, azul e amarela.
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Subdividir um grafo em partições, apesar de parecer intuitivo, não é um processo
simples, pois se trata de um problema NP-completo125 onde geralmente não se sabe o
número exato de partições que compõem a rede. Além disso, o conceito de comunidades
em redes complexas não é bem definido, entretanto certas condições são geralmente
empregadas. O grafo precisa ser esparso (o número de arestas deve ser da mesma ordem
do número de vértices) e o número de conexões entre os membros de uma comunidade
deve ser maior do que com o restante da rede, que matematicamente corresponde a

2mNc

Nc (Nc − 1) >
2m

N (N − 1) >
mNcN

Nc (N −Nc)
, (2.18)

com Nc o número de vértices presente na comunidade c, mNc a quantidade de ligações
entre os nós deste grupo, N e m o número total de vértices e arestas respectivamente
e finalmente mNcN as arestas entre o grupo c e os N − Nc vértices restantes da rede.
Outro critério frequentemente utilizado é a similaridade de vértices, ou seja, vértices de
um mesmo grupo apresentam perspectivas semelhantes da rede por possuírem padrões de
conexão parecidos.

Para quantificar a qualidade de uma dada estrutura de comunidades, a medida
mais amplamente utilizada é a modularidade.30 Se ci e cj são as comunidades dos vértices
i e j, a expressão geral da modularidade pode ser escrita como,

Q = 1
2m

∑
i,j

(Ai,j − Pi,j) δ(ci, cj), (2.19)

onde A é a matriz de adjacência, m o número total de arestas da rede, Pi,j o termo do
modelo nulo e δ(ci, cj), a função delta de Kronecker. O termo Pi,j representa a matriz de
adjacência para um ensemble de redes aleatórias geradas com as características do grafo
original. Portanto, a modularidade compara a densidade de aresta em um dado subgrafo e a
densidade esperada para este conjunto caso os vértices fossem ligados aleatoriamente. Como
espera-se que redes aleatórias não sejam modulares, esta comparação quantifica a presença
de comunidades à medida que a estrutura da rede diverge do esperado, consequentemente,
quanto maior o Q, mais bem definida é a estrutura modular.

Para redes simples, temos Pi,j = kikj/2m, que corresponde ao número esperado de
arestas entre i e j caso as conexões da rede fossem rearranjadas de forma a preservar o
grau de todos os vértices do sistema. Isto produz a forma clássica da modularidade

Q = 1
2m

∑
i,j

(
Ai,j −

kikj
2m

)
δ(ci, cj). (2.20)

Alterando a escolha do termo de modelo nulo, outros aspectos podem ser incorpo-
rados na estrutura da rede, como peso126 e direção.127 No caso onde as ligações possuem
pesos, temos Pi,j = sisj/2s e a modularidade dada por

Qp = 1
2s
∑
i,j

(
Wi,j −

sisj
2s

)
δ(ci, cj), (2.21)
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onde Wi,j representa a matriz de adjacência com peso, si e sj a força dos vértices i e j
(equação 2.2) e 2s =

∑
i,j

wi,j, a força total. Já no caso com direção, ficamos com

Qd = 1
m

∑
i,j

(
Ai,j −

kouti kinj
m

)
δ(ci, cj), (2.22)

sendo kouti e kinj os graus de saída e entrada respectivamente (equações 2.4 e 2.3). Nesta
expressão, vale observar a ausência do fator 2 no denominador quando comparado com os
resultados de Q e Qp.

Um grande número de métodos de detecção de comunidades visam encontrar a
distribuição de partições que maximiza a modularidade. Contudo esta abordagem apresenta
um limite de resolução. O modelo nulo assume que cada nó pode se ligar com qualquer
outro da rede, entretanto este comportamento implícito do modelo não é razoável para
redes muito grandes, onde o alcance das conexões de um vértice se restringe em geral a
uma pequena vizinhança. Com isso, se a rede for suficientemente grande, a modularidade
fica incapaz de resolver pequenas comunidades, mesmo quando elas são topologicamente
bem definidas.128–130 Uma abordagem utilizada para resolver esta limitação é adicionar
um parâmetro γ > 0 junto ao termo do modelo nulo em 2.20, controlando a importância
relativa entre os nós dentro das comunidades e o modelo nulo. Este método é conhecido
como multiresolution31 uma vez que manipulando γ é possível abranger diversas escalas
de partições. Entretanto, ele também apresenta problemas intrínsecos, não produzindo
resultados satisfatórios.131

Os algoritmos de identificação de comunidades podem ser agrupados de acordo
com a metodologia empregada. Entre elas destacam-se os métodos (i) espectrais, baseados
na análise de autovetores de matrizes derivadas da matriz de adjacência132; (ii) inferência
estatística, cuja abordagem principal é ajustar o conjunto original de dados através de
modelos estocásticos de redes133,134 e (iii) otimização da modularidade, que tenta obter a
melhor divisão maximizando o parâmetro modularidade. Um grande número de algoritmos
de detecção aplicam esta técnica que, apesar das limitações da modularidade, apresenta
bons resultados quando comparado às divisões naturais do sistema, como será visto a
seguir.

2.1.3.1 Algoritmo de Girvan e Newman

O algoritmo mais popular para identificar estruturas modulares em redes complexas
foi proposto por Girvan e Newman no início dos anos 200018,30 (GN). Eles propuseram
um modelo divisivo (apêndice A) baseado na medida de centralidade de arestas edge
betweenness (expressão 2.13). Esta técnica é usada para identificar comunidades, pois
quanto maior o número de caminhos mínimos que passam por uma aresta, mais importante
ela é em relação à propagação da informação, ou seja, arestas que ligam comunidades
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distintas tendem a apresentar altos valores de be uma vez que os caminhos mínimos entre
vértices de partições diferentes obrigatoriamente passam por estas arestas. Os passos desse
algoritmo são dados por:

1. Calcular o edge betweenness de cada aresta;

2. Remover a aresta de maior centralidade;

3. Recalcular o edge betweenness;

4. Voltar para o passo 2 até a rede conter N componentes.

O resultado deste método é uma distribuição hierárquica normalmente representada
por um dendrograma e a melhor distribuição de comunidades é a que apresenta maior
modularidade para um determinado corte da árvore. Apesar desta técnica apresentar
bons resultados, ela possui uma complexidade de O(NE2) no caso geral e O(N3) para
grafos esparsos, uma vez que o betweenness para todas as arestas é calculado em O(NE)
(O(N2) para grafos esparsos) e para cada aresta a centralidade é recalculada. Portanto é
um método custoso computacionalmente e não recomendado para redes muito grandes
(dezenas de milhares de vértices). Contudo, além das redes simples, ele também pode ser
estendido facilmente para redes com peso e com direção alterando o método de cálculo
dos caminhos mínimos.

2.1.3.2 Algoritmo Fast Greedy

Devido à limitação do algoritmo de Girvan e Newman para grandes redes, Newman
inicialmente propôs outra abordagem para otimização da modularidade135 e posteriormente
Clauset o aprimorou alterando a forma do cálculo da maximização de Q, resultando em
um processo mais rápido para identificação das comunidades136 (FG).

Este é um algoritmo de clusterização hierárquica aglomerativa onde inicialmente
tem-se n clusters contendo apenas um vértice e nenhuma aresta. Para cada iteração,
uma aresta conhecida é introduzida aos vértices desconectados de forma a maximizar a
modularidade e diminuir o número de comunidades. Esta otimização é feita calculando

∆Qr,s = 2(er,s − aras), (2.23)

com er,s a fração de arestas entre vértices das comunidades r e s e ar(s) a fração de
arestas ligadas aos vértices da comunidade r(s). Feito isso, junta-se as comunidades que
apresentam maior ∆Qr,s. Todas as arestas são inseridas no grafo obedecendo o mesmo
princípio: quando todas as arestas originais já foram inseridas no grafo, o algoritmo termina.
A partir do dendrograma encontrado, determina-se a distribuição mais adequada para o
corte que apresentar o maior valor da modularidade.
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Como redes que apresentam estruturas modulares são esparsas, o algoritmo é
otimizado utilizando as estruturas de dados adequadas, como uma matriz esparsa contendo
∆Qi,j e um max-heap contendo o maior elemento de cada linha de ∆Qi,j . A complexidade
do algoritmo é O(dE logN), onde d é a profundidade do dendrograma no caso geral, e
O(N log2 N) para grafos esparsos, uma vez que E ∼ N e d ∼ logN . Entretanto, este tipo
de implementação tende a formar grandes comunidades e frequentemente prejudicar o
valor da modularidade, ou seja, é um método rápido porém não muito preciso. Além disso,
este caso não se estende a redes ponderadas e digrafos.

2.1.3.3 Algoritmo Walktrap

Este algoritmo, desenvolvido por Pons e Latapy, utiliza o conceito de random
walks para definir uma medida de similaridade entre vértices e desenvolver uma estrutura
hierárquica aglomerativa baseada também na otimização da modularidade137 (Wt). A
similaridade é calculada a partir da probabilidade do caminhante sair do vértice i e chegar
em um vértice j em um tempo t, Pi,j(t). O número de passos deve ser grande o bastante
para explorar de forma significativa o grafo mas não pode ser muito longo para evitar o
estado estacionário. Assim, dois vértices i e j pertencem à mesma comunidade se Pi,j(t)
é alto e se ambos possuem perspectivas semelhantes da rede. Desta forma, a medida de
distância utilizada neste processo de hierarquização é dada por,

di,j =

√√√√ n∑
z=1

(Pi,z(t)− Pj,z(t))2

kz
. (2.24)

Para juntar duas comunidades, utiliza-se o método de Ward, que consiste na mini-
mização da variância entre os elementos de cada comunidade como critério de escolha.138

Assim como nos casos anteriores, a distribuição ideal é definida pela altura do dendrograma
que corresponde ao maior valor da modularidade.

O tempo de execução desta implementação é O(dN2) no pior caso e para redes reais
(esparsas) a profundidade do dendrograma é pequena (d ∼ logN), então O(N2 logN).
Assim como o Fast Greedy, esse algoritmo, apesar de rápido, não apresenta altos valores de
modularidade para as divisões em redes reais e também não se aplica aos casos direcionados.

2.1.3.4 Algoritmo Infomap

Assim como o Wt, este algoritmo proposto por Roswall,139 aplica a dinâmica de
random walks para determinar comunidades analisando o fluxo de informação que percorre
a rede. A ideia central aqui é codificar a trajetória dos caminhantes por meio do algoritmo
de Huffman140 e posteriormente minimizar a função objetiva (map equation141) resultante
desta codificação, por esse motivo este método recebe o nome de Infomap (IMap).

Baseada na sequência de vértices alcançados pelos caminhantes em um percurso
muito longo, cada vértice recebe inicialmente um código binário único, onde vértices com
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Tabela 1: Lista de algoritmos utilizados neste trabalho. A primeira coluna indica o nome do
método de detecção de comunidades; a segunda, a sigla de identificação do algoritmo;
a terceira, a complexidade computacional para redes esparsas e as duas últimas, para
qual tipo de grafo a técnica se aplica.

Método Sigla Complexidade Ponderada Direcionada
Girvan e Newman GN O(N3) Sim Sim
Fast Greedy FG O(N log2 N) Não Não
Walktrap Wt O(N2 logN) Sim Não
Infomap IMap O(N) Sim Sim

Fonte: Elaborada pelo autor.

maiores probabilidades de serem visitados deverão ter nomes maiores do que os poucos
visitados. Além disso, espera-se que num passeio completo, os vértices pertencentes à
mesma partição devam aparecer em sequência por um longo período, já que o caminhante
tende a permanecer no grupo. Para comprimir este código, o IMap utiliza uma descrição
em dois níveis: no primeiro são mapeadas as comunidades, que terão um código próprio de
identificação e de saída, já no segundo nível novos códigos são atribuídos aos membros de
cada comunidade. Assim, dada a sequência binária correspondente ao trajeto, o primeiro
código indica de qual partição o caminhante inicia o percurso, seguido dos códigos que
representam os vértices visitados dentro da comunidade inicial até que o código de saída é
identificado e assim por diante.

Uma vez que as possíveis partições e os caminhos foram devidamente codificados,
utiliza-se a map equation para encontrar a comunidade ideal. Ela calcula o número total de
bits necessários para codificar uma partição, ou seja, os códigos de identificação e saída do
módulo, assim como o código dos vértices presentes nesta estrutura. Esta equação consiste
em dois termos, expressados pela entropia de Shannon142 do passeio dentro e entre os
grupos. A melhor partição é aquela que minimiza o número total de bits.

Além das redes simples, este método pode ser aplicado a grafos ponderados e
digrafos. Neste último, a dinâmica do passeio aleatório é modificada para introduzir uma
probabilidade de teleportação como a utilizada na centralidade PageRank, garantindo que
o estado estacionário seja alcançado. Outras abordagem do Imap também já foram desen-
volvidas, como detecção de comunidades com estruturas hierárquicas,143 sobreposição144

e caminhantes com memória recente (a probabilidade de transição depende dos últimos
passos).145

2.1.3.5 Benchmarks

A maior parte das redes reais possui características não triviais que influenciam na
distribuição de comunidades e, portanto, não são ideais para comparação de desempenho
e eficiência dos diferentes métodos de detecção. Portanto, para se testar um novo modelo,
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(a) (b) (c)

Figura 9: Benchmark de Girvan e Newman (BGM). As três redes correspondem a realizações do
modelo para (a) zout = 2, (b) zout = 7 e (c) zout = zin = 8. No último caso, os quatro
grupos são muito difusos uma vez que estamos no limite da definição de comunidades.

Fonte: Elaborada pelo autor.

normalmente utiliza-se um benchmark que gera grafos com diferentes configurações de
clusters com parâmetros bem controlados.

Um dos benchmark mais tradicionais é baseado no modelo planted l-partition.146

Este gera grafos com N = gl vértices em l partições com g membros. Vértices pertencentes
ao mesmo grupo são conectados aleatoriamente como no modelo de Erdős-Rényi com
probabilidade pin, enquanto que vértices de grupos diferentes são ligados com probabilidade
pout. Assim, o grau médio dessas redes será 〈k〉 = (g−1)pin+g(l−1)pout. Quando pin > pout

a densidade de conexões dentro das comunidades é maior do que a densidade de arestas
entre os cluster, portanto a rede apresenta estrutura de comunidades. Girvan e Newman
consideraram um caso especial deste modelo18 (BGM), fixaram l = 4, g = 32 (portanto
N = 128) e 〈k〉 = 16. Na prática, para construção dessas redes utiliza-se como parâmetros
o grau médio de cada comunidade, zin = (g − 1)pin = 31pin, e o grau médio de ligações
entre elas, zout = g(l − 1)pout = 96pout. Este grafo particular é um benchmark padrão e,
em geral, o primeiro teste aplicado em um novo algoritmo de detecção de comunidades.
Em geral, os algoritmos de detecção apresentam bons resultados para baixos valores de
zout e começam a falhar a medida que zout se aproxima de 8.

A figura 9 ilustra três configurações diferentes para do modelo BGM. No primeiro
caso, as quatro partições são bem definidas uma vez que zout = 2, ou seja, o grau médio
de cada comunidade é superior ao grau médio entre elas. Já no segundo caso, zout = 7,
indicando que o número de ligações dentro e fora das partições são próximos, entretanto
ainda é possível distinguir visualmente cada uma delas. Diferentemente do último caso,
quando zout = 8, situação onde o grau das ligações dentro e fora das comunidades são
iguais, tornando muito difusa a identificação adequada dos grupos, como era de se esperar
dado que estamos no limite da definição expressa em (2.18). Devido ao baixo número
de vértices e ao tamanho fixo das comunidades, a precisão deste método é quantificada
comparando grupo a grupo para encontrar a maior quantidade de vértices classificados
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corretamente.

Outras abordagens foram desenvolvidas a partir deste teste. Uma versão com
arestas ponderadas foi proposta por Fan,147 sendo atribuído diferentes pesos para arestas
dentro e fora das comunidades. Já Arenas33 desenvolveu um modelo hierárquico de dois
níveis utilizando 256 vértices ao invés dos originais 128. No primeiro nível, N é dividido
em 16 grupos e no segundo, diminui para 4 grupos com mais membros, uma vez que as 4
partições do nível anterior estão contidas neste nível. Em nosso trabalho, utilizamos como
teste inicial apenas o modelo BGM e aprofundamos as análises com o próximo algoritmo.

As comunidades geradas por esse modelo seguem uma distribuição de Poisson,
logo todos os vértices tem aproximadamente o mesmo grau médio, além de todas as
partições serem criadas com o mesmo tamanho. Portanto, redes reais com estruturas
modulares não são bem representadas por este método. Para aumentar a similaridade com a
realidade, Lancichinetti, Fortunato e Radicchi desenvolveram outro algoritmo,148 conhecido
como benchmark. Eles assumiram que a distribuição de grau e o número de vértices nas
comunidades seguem uma lei de potências com expoentes γ e β, respectivamente.125,149

Além disso, cada vértice compartilha a fração 1 − µ de arestas com vértices do mesmo
grupo e µ com vértices de outras partições, sendo 0 ≤ µ ≤ 1 definido como o parâmetro
de mistura (mixing parameter). O grafo é construído da seguinte forma:

1. Uma sequência de tamanhos de comunidades é definido de acordo com a lei de
potência dada por β;

2. Cada vértice i recebe um grau interno (1 − µ)ki, com ki determinado pela lei de
potência dada por γ. Desta forma, cada vértice i possui (1−µ)ki conexões disponíveis;

3. Todos dos vértices da mesma comunidade são conectados aleatoriamente entre si até
não existir mais conexões livres;

4. Cada vértice i recebe um número adicional de conexões livres igual a µki que é
conectado aleatoriamente com vértices de comunidades diferentes até todas as arestas
serem determinadas.

Claramente, quando µ é baixo, as comunidades são mais bem definidas umas das
outras, sendo mais fácil os algoritmos de detecção identifica-las e, à medida que µ aumenta,
a qualidade da classificação começa a cair. A figura 10 mostra um exemplo de rede simples
gerado pelo modelo LFR, contendo 185 vértices distribuídos em nove comunidades bem
definidas com β = 1, γ = 2 e µ = 0, 1. Vale notar que devido à abrangência deste algoritmo,
também é possível reproduzir as redes do modelo BGN.

Como neste caso a distribuição de grau e o tamanho das comunidades seguem leis de
potências com diferentes expoentes e o tamanho das redes são maiores, computacionalmente
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Figura 10: Exemplo de rede gerada pelo modelo LFR com 185 vértices divididos em nove partições
bem definidas dado que as distribuições de grau e de tamanho das comunidades seguem
uma lei de escala com γ = 2 e β = 1, respectivamente. Além disso, µ = 0, 1.

Fonte: Elaborada pelo autor.

é inviável calcular a precisão do resultado por meio da fração de vértices que foram
classificados corretamente (forma utilizada em BGN). Assim, o benchmark LFR utiliza a
informação mútua normalizada (NMI) como medida de precisão.150 Esta é uma medida
de similaridade utilizada em teoria da informação e é definida como

NMI = H(X) +H(Y )−H(X, Y )
(H(X) +H(Y ))/2 , (2.25)

onde H(X)(H(Y )) é a entropia da variável aleatória X(Y ) associada às partições C1(C2),
enquanto que H(X, Y ) é a entropia conjunta. Já as entropias são dadas por

H(X) = −
∑
x

p(x) log p(x). (2.26)

H(X, Y ) = −
∑
x

∑
y

p(x, y) log p(x, y). (2.27)

A informação mútua normalizada varia no intervalo [0, 1], sendo máxima apenas
quando as comunidades C1 e C2 forem exatamente iguais.

Em 2009, o modelo LFR foi estendido para geração de redes sobrepostas (possibili-
dade de um vértice pertencer simultaneamente a mais de uma comunidade), digrafos e
redes ponderadas.151 Neste primeiro caso, a principal diferença no algoritmo é a divisão
de ki em kini e kouti , ou seja, a parametrização é análoga ao caso sem direção. No caso
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ponderado, são adicionados dois novos parâmetros, τ e µw. O parâmetro τ é usado para
determinar a força de cada nó i, de acordo com si = kτi , uma vez que uma lei de potência
entre grau e peso é frequentemente observada em redes reais ponderadas. Já µw é utilizado
para atribuir a força interna, sini = (1− µw)si, que é definida como a soma dos pesos entre
o vértice i e todos os vizinhos que pertencem a mesma comunidade.

2.1.4 Redes reais

Para aplicar as técnicas desenvolvidas neste trabalho, escolhemos algumas redes
construídas a partir de sistemas reais. Estes sistemas apresentam baixo número de vértices
e conexões, simplificando a interpretação e visualização dos resultados, além de serem
redes bem caracterizadas, uma vez que já foram exploradas por alguns trabalhos. A seguir,
descrevemos brevemente as principais características dessas redes.

Clube de karatê Zachary: Rede social de amizades entre os 34 membros de um
clube de karatê de uma universidade americana. Este grupo foi observado durante um
período de três anos e as 78 arestas indicam a interação dos participantes dentro e fora
das atividades do clube.152 Em dado momento ocorreu um desentendimento financeiro
entre o presidente do clube e o principal professor, resultando na divisão do grupo em
dois clubes menores. Devido a esta separação, esta rede real é usualmente utilizada como
benchmark para algoritmos de detecção de comunidades.

Golfinhos nariz de garrafa: Rede social de um grupo de 62 golfinhos nariz de
garrafa da região de Doubtful Sound (Nova Zelândia).153 Esta rede foi montada durante sete
anos de estudo onde as 159 arestas entre os golfinhos representam o resultado estatístico
da proximidade de cada animal. Este grupo separou-se naturalmente em duas comunidades
depois que os golfinhos deixaram o local de estudo por algum tempo. Devido a esta
divisão natural ela também é utilizada como rede de testes para algoritmos de detecção de
comunidades e assim como a rede do clube de karatê as arestas não possuem direção nem
peso.

Os Miseráveis: Rede de interação entre os principais personagens do romance Os
Miseráveis escrito pelo escritor francês Vitor Hugo no século XIX.154 Neste sistema os 77
vértices representam os personagens e as 254 arestas indicam a participação dos mesmos
em um único capítulo. A frequência com que os protagonistas contracenam é indicada
pelo peso nas ligações. Contudo, a utilizaremos em dois contextos diferentes, com e sem
ponderação.

Liga universitária de futebol americano: Os 115 vértices desta rede represen-
tam os times da primeira divisão do futebol americano universitário na temporada de
2000.18 Cada aresta corresponde a um jogo entre dois deles. Nesta competição os times são
organizados em 12 conferências e partidas entre times pertencentes a mesma conferências
são mais frequente do que os jogos entre elas. Com isso, uma estrutura de comunidades
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surge naturalmente devido à organização do campeonato.

Músicos de jazz: Rede de colaboração de músicos de jazz que gravaram álbuns
na mesma banda entre 1912 e 1940.155 Os 198 vértices correspondem aos músicos e cada
uma das 2742 arestas representam qual deles tocaram juntos em uma ou mais bandas. A
estrutura modular presente neste grafo reflete duas características, uma segregação racial
(os principais grupos contém apenas participantes negros ou brancos) e uma separação
geográfica devido aos diferentes locais de gravação.

Verme Caenorhabditis elegans: Rede neural direcionada representando a co-
nexão entre neurônios do nematoide C. Elegans.156,157 Esta rede foi construída baseado em
mapeamento por imagem e microscopia eletrônica, onde as arestas são sinapses químicas
e elétricas. Este verme tem um corpo longo e tubular, com os neurônios espalhados por
toda sua extensão, não apenas em sua cabeça, assim, cada neurônio tende a se ligar com
outros próximos a ele. Aqui, os 297 vértices representam os neurônios e as 2359 conexões
as sinapses. Apesar desta rede ser direcionada, também utilizamos o caso particular sem
direção.

Blogs de política: Rede direcionada de hyperlinks entre 1222 blogs durante a
eleição presidencial americana de 2004.158 Uma ligação direcionada é feita entre dois
destes sites quando um link (origem), presente na página inicial, referencia outro link
(destino). Ao final da navegaçãoWeb, 16714 arestas foram determinadas. Uma característica
importante desta rede é a divisão dos blogs de acordo com seu alinhamento político, liberal
ou conservador. Em nossos estudos utilizamos este grafo com e sem direção.

Guerra dos Tronos: Rede criada a partir do segundo livro, A Tormenta de
Espadas, da saga de fantasia escrita por George R. R. Martin,159 Crônicas de Gelo e Fogo.
Os 107 vértices representam os personagens da trama que inclui desde a alta nobreza até
guardas e aldeões. A ligação entre estes personagens é feita de acordo com a interação
entre eles, que consiste tanto em interagir diretamente ou simplesmente falar um do
outro, contudo isso não indica necessariamente que ambos são amigos ou possuem uma
boa relação. Com isso, foram definidas 353 arestas ponderadas, no qual maiores valores
correspondem a uma forte ligação entre os protagonistas.

Ações na bolsa de valores: Rede ponderada construída a partir do preço de
fechamento diário de 433 ações. As conexões entre os vértices (ações) são definidas de
acordo com a correlação do retorno histórico compreendido entre Janeiro de 2007 até
Janeiro de 2017 (10 anos) e o peso de cada aresta é simplesmente o coeficiente de Pearson
entre as respectivas ações. Para encontrar uma rede significativa, escolhe-se um valor de
corte para as arestas, ou seja, as ligações que possuem correlação menor que o corte são
removidas. Ao final, obtivemos uma rede com a maior componente contendo 121 vértices
e 716 arestas. Estes vértices foram categorizados de acordo com o setor de atividade
(Financeiro, Indústria, Energia, Materiais e Bens de Consumo). Mais detalhes sobre a
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Tabela 2: Resumo de todas as redes utilizadas neste trabalho, indicando o número total de
vértices e arestas na maior componente fracamente conectada, sua identificação com
relação ao peso nas arestas e se possuí direção.

Rede Complexa N E Ponderada Direcionada
Karatê 34 78 Não Não
Golfinhos 62 159 Não Não
Miseráveis 77 254 Sim Não
Guerra dos Tronos 107 353 Sim Não
Futebol Americano 115 613 Não Não
Ações 121 716 Sim Não
Jazz 198 2742 Não Não
C. elegans 297 2359 Não Sim
Blogs de Política 1222 16714 Não Sim

Fonte: Elaborada pelo autor.

construção desta rede se encontram no apêndice B.

A tabela 2 sumariza as nove redes descritas anteriormente, indicando o número
total de vértices e arestas na maior componente fracamente conectada e se ela é ponderada
ou um digrafo.

2.2 Passeios aleatórios em redes complexas

O estudo de modelos matemáticos por meio de caminhadas aleatórias é realizado
em diversas áreas da ciência. Na física, por exemplo, estes passeios refletem a dinâmica de
muitos sistemas naturais como interação de proteínas, cadeia de polímeros e difusão de
gases51 . Em redes complexas, os passeios aleatórios são utilizados no estudo estrutural das
redes, uma vez que são extraídas informações globais do sistema por meio da exploração
local.72,160,161 A seguir, introduzimos os conceitos básicos dos dois tipos específicos de
passeios aleatórios estudados neste trabalho.

2.2.1 Passeio aleatório

O passeio aleatório sem restrição em redes complexas (RW, do inglês random walk) é
um processo estocástico de tempo discreto descrito por uma equação mestra.71,162 Assim, se
um caminhante está no vértice j no instante de tempo t− 1 ele escolhe, com probabilidade
uniforme, um de seus vizinhos para ocupar no tempo t. Portanto a probabilidade de
encontrar um caminhante no vértice i no instante t é

Pi(t) =
∑
j

Ai,j
kj
Pj(t− 1), (2.28)

ou na forma matricial,
P(t) = AD−1P(t− 1), (2.29)
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com P o vetor com os elementos de Pi e D uma matriz diagonal contendo o grau de cada
vértice.

No limite de tempos longos, esta dinâmica converge para um estado estacionário,
ou seja, as probabilidades não se alteram mais com a evolução temporal do sistema. Nesta
condição, temos que

P(t) = P(t− 1) = P∞, (2.30)

onde P∞ são as probabilidades estacionárias do RW para t→∞. Com isso, utilizando a
equação 2.29, ficamos com,

P∞ = AD−1P∞, (2.31)

que pode ser rearranjada para
(
I−AD−1

)
P∞ = (D−A) D−1P∞ = LD−1P∞ = 0, (2.32)

onde L é a matriz Laplaciana163 e D−1P∞ seu autovetor com autovalor zero. Assim, temos
que P∞ = aDII, com a uma constante e II = (1, 1, 1, ..., 1). Então para uma rede conectada,
a probabilidade de um caminhante ser encontrado no vértice i no limite de tempos longos
é

P∞i = ki∑
j

kj
, (2.33)

ou seja, vértices de alto grau possuem maior probabilidade de serem visitados, pois há
mais formas de se chegar até eles.

Como o estado futuro do caminhante depende apenas do seu estado atual (o cami-
nhante não apresenta memória) esta dinâmica é classificada como um processo estocástico
Markoviano.164 Por esse motivo, há diferentes formas de se determinar computacionalmente
o estado estacionário, entre elas, destacamos o método matricial que consiste basicamente
em diagonalizar a matriz de transição T = AD−1 da equação 2.29 e identificar o autovetor
associado ao autovalor unitário (teorema de Perron-Frobenius165).

2.2.2 Passeio aleatório auto-excludente

Vários modelos alternativos de caminhadas aleatórias em redes complexas vem
sendo estudados visando otimizar análises topológicas.76–78 Entre estes modelos, destaca-se
o passeio aleatório auto-excludente (SAW, do inglês self-avoiding walk). Nesta dinâmica,
cada vértice da rede não pode ser revisitado durante a mesma caminhada, obrigando o
caminhante a sempre procurar um caminho viável através dos vértices que ainda não foram
visitados. Caso não exista mais vértices acessíveis, a caminhada termina.

A figura 11 exemplifica esse tipo específico de passeio. Inicialmente em 11(a) temos
um caminhante partindo do vértice 3 e atingindo o vértice 4 (neste primeiro passo, além
do vértice 4, o caminhante também tinha a opção de chegar em 2). Uma vez em 4, o
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Figura 11: Exemplo do passeio auto-excludente em uma rede simples. (a) Ele se inicia no vértice
3 e, no primeiro passo, atinge o nó 4. (b) Uma vez em 4, o caminhante só pode
ir para o vértice 2, pois 3 já foi visitado. (c) Partindo de 2, o caminhante atinge
obrigatoriamente o nó 1 e consequentemente termina o passei dado que todos os
vértices já foram visitados.

Fonte: Elaborada pelo autor.

caminhante não pode mais voltar para o nó anterior devido a restrição do SAW, portanto
ele passa para o vértice 2. Já neste sítio, o caminhante só pode alcançar o vértice 1, pois
3 e 4 já foram visitados e finalmente em 1, o passeio termina dado que não existe mais
vértices acessíveis da posição atual.

Diferentemente do RW, nesse caso os passos futuros do caminhantes são influencia-
dos pelos estados anteriores, ou seja, o sistema apresenta memória infinita do caminho
percorrido e, portanto, ele é classificado como um processo estocástico não Markoviano.
Embora esta classe de problemas apresente grande complexidade matemática, Herrero es-
tudou o SAW para diferentes tipos de redes aleatórias e obteve resultados analíticos para o
attrition length (número de passos que um caminhante realiza antes de parar).88,90,91 Além
deste, recentemente, Kim estudou analiticamente o tempo médio de primeira passagem em
vários tipos de redes, mostrando ser um recurso exploratório bem eficiente.166 Aplicações
práticas desta dinâmica são encontradas nos trabalhos de Travençolo,167,168 que aplicou
este modelo aleatório para detecção de bordas em redes complexas e, baseado nas defini-
ções de acessibilidades proposta por Rosvall,169 estudou as características desta definição
utilizando SAW aplicado a ruas de cidades. Mais recentemente, Bertozzi170 estudou a
evolução hierárquica de organizações criminosas e aplicou a caminha auto-excludente como
estratégia para capturar os participantes e consequentemente acabar com tais organizações.
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3 RESULTADOS

Uma vez apresentados os conceitos básicos e os dados reais utilizados neste traba-
lho, neste capítulo, discutiremos os resultados provenientes da dinâmica aleatória auto-
excludente. Inicialmente, aplicaremos o SAW em algumas redes teóricas para compará-lo
com o caminhante sem restrição e para obter informações relevantes tanto da estrutura
da rede como da própria dinâmica estocástica. Em seguida, definiremos um método de
detecção de comunidades baseado nas análises preliminares e submeteremos este algoritmo
a alguns testes em benchmarks e redes reais para fim de validação. Ao término do capítulo,
generalizamos esta técnica para redes ponderadas, digrafos e sistemas com metadados.

3.1 Caracterização do modelo auto-excludente

Inicialmente, calculamos a probabilidade de encontrar um caminhante no vértice
i em um tempo menor ou igual a t para o SAW e para o RW. Sabendo que o processo
Markoviano apresenta resultado analítico para t suficientemente grande, dado pela equação
(2.33), foi possível verificar a influência da memória infinita na dinâmica do passeio aleatório.
Para o SAW, iniciamos 10.000 caminhantes de vértices aleatórios e evoluímos a dinâmica
até t = 5000 para redes com N = 5000. Baseado no trajeto de cada caminhante, calculamos
a distribuição de graus Pk de acordo com a expressão (2.6) .

Nos gráficos da figura 12, mostramos a comparação entre a caminhada auto-
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Figura 12: Comparação entre as caminhadas RW no estado estacionário (linhas contínuas) e
SAW (pontos com linhas tracejada) para redes tipo (a) ER e (b) BA para diferentes
graus médios e mesma quantidade de vértices, N = 5000. O gráfico interno da figura
(b) corresponde a um aumento da região inicial tal que 0 ≤ k ≤ 230 e os valores
indicados na escala representam o ponto de cruzamento das curvas vermelha, azul e
verde respectivamente.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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excludente (linha tracejada com pontos) e o RW no estado estacionário, equação (2.33),
(linha contínua) para redes tipo ER e BA a medida que aumentamos grau médio da rede
(〈k〉 = [8, 10, 14]). Em ambos os tipos de rede, podemos observar que vértices de alto grau
são menos visitados na caminhada auto-excludente, principalmente para rede BA, onde
rapidamente ocorre uma saturação na distribuição, resultando em uma grande diferença
entre as duas dinâmicas conforme o grau aumenta. Outra diferença para estes modelos
pode ser observada quando k é baixo independentemente do 〈k〉: no caso ER, o Pk se
mantém superior no SAW até k ∼ 〈k〉, já no modelo livre de escala a inversão das curvas
ocorre para k � 〈k〉. Portanto o efeito da memória infinita aumenta a probabilidade de
encontrarmos os caminhantes em vértices de baixo grau, principalmente na topologia livre
de escala, onde a presença de hubs limita rapidamente o desenvolvimento do passeio.

Outra característica do SAW que medimos para valores crescentes do grau médio
foi o número de passos desenvolvidos pelos caminhantes. Além dos modelos ER e BA, aqui
também evoluímos a dinâmica para redes geradas por meio do benchmark LFR com os
parâmetros dados por β = 2, γ = 3, µ = 0, 3 e os tamanhos das comunidades variando
entre 1% e 10% do tamanho da rede. Conforme mostrado na figura 13, para os três modelos
testados, utilizamos três tamanhos diferentes de redes 5000, 10000 e 20000 representados
respectivamente pelas cores vermelha, verde e azul, já para o grau médio, definimos
〈k〉 = 10, 20, 30. A fim de obter uma boa estatística, cada curva foi construída usando 105

caminhantes partindo de vértices aleatórios sorteados com probabilidade uniforme.

Como era de se esperar, em todos os casos temos que quanto maiores o grau médio
e o tamanho da rede, maior é o número médio de passos dados pelos caminhantes, já que
existem mais rotas disponíveis para os walkers evoluírem a caminhada. Entretanto nas
redes BA, independente do grau, o deslocamento da distribuição acontece de forma muito
mais lenta do que nas outras duas. Este efeito está em acordo com o resultado apresentado
na figura 12, onde a presença de hubs dificulta o desenvolvimento do SAW. Já nos casos
ER e LFR as distribuições são muito parecidas, porém no primeiro caso, elas possuem o
lado esquerdo mais alongado do que o resultado para o benchmark, fazendo com o que o
número médio de passos seja levemente menor, ou seja, os caminhantes têm um pouco
mais de dificuldade em explorar redes ER do que as redes artificiais com comunidades
geradas pelo modelo LFR.

Para complementar o estudo do comprimento dos caminhantes, calculamos, para
cada distribuição, os números médio (analogamente a equação 2.7) e máximo de passos.
Dada estas medidas e número total de vértices de cada rede (N), encontramos respectiva-
mente a fração média e a fração máxima de vértices alcançados, como mostrado na figura
14. Os modelos ER e LFR, apresentaram um comportamento aproximadamente linear
independente do grau médio, contudo quando temos comunidades na rede tanto a fração
média como a fração máxima são levemente superiores, evidenciando novamente a maior
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Figura 13: Distribuições do número de passos para caminhantes realizando o SAW em três
modelos distintos de redes: BA, ER e LFR para três tamanhos diferentes N = 5000,
10000 e 20000 e 〈k〉 definido para 10, 20 e 30. Para obter uma boa estatística utilizamos
N = 105 para cada uma das curvas. Ademais, no modelo com comunidades usamos
os parâmetros adicionais: β = 2, γ = 3, µ = 0, 3 e os tamanhos das comunidades
variando entre 1% e 10% do tamanho da rede.

Fonte: Elaborada pelo autor.

facilidade de deslocamento dos walkers na rede com partições. Por outro lado, no caso BA
as amplitudes das duas medidas são uma ordem de grandeza inferiores quando comparada
com os outros casos e, além disso, o comportamento das curvas não apresenta sinais de
linearidade, caindo consideravelmente à medida que o grau médio aumenta. No mais,
também vale observar que nos três modelos existe uma grande diferença de magnitude
quando saímos de 〈k〉 = 10 e vamos para 〈k〉 = 20, o que não ocorre de 〈k〉 = 20 para
〈k〉 = 30.

Uma vez observado o impacto da memória e o comprimento dos caminhantes no
processo difusivo, o método que utilizamos para estudar com maiores detalhes a topologia
das redes através do SAW consiste em iniciar a dinâmica com Mi caminhantes partindo
do vértice i. Desta forma, para um tempo suficientemente longo, definimos mi,j como o
número de caminhantes que saíram de i e passaram por j antes de parar e lw

k
i

i,j a quantidade
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Figura 14: Frações média e máxima de vértices alcançados em função do tamanho da rede.
Novamente analisamos os resultados aplicados aos modelos ER, BA e LFR para
〈k〉 = 10, 20, 30.

Fonte: Elaborada pelo autor.

de passos necessária para o k-ésimo caminhante wki alcançar j partindo de i. Assim,
baseado nestas informações provenientes da dinâmica do passeio aleatório, definimos
a probabilidade de transição, pi,j, através da fração de caminhantes que saíram de i e
passaram por j,

pi,j = mi,j

Mi

, (3.1)

e seu respectivo número médio de passos

〈li,j〉 = 1
mi,j

∑
wk

i

l
wk

i
i,j , (3.2)

onde a somatória é feita apenas sobre os wki que efetivamente passam por j. A equação
3.1 mede a facilidade com que os caminhantes atingem o vértice j partindo de i inde-
pendentemente das distâncias topológicas, então se existem muitas formas de encontrar
j ou a conexão entre i e j é trivial, o valor de pi,j tende a ser elevado. Por outro lado,
complementarmente a pi,j, 〈li,j〉 revela as distâncias topológicas da rede por meio do
número médio de passos entre o par i, j.
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(a) (b)

(d)(c)

TIPO A TIPO B

TIPO C TIPO D

Figura 15: Classificação de um par de vértices de acordo com pi,j e 〈li,j〉. Os vértices na cor
verde indicam a origem dos caminhantes enquanto os amarelos o destino. (a) TIPO A:
Situação na qual a fração de caminhantes e a quantidade média de passos é elevada.
(b) TIPO B: Este grafo representa poucos caminhantes atingindo o destino em poucos
passos. (c) TIPO C: Nesta rede temos uma baixa fração de caminhantes percorrendo
altas distâncias. (d) TIPO D: Finalmente, muitos caminhantes que saíram do vértice
verde atingem o amarelo em poucos passos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

De forma simplificada, a partir dessas duas grandezas, podemos classificar topo-
logicamente um par de vértices de acordo com quatro situações. Quando a fração de
caminhantes que passou por j partindo de i é alta e a quantidade média de passos também
é elevada indica que o caminho entre i e j é largo porém muitos viajantes atingem o
destino. Em geral, esta situação acontece quando o número de caminhos entre dois vértices
é baixo e, além disso, esta distância é longa, mas simplificada, tornando o número de
visitas elevado, como mostra a figura 15(a). Na figura 15(b) temos o oposto, o par i, j
possui pi,j e 〈li,j〉 baixos, mostrando que eles são próximos mas o acesso é baixo. Uma
situação em que isto acontece é quando o vértice origem está conectado a um hub e o
destino é outro vértice ligado ao mesmo hub. Já quando poucos caminhantes atingem o
destino e o número de passos médio para isso é alto, os vértice i e j estão distantes e não
existem muitas rotas conectando-os. Este caso ocorre tipicamente quando i e j pertencem
a comunidades distintas, como mostra o grafo da figura 15(c). Já na rede da figura 15(d),
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Figura 16: Gráfico de espalhamento construído a partir das medidas definidas nas expressões
(3.1) e (3.2) e aplicadas nos modelos BA, ER e LFR, todos com 〈k〉 = 8 e N = 500.
No último, os parâmetros adicionais foram escolhidos tal que β = 2, γ = 3, µ = 0, 5
e o tamanho das comunidades variando entre 10 e 50. Aqui, utilizamos os quatro
padrões de classificação entre vértices definidos na figura 15 para distinguir esses três
tipos de rede.

Fonte: Elaborada pelo autor.

temos um exemplo de pi,j alto e 〈li,j〉 baixo, indicando que o vértice origem apresenta grau
baixo (poucas possibilidades de caminho) e está próximo do destino. Para simplificar a
notação, identificamos cada uma das quatro possíveis classificações, respectivamente por
TIPO A, TIPO B, TIPO C e TIPO D.

Apesar de simplificada, esta interpretação do par de medidas pi,j, 〈li,j〉 pode ser
aplicada para identificar padrões estruturais nos diferentes tipos de redes complexas por
meio de um gráfico de espalhamento, como o exposto no gráfico da figura 16. Neste, temos
três modelos diferentes de redes (BA, ER e LFR) com 〈k〉 = 8 e N = 500, ou seja, cada
respectivo conjunto de pontos contém 249.500 valores (N2−N). Para gerar a rede artificial
com comunidades os parâmetros utilizados foram β = 2, γ = 3 com os tamanhos das
partições no intervalo [10, 50] para µ = 0, 5.

No modelo BA, a nuvem de pontos ficou concentrada no lado esquerdo do gráfico,
correspondendo a baixos comprimentos médios, com valores distribuídos por toda extensão
de pi,j. Com isso, concluímos que devido a efeito ultra-small world os caminhantes não
conseguem desenvolver a dinâmica, porém alguns poucos vértices são facilmente alcançados
por muitos caminhantes, dando a este espalhamento o aspecto de uma gota. Assim,
conseguimos identificar nesta rede livre de escala dois padrões, ambos para pequenos
valores de 〈li,j〉 e para os dois tipos de pi,j, representados pelos tipos B e D.
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Já para o caso ER, os valores da probabilidade de transição ficaram menos espa-
lhados, com a maior parte dos pontos concentrada entre 0, 1 e 0, 7. Por outro lado, os
caminhantes evoluíram mais o passeio uma vez que o comprimento médio se mostrou supe-
rior ao caso BA. Para este tipo de rede identificamos as quatro categorias de classificação,
contudo a maior parte dos valores estão mais próximos das classes TIPO A e TIPO C.

Finalmente para o benchmark, temos a maior concentração de valores entre os
três modelos para ambas as medidas. A presença de comunidades, mesmo que não muito
bem definida (µ = 0, 5), faz com que os walkers explorem mais a rede, aumentando o
comprimento médio e também a probabilidade de transição. Além disso, como as partições
são relativamente pequenas, temos a predominância de maiores valores para 〈li,j〉, pois
uma vez que um caminhante escapa de uma comunidade ele tende a dar muitos passos.
Desta forma, destaca-se aqui os padrões TIPO C e TIPO D, o primeiro mais comum entre
vértices de comunidades distintas e o segundo, no caso de nós que dividem o mesmo grupo.

Portanto, a análise estrutural por meio da combinação das expressões (3.1) e (3.2)
possibilita distinguir e até mesmo classificar modelos de redes complexas através das
propriedades dinâmicas intrínsecas do SAW.

Considerando essas características da dinâmica do passeio auto-excludente, com-
binamos as informações provenientes das equações (3.1) e (3.2) em uma única medida e
definimos fi,j,

fi,j = pi,j
〈li,j〉

. (3.3)

O inverso do comprimento médio quantifica essencialmente a proximidade entre um par
de vértices (“closeness"), mas mesmo vértices que podem ser alcançados em poucos passos
poderiam ser difíceis de receber a visita de um caminhante pois poucas rotas existem
entre este par. Portanto, multiplicamos o inverso da distância média pela probabilidade de
transição, para refletir de maneira mais adequada a proximidade entre um par de vértices,
com a definição acima atingindo valores mais altos à medida que pi,j cresce e 〈li,j〉 diminui.

Na figura 17, temos a distribuição dos valores de fi,j para modelos de redes com a
mesma configuração da figura 16, ou seja, redes ER, BA e LFR com N = 500, 〈k〉 = 8 e
no caso com comunidades, β = 2, γ = 3, µ = 0, 5 com as partições variando entre [10, 50]
vértices cada. O primeiro gráfico (figura 17a) é o resultado para o modelo ER, onde a
grande maioria dos valores está no intervalo 0, 0 < fi,j < 0, 01 (esta rede particular possuí
dois vértices que atingiram fi,j = 1). Portanto, com o intuito de obter uma maior resolução
da região inicial, mostramos no respectivo gráfico interno os pontos compreendidos entre
[0, 0, 0, 01] e, a partir deste, vemos que nesta região os dados são distribuídos de forma
praticamente simétrica com a maior frequência em torno de 0, 003. Analogamente, no
resultado para rede BA, figura 17b, também ocorreu uma aglomeração de pontos para
baixos valores de fi,j, sendo necessária a ampliação da região para melhor visualização.
Assim, diferentemente do caso anterior, as maiores frequências estão localizadas nas
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Figura 17: Distribuição dos valores de fi,j para os modelos (a) ER, (b) BA e (c) LFR. Os
parâmetros utilizados aqui foram: N = 500, 〈k〉 = 8 e no caso com comunidades,
β = 2, γ = 3, µ = 0, 5 com as partições variando entre [10, 50] vértices cada. Os
gráficos internos de (a) e (b) correspondem a ampliação da região inicial das respectivas
distribuições.

Fonte: Elaborada pelo autor.

primeiras medidas da escala, entre 0, 001 e 0, 004; deste ponto em diante a distribuição
apresenta uma queda acentuada até atingir uma uniformidade em torno de 0, 01 e continuar
até 0, 02. O último caso, presente na figura 17c, representa a distribuição para o benchmark
LFR. Aqui, temos os valores de fi,j mais concentrados ([0, 0025, 0, 0095]), diferentemente
das redes ER e BA que foi necessário até ampliar o início da distribuição. Além disso,
apesar da falta de simetria, as frequências caem suavemente após os valores de pico,
encontrados entre 0, 003 e 0, 004. Outra característica observada nestes gráficos é que
mesmo com tipos de estruturas de redes diferentes, a escala de fi,j é similar em todos
os casos (quando consideramos a maior parte da distribuição nos casos ER e BA), como
podemos ver comparando o eixo das abcissas dos gráficos internos de (a) e (b) com o
gráfico de (c).

Note que, pi,j varia entre zero e um e o valor mínimo que 〈li,j〉 pode assumir é
unitário (i 6= j), então 0 ≤ fi,j ≤ 1 para i 6= j e, em geral, fi,j 6= fj,i devido a assimetria
da dinâmica do SAW. Além disso, quando o número médio de passos entre dois vértices
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Figura 18: Norma (equação 3.5) da diferença de F em função do número médio de caminhantes
por vértice para um intervalo de ∆M = 100 aplicado a redes do modelo LFR com
tamanhos 100, 500 e 1000. Para melhor visualização, o eixo das ordenadas está em
escala logarítmica.

Fonte: Elaborada pelo autor.

começa a crescer fi,j vai a zero independentemente da fração de caminhantes. Por outro
lado, quando o caminho médio entre dois vértices é pequeno, fi,j ∼ pi,j. Quando um
vértice j não recebe visitas de caminhantes partindo de i, nesta situação, assumimos que
〈li,j〉 → ∞, ou seja,

lim
〈li,j〉→∞

fi,j = 0. (3.4)

Outra característica importante da matriz F é sua convergência, ou seja, qual a
quantidade necessária de caminhantes para estabilizar as variações de fi,j. Com o intuito
de quantificar esta propriedade, utilizamos a norma de Frobenius definida para matrizes,171

||F|| =
√∑

i,j

|fi,j|2, (3.5)

e a partir desta, calculamos a norma da diferença de F em função do número de caminhantes
por vértice (M), ||F′ − F||, com F′ calculado para M + ∆M onde ∆M é um passo
pré definido. O resultado para o modelo LFR com diferentes tamanhos de rede (N =
100, 500, 1000) e com ∆M = 100 é mostrado na figura 18 (para uma melhor visualização,
o gráfico está com escala logarítmica no eixo y). Nesta, constatamos que após uma década
e meia o valor da norma da diferença começa a diminuir lentamente, independente do
tamanho da rede. Assim, temos a opção de usar esta medida como um parâmetro de
precisão de F e, ao invés de fixarmos o número de caminhantes por vértice, podemos
escolher uma tolerância de convergência. Também é possível concluir que com um número
relativamente baixo de caminhantes, obtemos uma baixa variação de fi,j, por exemplo:
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para uma tolerância de 0, 001, precisamos de 3920, 4590 e 4860 caminhantes por vértice
para redes com N = 100, 500, 1000. Isto também mostra a baixa dependência de M
com o tamanho da rede, conforme o tamanho da rede cresce a norma da diferença fica
praticamente constante para uma dada precisão.

3.2 Detecção de comunidades através do passeio auto-excludente

Redes que possuem subgrafos com alta densidade de ligações entre seus membros,
em comparação com o restante do grafo, apresentam padrões na caminhada aleatória
auto-excludente que refletem em valores relativamente altos de fi,j entre elementos do
subgrafo e baixos valores com o restante da rede. Este comportamento está relacionado
diretamente com a definição de comunidades (equação 2.18). De fato, um conjunto de
vértices na mesma comunidade tende a apresentar altos valores de pi,j e baixos valores de
〈li,j〉 (muitos caminhantes alcançam os membros de uma mesma comunidade em poucos
passos) devido a grande concentração de arestas dentro da partição.

Essas características são exemplificadas nas matrizes da figura 19. Nela temos em
(a) um grafo com cinco comunidades bem definidas com dez vértices cada, sequencialmente
numerados para favorecer a visualização dos conjuntos. Os resultados diretos do SAW apli-
cado a esta rede, pi,j e 〈li,j〉, são mostrados respectivamente em (b) e (c). Na probabilidade
de transição temos a diagonal nula (o caminhante nunca retorna para o vértice origem)
e o restante das medidas concentradas em um estreito intervalo entre aproximadamente
0, 6 e 1.0, ou seja, apenas com pi,j não é possível identificar claramente a presença dos
subgrafos. Já para o comprimento médio dos walkers temos uma amplitude maior, sendo
possível verificar que os caminhantes realizam trajetórias menores dentro das comunidades
(tons de bordô) e maiores entre elas (tons de amarelo). Finalmente em (d), mostramos a
matriz F, resultado da equação 3.3, onde podemos verificar facilmente que as regiões com
os maiores valores de fi,j correspondem aos vértices de uma mesma partição. Mesmo com
a magnitude desta reduzida (pi,j � 〈li,j〉), a razão entre estas duas medidas ressalta os
padrões topológicos e facilita a futura identificação sistemática destas estruturas. Como
vemos na diagonal das matrizes de (b) e (c), os valores de pi,i e 〈li,i〉 são nulos, deixando a
diagonal de F indefinida. Para resolver esta divergência, utilizamos para i = j a seguinte
expressão,

fi,i = max
1≤j≤N

j 6=i

fi,j, (3.6)

ou seja, atribuímos à fi,i o maior valor fi,j tal que j é o vértice mais facilmente alcançado
por i. Assim, temos todos os elementos de F variando no intervalo 0 ≤ fi,j ≤ max

i
fi,i.
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Figura 19: (a) Grafo com uma estrutura de comunidades bem definida com dez vértices em cada
uma das cinco partições (estes estão numerados sequencialmente para favorecer a visu-
alização dos padrões em fi,j). (b) Imagem representando a matriz das probabilidades
de transições, como todos os valores são altos não é possível distinguir claramente os
cinco grupos. (c) Matriz com os valores de 〈li,j〉, aqui fica evidente que os caminhantes
realizam trajetórias menores dentro das comunidades e maiores entre elas. (d) Figura
indicando a matriz F, as sub-matrizes com valores mais elevados indicam os vértices
de uma mesma partição. Os elementos da diagonal são determinados através da
expressão 3.6.

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2.1 Descrição do Método

A semelhança entre as linhas de F refletem a perspectiva dos caminhantes que
partiram do mesmo grupo, assim, matematicamente, as comunidades podem ser determi-
nadas identificando os vértices que apresentam linhas similares. Portanto, utilizando esta
grandeza como parâmetro para uma medida de similaridade, desenvolvemos um método
de clusterização hierárquica aglomerativa (apêndice A) capaz de encontrar a distribuição
de comunidade mais adequada por meio da modularidade, (equação 2.19).

Essa matriz pode ser interpretada como um conjunto deN amostras (vértices origem
dos caminhantes) por N dimensões (vértices destino dos caminhantes que partiram de i).
Entretanto, como temos um espaço com muitas dimensões, os dados estão esparsamente
distribuídos, prejudicando o desempenho do nosso classificador. Assim, visando melhorar
a separação das comunidades e consequentemente a eficiência do método, utilizamos a
análise de componentes principais (PCA) para remover possíveis redundâncias e reduzir a
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dimensionalidade do sistema, evitando a “maldição da dimensionalidade”.172

O PCA é um método paramétrico de extração de informações relevantes em dados
redundantes.173 Seu principal objetivo é re-expressar o conjunto original em uma nova base
na qual as observações não são correlacionadas e a maior parte da informação se concentra
em poucas dimensões. Para isso, este método propõe a seguinte transformação linear

F̃ = P · F, (3.7)

onde P é a nova base composta pelas componentes principais mais relevantes de F e F̃
são os dados originais projetados em P.

Uma vez realizado o pré-processamento por meio do PCA e definido a modulari-
dade como parâmetro de qualidade, podemos descrever nosso algoritmo de clusterização
hierárquica aglomerativa da seguinte forma,

1. Execute um número suficiente de SAWs começando de cada vértice;

2. Calcule F através das equações (3.3) e (3.6);

3. Aplique o método do PCA em F;

4. Utilize duas componentes principais de F para determinar F̃;

5. Determine a clusterização hierárquica aglomerativa a partir de F̃;

6. Calcule a modularidade de cada nível do dendrograma;

7. Salve a configuração de maior modularidade;

8. Aumente o número de componentes principais de F;

9. Repita do passo 5 até todas as componentes serem usadas.

O resultado do processo é um dendrograma que possui a distribuição de comunidades
que maximiza a modularidade para um determinado número de componentes principais
do PCA.

Como descrito no apêndice A, na clusterização hierárquica, precisamos definir um
critério para determinar a proximidade de dois vértices (métrica) e a forma com que os
dados serão agrupados (método). Para realizar esta escolha combinamos três diferentes
técnicas de agrupamento (single, average e complete) com cinco medidas de proximidade
(Euclideana, Manhattan, Canberra, Chebyhev e Bray-Curtis) e executamos o algoritmo
descrito acima para um conjunto de sete redes reais e uma rede artificial LFR; os resultados
são mostrados na tabela 3. Para o benchmark foram realizadas 100 execuções em diferentes
redes (N = 500, β = 2, γ = 3, µ = 0, 3 e o tamanho das comunidades no intervalo [10, 50])
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Tabela 3: Comparação de diferentes métodos e métricas a fim de escolher o par mais adequado para
a clusterização hierárquica aglomerativa por meio do SAW. Apesar da modularidade ser
estatisticamente igual para as redes do modelo LFR (aproximadamente 0, 6393±0.0005),
a métrica de Bray-Curtis e o método do average linkage (destacados em negrito)
obtiveram os melhores resultados em todas as sete redes reais e, consequentemente,
foram adotados como medidas padrão do nosso algoritmo de detecção de comunidades.

Método Métrica Redes Complexas
LFR Karatê Golfinhos Miseráveis F. Americano Jazz C. Elegans B. Política

Single

Euclideana 0,6394 0,3786 0,4649 0,5348 0,6044 0,4060 0,2784 0,4158
Manhattan 0,6393 0,3635 0,4519 0,5362 0,6031 0,4039 0,2715 0,4136
Canberra 0,6393 0,3990 0,4824 0,5376 0,6006 0,3261 0,3301 0,4135
Chebyshev 0,6393 0,3763 0,4500 0,5348 0,6005 0,3666 0,3002 0,4203
Bray-Curtis 0,6394 0,4197 0,5101 0,5404 0,5918 0,4223 0,3307 0,4249

Average

Euclideana 0,6393 0,4188 0,4962 0,5361 0,6043 0,4267 0,3626 0,4233
Manhattan 0,6393 0,4197 0,5086 0,5416 0,6043 0,4333 0,3476 0,4244
Canberra 0,6393 0,3990 0,4944 0,5408 0,6035 0,4348 0,3576 0,4249
Chebyshev 0,6393 0,4119 0,4962 0,5342 0,6007 0,4364 0,3475 0,4240
Bray-Curtis 0,6394 0,4197 0,5277 0,5467 0,6044 0,4428 0,3746 0,4268

Complete

Euclideana 0,6398 0,4188 0,4656 0,5467 0,6044 0,4314 0,3433 0,4231
Manhattan 0,6398 0,4188 0,5237 0,5467 0,6044 0,4137 0,3653 0,4234
Canberra 0,6397 0,4197 0,4877 0,5422 0,6035 0,4179 0,3402 0,4197
Chebyshev 0,6397 0,4119 0,4912 0,5303 0,5975 0,4392 0,3570 0,4243
Bray-Curtis 0,6398 0,3939 0,5222 0,5498 0,6035 0,4422 0,3626 0,4252

Fonte: Elaborada pelo autor.

para todas as combinações de medidas, contudo os resultados foram estatisticamente
iguais (aproximadamente 0, 6393 ± 0.0005). Entretanto, para as redes reais a diferença
de modularidade foi mais significativa com a métrica de Bray-Curtis174 e o método do
average linkage175 (destacados em negrito) que obtiveram sempre os melhores resultados.
Por consequência, definimos este par de medidas para a etapa 5 do nosso algoritmo de
detecção de comunidades.

A complexidade deste algoritmo não é tão simples de ser determinada devido
aos vários processos utilizados. Além disso, o número de passos na dinâmica do SAW
não é determinístico, mas no pior caso estimamos o cálculo de F em O(MN2), onde M
é o número de caminhantes por vértice (Mi = M , ou seja, o número de caminhantes
que partem de cada nó é o mesmo) realizando o máximo de aproximadamente N passos
cada, como apresentado nas figuras 13 e 14. Já o método do PCA é O(N3) por causa
do cálculo da matriz de covariância e sua decomposição em autovalores. Depois disso, a
clusterização hierárquica e a modularidade são calculadas, cada uma, em O(N2 logN),
para redes reais, N vezes (uma para cada componente principal). Portanto, a complexidade
dessa técnica é O(MN2 +N3 logN) mas de acordo com o gráfico da figura 18, M pode
ser reescrito como αN com α uma constante positiva tal que α � N , então finalmente
encontramos O(N3logN). Para atingir uma melhor performance, esse método pode ser
parametrizado fixando o número de componentes principais e reduzindo a quantidade total
de caminhantes na rede, porém a redução do custo computacional implica na queda da
precisão do algoritmo.
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Uma vantagem deste método com relação a outros algoritmos tradicionais de
detecção de comunidades é a fácil generalização para redes ponderadas e com direção
uma vez que toda informação topológica é mapeada por meio do SAW e expressa em F̃,
sendo trabalho do classificador apenas dividir os vértices em grupos de acordo com esta
informação estrutural e a respectiva modularidade.

Assim, esse processo de detecção para redes ponderadas consiste basicamente em
duas alterações. A primeira, se dá no cálculo da modularidade, onde agora utilizamos a
definição que considera o peso das arestas, equação (2.21) (ao invés da expressão 2.20).
Já a segunda e principal mudança está no sorteio do vértice j que será visitado por um
caminhante. Nas redes simples, esta escolha é uniforme entre todos os vizinhos do nó i
que o caminhante se encontra, ou seja, a probabilidade é

Pj(t+ 1) = 1
ki
, (3.8)

contudo, quando a rede é ponderada consideramos que o caminhante tem uma chance
maior de visitar o nó mais fortemente ligado ao vértice i, então a equação anterior se torna

Pj(t+ 1) = wi,j∑
j′
wi,j′

, (3.9)

com j′ representando os vértices ligados a i que ainda não foram visitados. No limite
de wi,j′ = 1 para qualquer j′, recuperamos a expressão (3.8). Devido a esta alteração, a
complexidade numérica do cálculo da matriz F aumenta consideravelmente deixando o
algoritmo como um todo mais lento. Além disso, o peso das arestas deve ser sempre um
número real positivo para a equação 3.9 valer.

No caso direcionado, também precisamos fazer duas alterações similares à rede
ponderada; trocamos a equação do cálculo da modularidade, que aqui obedece a expressão
(2.22) e os caminhantes devem respeitar a direção das ligações, deixando a probabilidade
de transição da seguinte forma,

Pj(t+ 1) = Poutj (t+ 1) = 1
kouti

, (3.10)

ou seja, os caminhantes podem apenas percorrer as ligações de saída do vértice atual.
Devido a esta restrição, uma rede direcionada pode conter vértices que nunca serão atingidos
durante uma caminhada (kini = 0) ou vértices que não permitem nem o início da caminhada
(kouti = 0), para evitar estes dois contratempos e realizar a classificação adequada do grafo
em comunidades, utilizamos em todas as redes apenas a maior componente fortemente
conectada, garantindo que exista pelo menos um caminho entre um par de vértices, como
ilustrado na figura 5(b).

A seguir mostraremos os resultados da aplicação dessa técnica para estes três tipos
de redes. Em todos os casos, utilizamos Mi = M = 10.000, totalizando MN caminhantes
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Figura 20: Fração de vértices classificados corretamente para os diferentes algoritmos de detecção
de comunidades submetidos ao benchmark de Girvan-Newman. Cada ponto do gráfico
é uma média de 100 grafos e as barras de erro correspondem ao desvio padrão. Os
métodos Wt e SAW apresentaram os melhores resultados, perdendo precisão em
torno de zout = 7, 5. Por outro lado o IMap, único algoritmo que não minimiza a
modularidade, começou a perder qualidade na classificação para zout = 6.

Fonte: Elaborada pelo autor.

por rede para garantir a estabilidade de pi,j e 〈li,j〉. Ademais, em todos os casos testados
temos N �M .

3.2.2 Redes simples

Através de grafos gerados pelo benchmark de Girvan-Newman (128 vértices divididos
em quatro comunidades com o mesmo número de elementos tal que 〈k〉 = 16), comparamos
a eficiência dos diferentes métodos de detecção de comunidade com o nosso processo
de partição baseado em SAW. Nesta comparação, variamos o grau médio das ligações
entre as partições, zout, e observamos como a precisão (fração de vértices que foram
classificados corretamente) diminui à medida que o número de ligações dentro de cada
comunidade se torna igual ao número de conexões entre comunidades, ou seja, quando
zout = zin = 8. O gráfico da figura 20 compara o resultado do novo método utilizando
caminhada auto-excludente (SAW) com os algoritmos de Girvan-Newman (GN), Fast
Greedy (FG), Walktrap (Wt) e Infomap (IMap). O FG, apesar de ser o mais rápido, foi o
primeiro a perder precisão, em torno de zout ∼ 4, seguido pelo IMap que começa a cair em
zout = 6, e a partir deste ponto, a qualidade da classificação se torna a pior entre todos
os algoritmos até zout = 8 (situação na qual o grau interno (zin) é igual ao grau externo
(zout) e, consequentemente, as comunidades não são bem definidas). O GN, por sua vez,
começou a falhar de forma significativa para zout > 6. Já o Wt e o SAW apresentaram
uma melhor precisão na classificação do que os demais, uma vez que a fração de vértices
classificados corretamente começou a decair apenas nas proximidades de zout = 7, 5.



76

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

β = 1, γ = 2

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

β = 2, γ = 2

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

β = 1, γ = 3
FG

Wt

IMap

GN

SAW

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

β = 2, γ = 3

Mixing parameter ( )

In
fo

rm
a
çã

o
 M

ú
tu

a
 N

o
rm

a
liz

a
d
a
 (

N
M

I)

Parâmetro de mistura

Figura 21: Comparação de cinco algoritmos de detecção de comunidades para redes geradas por
meio do benchmark LFR para diferentes valores de β e γ com N = 500 e 〈k〉 = 16. O
tamanho das comunidades variam entre 10 e 50 para cada uma das 100 realizações
por µ com seus respectivos desvios padrões. O método do SAW, assim como no BGN,
também produziu bons resultados para este conjunto de testes.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar do benchmark de Girvan-Newman ser muito utilizado para testes de algo-
ritmos de detecção de comunidades, ele é limitado quanto à variação de parâmetros e não
representa bem as redes reais com estruturas de comunidades. Com isso, para verificar a
eficiência de um novo modelo, apenas a utilização deste conjunto de teste não é suficiente.
Portanto, também verificamos o desempenho do nosso método com o benchmark LFR.

A figura 21 mostra o resultado da comparação entre os cinco diferentes métodos
aplicados a estas redes artificiais com N = 500, 〈k〉 = 16 e os tamanhos das comunidades
variando entre 10 e 50 participantes. Para os expoentes que controlam a distribuição
de tamanhos das comunidades e a distribuição de graus, utilizamos respectivamente,
1 ≤ β ≤ 2 e 2 ≤ γ ≤ 3, valores tipicamente encontrados em sistemas reais.176,177 Assim
como no BGN, o algoritmo FG produziu os piores resultados, independente da combinação
de parâmetros β e γ. Enquanto que na figura 20 esta técnica sempre mostrou precisão
compatível com os demais para comunidades bem definidas (baixos valores de zout), neste
caso, a NMI sempre começa em valores consideravelmente baixos (0, 8) quando comparado
com os outros métodos, mostrado que o FG perde muita qualidade de classificação quando
sujeito a redes mais heterogêneas. O IMap se mostrou o método mais sensível a variações
do parâmetro β. Para β = 1, a NMI começa a decair para µ = 0, 5 e com uma grande barra
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Figura 22: (a) Dendrograma resultante do nosso método de detecção de comunidade para rede
do clube de karatê Zachary. As cores azul e vermelho correspondem à divisão da rede
após o rompimento do clube, com exceção do vértice 2. (b) Estrutura de comunidade
que apresentou o maior valor de modularidade (Q = 0, 4197). As áreas coloridas são
referência à estrutura de mesma cor mostrada no dendrograma.

Fonte: Elaborada pelo autor.

de erro vai a zero quando µ > 0, 6. Para β = 2 a queda de precisão ocorre bruscamente
para µ = 0, 6 indo a zero logo em µ = 0, 7. O método GN mostrou bons resultados para
este benchmark: em todos os casos ele foi o que menos perdeu precisão, começando em
µ = 0, 5. O Wt e o SAW tiveram novamente comportamento similares com uma boa
precisão em todos as situações (especialmente para γ = 3), tendo uma perda significativa
na NMI a partir de µ = 0, 6.

Baseado nestas duas tradicionais referências para testes de algoritmos para detecção
de comunidade, observamos que a classificação de comunidades por meio do SAW produziu
bons resultados em redes artificiais, similar ou superando as outras quatro técnicas, depen-
dendo das características da rede. Desta forma, por seguinte aplicamos nosso algoritmo
em algumas redes reais.

O primeiro caso é a rede social do clube de karatê Zachary. O dendrograma da
estrutura hierárquica encontrado pelo nosso método para esta rede é mostrado na figura
22(a). Identificamos facilmente dois grandes grupos (regiões em vermelho e azul) que, com
exceção do vértice 2 (usualmente classificado de forma incorreta), representam o clube
depois do desentendimento entre os dois principais membros. Apesar desta classificação se
aproximar do resultado real, ela não representa a melhor divisão encontrada pelo nosso
método. Já na figura 22(b) temos o particionamento do grafo em quatro grupos, que
resultou na distribuição de comunidades que maximiza a modularidade, Q = 0, 4197. Esta
configuração está contida na divisão real, indicada na imagem por meio das áreas coloridas
e ela é o valor mais alto já encontrado na literatura por meio de várias outras técnicas
heurísticas.178–180 Para atingir esta configuração, nosso método utilizou três componentes
principais do PCA.
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melhor divisão encontrada pelo nosso algoritmo, que alcançou Q = 0, 5467 com 7
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método GN e indicam 11 grupos com Q = 0, 5380

Fonte: Elaborada pelo autor.

A próxima aplicação foi feita na rede de interação entre os personagens da trama
Les Miserables e o resultado está presente na figura 23. As cores correspondem à estrutura
de comunidade encontrada pelo método do SAW (Q = 0, 5467) e as áreas pontilhadas são
as subdivisões identificadas pelo algoritmo GN (Q = 0, 5380). Apesar destas detecções
apresentarem resultados similares para a modularidade, as partições são completamente
diferentes. Enquanto nossa abordagem resultou em 7 comunidades com pelo menos seis
membros, o GN projetou 11 divisões onde duas delas possuem apenas um vértice. Por
meio deste exemplo, podemos perceber que estruturas de comunidades com valores muito
próximos de modularidade podem ser bem diferentes.
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A divisão em 7 grupos revela uma variedade de interações social ao longo da
trama. A comunidade principal concentra os três personagens principais, o protagonista,
Jean Valjean, o oficial de polícia Javert e a jovem Cosette, além de alguns personagens
menores. Fantine, mãe de Cosette, é o centro do grupo composto pelas suas amigas e seu
marido Tholomyes. Outro importante subplot é a partição que reflete os Amigos do ABC,
associação de revolucionários liderada por Enjoras e o estudande de direito Marius. A
família de Marius ficou separada em uma partição específica (cor rosa) assim como a família
adotiva de Cosette, que compartilha a comunidade marrom com a quadrilha de bandidos
Patron Minette e o marginal Brujon. O bispo Myriel, por sua vez, é o representante
principal da comunidade laranja e a menor divisão (em violeta) têm um juiz e alguns
bandidos. Para atingir esta distribuição de comunidades foram utilizadas sete componentes
principais.

Observando os dois resultados presentes na figura 23, encontramos três diferenças
principais. Primeira, comunidades com poucos membros foram unidas a uma maior, isto
ocorreu nas comunidades vermelha (Child1, Child2, MmeBurgon, Jondrette e MotherPlu-
tarch), marrom (Boulatruelle) e verde (Fauchelevent, MotherInnocent e Gribier). Segunda,
no caso GN, Valjean, Javert e Cosette pertencem a grupos distintos diferentemente da
nossa distribuição onde eles compartilham a mesma partição. Isto acontece pois estes
vértices são hubs e caminhantes que partem de um deles rapidamente atingem os outros,
portanto a perspectiva da rede é muito semelhante para estes três vértices, logo eles
foram classificados na mesma comunidade. Finalmente, no terceiro caso, temos alguns
personagens individuais que foram classificados de forma distinta. Woman2 e Toussaint
possuem conexões apenas com Javert, Valjean e Cosette, deste modo eles também estão
no grupo verde. Georges Pontmercy (pai de Marius), por sua vez, apresenta interações
com Marius, MmePontmercy e Thernardier, todos em grupos distintos, contudo nosso
resultado o colocou juntamente com sua família enquanto o algoritmo GN o pôs com a
família de Cosette. A última excessão é a irmã Simplice, ela possui quatro arestas com
personagens em duas comunidades diferentes (azul: Fantine e Perpetue; verde: Valjean
e Javert), o SAW a classificou com Fantine e o GN a colocou junto com Valjean. Nesta
situação, as duas classificações fazem sentido, já que ela é próxima tanto de Fantine como
de Valjean.

O último exemplo da aplicação do nosso método para redes simples é mostrado
na figura 24, na rede da Liga Universitária de Futebol Americano. As cores representam
a estrutura de comunidades determinada pelo método do SAW e as formas geométricas
indicam a conferência de cada time. Conseguimos classificar perfeitamente todos os times
filiados em cinco conferências (Atlantic Coast, Big Ten, Pacific Ten, Southeastern e Big
Twelve). Os times da Sun Belt’s foram divididos em duas comunidades, três membros
ficaram na mesma comunidade da maioria das universidades da Conference USA e a
outra parte (quatro times) se juntou com a Mountain West. Isto aconteceu devido à
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Figura 24: Rede da liga universitária de futebol americano para a temporada do ano 2000. Os
vértices são coloridos de acordo com a detecção de comunidades do SAW e e as formas
geométricas representam as respectivas conferências. O mapa dos Estados Unidos
mostra a influência da localização geográfica na nossa classificação (universidades
geograficamente próximas disputam mais partidas entre si). Esta distribuição de
comunidades atingiu Q = 0, 6044 com 10 divisões.

Fonte: Elaborada pelo autor.

localização geográfica dos participantes, como mostrado no mapa dos Estados Unidos,
onde times com a mesma cor estão geograficamente próximos apesar de pertencerem a
conferências diferentes. Da mesma forma, classificamos corretamente oito membros da
comunidade amarela, porém duas universidades desta mesma conferência foram colocadas
em outra partição e, além disso, a TCU Horned Frogs (bola amarela) ficou neste grupo
dominado pelas universidades texanas, mesmo ela pertencendo a Conference USA. Outro
fato interessante aconteceu com os times independentes: como eles não pertencem a
nenhuma conferência, o algoritmo tende a agrupa-los com a associação mais próxima. De
fato, em 2002, o UCF Knights se juntou ao Mid-American (estrela) e em 2003 o Utah State
Aggies se associou ao Sun Belt. Esta distribuição com 10 comunidades atingiu Q = 0, 6044,
por meio de onze componentes principais.

A tabela 4 mostra a performance da detecção de comunidades através do SAW em
comparação com os outros métodos populares aplicados em algumas redes reais. Além
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Tabela 4: Comparação da modularidade e do número de partições para os diferentes algoritmos
de detecção de comunidades aplicados em algumas redes reais.

Rede N FG GN Wt IMap SAW
Karatê 34 0,3807 (3) 0,4013 (5) 0,3532 (5) 0,4020 (3) 0,4197 (4)
Golfinhos 62 0,4955 (4) 0,5194 (5) 0,4888 (4) 0,5247 (6) 0,5277 (5)
Miseráveis 77 0,5006 (5) 0,5380 (11) 0,5214 (8) 0,5461 (9) 0,5467 (7)
F. Americano 115 0,5497 (6) 0,5996 (10) 0,6029 (10) 0,6005 (12) 0,6044 (10)
Jazz 198 0,4389 (4) 0,4051 (39) 0,4384 (11) 0,2800 (7) 0,4428 (4)
C. elegans 297 0,3723 (5) 0,3018 (33) 0,3532 (22) 0,3858 (8) 0,3746 (5)
B. Política 1222 0,4256 (10) 0,4179 (205) 0,4253 (11) 0,4218 (40) 0,4268 (4)

Fonte: Elaborada pelo autor.

do Clube de karatê Zachary, Os Miseráveis e a Liga Universitária de Futebol Americano
(F. Americano), também usamos a rede social dos Golfinhos nariz de garrafa, a rede dos
músicos de jazz, a rede neural do verme Caenorhabditis elegans (C. elegans) e a rede de
Blogs de Política (B. Política). Nesta última, assim como na rede C. elegans, ignoramos a
direção dos 1222 vértices, ou seja, estamos considerando apenas o alinhamento político
(liberal ou conservador) e ignorando quem cita quem.

Com exceção da C. elegans, em todos os outros casos nosso método apresentou o
maior valor de modularidade, apesar de em algumas situações o Q de outros algoritmos
terem sido muito próximos. Contudo, esta pequena diferença é suficiente para produzir
resultados consideravelmente diferentes, por exemplo, na rede do jazz onde a modularidade
para o FG e Wt difere do SAW apenas por ∆Q ∼ 0, 004, onze grupos foram encontrados
no Wt enquanto que o FG e o SAW dividiram o grafo em quatro partes. A mesma
situação também acontece na rede dos Miseráveis com os métodos GN e SAW, como
discutido na figura 23. Por outro lado, FG e SAW obtiveram modularidades muito similares
(Q = 0, 3723 e Q = 0, 3746 respectivamente) na rede C. elegans, mas o IMap atingiu
a melhor modularidade com oito partições. Outro fato interessante acontece para a
rede B. Política, na qual temos a maior variação do número de comunidades entre os
algoritmos testados. O SAW alcançou a maior modularidade (Q = 0, 4268) com o número
de partições mais próximo do ideal (já que neste sistema temos dois grupos bem definidos),
diferentemente do GN, que com Q = 0, 4179 identificou mais de duzentos grupos. Também
é relevante notar como o algoritmo Wt, que atingiu bons resultados para redes artificiais,
não obteve o mesmo sucesso para as redes reais.

Os resultados dessa tabela sugerem que o método aqui proposto é capaz de deter-
minar uma boa distribuição de comunidade, sempre coerente com o sistema real estudado.
Porém, vale ressaltar que o caminhante restrito pode ter um alto custo computacional.
Então, esta nova abordagem dinâmica é indicada para determinar a melhor estrutura de
comunidades para redes não muito grandes.
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Figura 25: Resultados comparativos da qualidade da detecção de comunidades por meio dos
métodos Wt, IMap, GN e SAW em redes artificiais geradas pelo modelo LFR com
peso a medida que variamos os parâmetros β e γ. Cada ponto corresponde a média
de 50 redes com N = 500, 〈k〉 = 16, τ = 1, 5, 0, 3 ≤ µ = µw ≤ 0, 8 e o tamanho das
comunidades variando entre 10 e 50. As barras de erros foram determinadas através
do desvio padrão.

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2.3 Redes com peso

Assim como na subseção anterior, submetemos o algoritmo ponderado proposto
a testes com redes artificiais e reais além de compararmos os resultados com os mesmos
métodos de detecção de comunidades aplicado neste tipo específico de rede. Porém como
mostrado na tabela 1, não foi possível utilizar a técnica do FG pois ela não é definida para
redes ponderadas.

Desta forma, na figura 25 temos os resultados da aplicação do novo método de
detecção baseado em SAW contraposto com os outros três algoritmos (Wt, IMap e GN
em suas versões ponderadas) para redes com peso produzidas pelo benchmark LFR. Os
parâmetros utilizados foram análogos ao caso simples, N = 500, 〈k〉 = 16, 1 ≤ β ≤ 2,
2 ≤ γ ≤ 3 e o tamanho das comunidades variando entre 10 e 50. Esta versão possui dois
parâmetros adicionais, τ : expoente que controla a força de cada nó i tal que si = kτi e µw:
utilizado para atribuir a força interna sini do nó i (soma dos pesos de todos os vizinhos que
pertencem a mesma comunidade). Aqui, fixamos τ = 1, 5 para controlar a distribuição de
pesos e, para simplificar, adotamos µw = µ no intervalo [0, 3; 0, 8], ou seja, à medida que
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as comunidades vão ficando mais difusas a força interna de cada vértice diminui deixando
o peso das arestas entre comunidades maior do que o peso intra comunidade (no caso
de µw = 0, 5 a força si é igualmente dividida dentro e fora das partições). Para todas
as combinações de parâmetros o algoritmo GN foi o que apresentou a menor perda de
amplitude, tendo uma queda significativa quando µ = 0, 6 e se mantendo praticamente
constante até 0, 8 onde o conceito de comunidade já se perdeu. Novamente os métodos Wt
e SAW tiveram desempenhos similares, com uma queda contínua que se inicia a partir
de µ = 0, 5. Entretanto apesar da proximidade entre estas duas curvas, o Wt sempre se
mantém acima do SAW, indicando uma classificação ligeiramente superior. Já o IMap
continua se mostrando inferior aos demais nos testes com redes artificiais, com uma
precisão compatível com os outros até µ = 0, 5. Porém, a partir deste ponto, a qualidade da
classificação cai drasticamente até µ = 0, 7. De forma geral, o comportamento dos quatro
gráficos foram parecidos, indicando uma baixa sensibilidade com a variação dos parâmetros
β e γ, além disso nosso método não se mostrou muito atrativo quando comparado ao
GN e ao Wt, porém ele partiu da generalização do algoritmo sem peso, cabendo algumas
otimizações como a troca da métrica e do método da hierarquização. Contudo, como
veremos a seguir, quando ele é aplicado a redes reais sua utilização se torna justificável.

O primeiro exemplo de rede real ponderada que utilizamos foi a rede dos Miseráveis.
No caso sem peso discutido na figura 23, não nos preocupamos com a quantidade de
interações entre os personagens mas apenas se um contracena com o outro. Já aqui, o
peso da conexão entre dois atores representa a frequência com que eles contracenam, ou
seja, acrescentamos mais esta informação que influencia diretamente o passeio do SAW e,
consequentemente, pode mudar significativamente o resultado obtido anteriormente. A
figura 26 mostra a distribuição de comunidades para esta rede, com cada cor indicando uma
partição distinta. Diferentemente do caso sem peso, no qual obtivemos sete comunidades,
aqui encontramos seis grupos, onde quatro deles se mantiveram inalterados (partições do
bispo Myriel, da Fantine, da família adotiva de Cosette e do juiz com alguns marginais)
e dois apresentaram mudanças significativas, que correspondem na imagem aos vértices
representados por elipses. A primeira diferença ocorre com o estudante Marius: no caso
anterior ele havia sido classificado junto com o grupo revolucionário Amigos do ABC, ao
qual de fato fazia parte, entretanto suas fortes conexões com Jean Valjean e principalmente
Cosette fizeram com que ele fosse classificado na comunidade mais central (verde) junta-
mente com estes dois protagonistas mesmo possuindo mais ligações com a comunidade
vermelha. A outra distinção aconteceu na comunidade representada pela família de Marius
que, assim como o estudante, também pertence à comunidade verde. Esta união acontece
justamente pela ponderação das arestas: como Gillenormand e MlleGillenormand são
fortemente conectados entre si e com Marius, a grande maioria dos caminhantes da antiga
comunidade rosa (figura 23) atingem em poucos passos o hub Marius, que por sua vez,
leva estes caminhantes até Valjean e Cosette, deixando a perspectiva da caminhada muito
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Figura 26: Detecção de comunidades via SAW na rede do romance Os Miseráveis em sua ver-
são ponderada, onde a força das arestas indicam a frequência com que dois atores
contracenam. Diferentemente do caso sem peso, quando obtivemos sete grupos, aqui
encontramos seis comunidades. As principais diferenças se deram nos vértices indicados
pelas elipses.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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semelhante entre todos estes vértices, o que resulta na formação de uma grande partição.
Apesar das diferenças, esta estrutura de comunidades também está coerente com a drama
desenvolvida por Vitor Hugo.

A próxima rede real ponderada que analisamos foi a rede do romance Guerra
dos Tronos, apresentada na figura 27. Através das 7 comunidades identificadas, podemos
inferir a influência política e geográfica das quatro principais famílias (Stark, Lannister,
Baratheon e Targaryen) de Westeros na luta pelo poder e conquista do trono de ferro. A
maior comunidade (amarelo), representa a região da capital do reino, onde se passa grande
parte da trama, dominada pela casa Lannister, tendo como destaque os irmãos desta
família, Tyrion, Jaime e Cersei, por possuírem grande influencia nesta partição (muitas
ligações com alto peso), já que são respectivamente conselheiro real, chefe da guarda e mãe
do rei. Além destes, outros dois importantes personagens presentes neste grupo com fortes
ligações são o atual rei, o jovem Joffrey Lannister, e sua esposa Sansa Stark. À direita,
temos em azul a menor comunidade encontrada, que caracteriza a região de Pedra do
Dragão pela presença do aspirante a rei Stannis Baratheon. Próximo a esta, observamos
a comunidade em vermelho com a presença da exilada Daenerys Targaryen juntamente
com seu exército e seu conselheiro Jorah, com quem tem maior afinidade. Assim como
a comunidade azul, este conjunto se mostra bem definido, pois este plot acontece em
um conjunto de terras livres afastadas do continente principal. No centro do grafo nosso
algoritmo identificou duas comunidades, referentes aos acontecimentos desenvolvidos nas
Terras Fluviais. Em laranja, identificamos a região dos castelos das Gêmeas e Correrrio,
onde se encontra o rei do Norte (Robb Stark) juntamente com seus aliados e sua mãe
Catelyn. Próximo dali, nas mediações do castelo de Harrenhal, está Arya Stark, principal
membro da comunidade bordô, que possui ligações fortes com seu amigo Gendry e seu
raptor Sandor Clegane. Mais ao norte, na partição marrom, estão os personagens que
habitam a principal cidade da região, Winterfell, que está sob supervisão do paraplégio
Bran Stark, que possui forte ligação com seu ajudante Hodor. Finalmente, na comunidade
verde está presente a patrulha da noite, que controla a grande muralha de gelo, comandada
por Jon Snow (bastardo da família Stark) e os membros dos povos livres jutamente com
seu líder Mance Rayder, que é muito próximo de John Snow como mostra o peso da
aresta entre eles. Para facilitar a localização geográfica destas sete comunidades, incluímos
na figura 27 o mapa de onde se passa a trama com cada partição representada por um
círculo de mesma cor. Um caso de destaque nesta rede foi a classificação de Eddard Startk:
apesar dele possuir mais ligações com os membros da comunidade amarela (4), o antigo
conselheiro do rei Robert foi classificado junto com sua filha, Arya, devido ao peso da
aresta entre eles.

O último exemplo da detecção de comunidades por meio do SAW em redes pon-
deradas é mostrado na figura 28. Nesta, temos a rede de ações (apêndice B) onde cada
vértice representa uma empresa de capital aberto e o peso das arestas indica a correlação
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Figura 27: Resultado da detecção de comunidades obtida pelo método do SAW na rede ponderada
da Guerra dos Tronos. Foram identificadas sete comunidades que representam a
influência geopolítica das quatro principais famílias de Westeros (Stark, Lannister,
Baratheon e Targaryen) pela disputa do poder. A esquerda temos o mapa onde se
passa o romance com os círculos coloridos indicando a região geográfica de cada
comunidade.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 28: Divisão da rede de ações em comunidades por meio do algoritmo do SAW ponderado,
as cores indicam as partições e as formas geométricas o setor econômico de cada
empresa, com o peso das arestas representando a correlação entre duas companhias.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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entre duas delas. As seis comunidades que identificamos são destacadas pelas cores e as
formas geométricas representam grandes setores do mercado americano. De forma geral,
esta classificação se dá de acordo com as características econômicas de cada companhia.
Em nosso caso temos cinco categorias,

• Bens de Consumo: bens e serviços que são considerados não essenciais para o
consumidor, incluindo por exemplo bens duráveis, entretenimento e lazer, vestuário,
e automóveis.

• Mercado Financeiro: consiste em bancos, companhias de seguros, emissoras de cartão
de crédito, financiadoras entre outras centradas em movimentações monetárias.

• Energia: composto por empresas que fornecem, perfuram, extraem e refinam as
commodities primárias necessárias para manter um país, como petróleo e gás.

• Materiais: empresas que abastecem os outros setores com as matérias-primas, desde
metais preciosos, papel e produtos químicos até recipientes de transporte e minério
industrial.

• Indústria: engloba das ferrovias e das companhias aéreas às armas militares e aos
conglomerados industriais.

Assim, vemos que as comunidades que foram encontradas apresentam forte relação
com estes setores econômicos. A partição em azul se mostrou a mais bem definida do
grafo com apenas três conexões fora do grupo e todos os integrantes pertencentes ao setor
de energia, mostrando que esta categoria econômica é provavelmente menos sujeita às
flutuações naturais de mercado dos outros setores, especialmente o de Bens de Consumo,
com quem não compartilha nenhuma ligação. Esta, por sua vez, é uma categoria muito
diversificada e, desta forma, foi representada pelas duas menores comunidades (laranja e
bordô) que nem possuem arestas em comum. O respectivo conjunto com cinco membros
representa empresas de entretenimento como canais de televisão e parques temáticos,
já o menor possui companhias de turismo sendo dois hotéis e duas agências de viagens
marítimas. Por outro lado, na divisão em vermelho observa-se dois setores distintos, sendo
o da Indústria o predominante e o de Materiais o minoritário. Apesar de nosso algoritmo
não ser capaz de resolver estas categorias econômicas, neste caso, mesmo com arestas
de baixo peso, temos muitas conexões entre os vértices destes dois setores, mostrando
que um exerce influência sobre o outro, tornando-se plausível a classificação na mesma
comunidade. Finalmente, as partições em amarelo e verde também representam o mesmo
setor econômico, o Financeiro. As ligações intra e entre estes grupos são relativamente fortes
e densas, indicando que ambos naturalmente deveriam compor apenas uma comunidade.
De fato, em um primeiro nível de análise de setores, o SAW falhou em dividir o maior setor
em duas partições. Porém, apesar deste contratempo, conseguimos fracionar de forma
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Tabela 5: Comparação da otimização da modularidade em três redes reais ponderadas submetidas
aos métodos GN, Wt, IMap e SAW. Em todos os casos testados nosso algoritmo foi o
que apresentou o maior valor de modularidade.

Rede N GN Wt IMap SAW
Miseráveis 77 0,5016 (5) 0,5402 (9) 0,5571 (11) 0,5662 (6)
Guerra dos Tronos 103 0,4309 (4) 0,5989 (8) 0,5999 (7) 0,5999 (7)
Ações 121 0,6311 (7) 0,6265 (9) 0,6279 (8) 0,6355 (6)

Fonte: Elaborada pelo autor.

coerente uma rede construída a partir de correlações temporais. Isto pode ser aplicado,
por exemplo, na construção de uma carteira de ativos baseada em renda variável, uma vez
que o investidor procura compor seus investimento buscando ativos sem correlação, o que,
segunda a teoria moderna dos portfólios, minimiza o risco de mercado.181,182

A análise comparativa da modularidade entre os diferentes métodos de detecção
de comunidades aqui testados aplicados nessas três redes reais estão sumarizados na
tabela 5. Nas redes de Os Miseráveis e de A Guerra dos Tronos, obtivemos resultados
semelhantes; com o algoritmo GN atingindo a menor modularidade, respectivamente, para
5 e 4 comunidades, seguido pelo Wt, que apresentou um aumento de Q em 0, 04 para uma
distribuição de 9 comunidades no primeiro caso e 0, 168 com 8 partições no segundo. Já o
IMap e o SAW alcançaram as maiores modularidades, com uma pequena diferença na rede
de Os Miseráveis (∆Q ∼ 0, 009) a favor de nosso algoritmo, que por sua vez atingiu um
número mais coerente de comunidades, 6, à medida que o IMap identificou 11. Já em A
Guerra dos Tronos, o resultado foi idêntico, Q = 0, 5999 com 7 grupos. Na rede de ações,
diferentemente das anteriores, o Wt e o IMap foram os métodos com menor modularidade,
respectivamente 0, 6265 e 0, 6279, na sequência, o GN ficou pouco atrás do SAW, que
novamente foi a melhor abordagem. Assim, na contramão do resultado para redes artificiais
discutido na figura 25, aqui temos o IMap com uma pequena melhora e, principalmente,
o SAW sendo superior aos demais em todos os casos testados, se mostrando uma boa
alternativa na otimização da modularidade em redes reais ponderadas.

3.2.4 Redes com direção

A próxima variação do algoritmo que propusemos para detecção de comunidades
foi em redes direcionadas. Dentre as técnicas padrões de particionamento que utilizamos
para comparação e validação do nosso método, as únicas que se aplicam a esta categoria
de redes são o GN e o IMap. Portanto, a seguir mostramos os resultados para algumas
variações de redes artificiais e duas redes reais submetidas a estes métodos.

A figura 29 mostra a evolução da informação mútua normalizada para quatro
conjuntos de redes geradas pelo modelo LFR direcionado submetido à classificação em
comunidades dos três métodos descritos anteriormente. Assim como nos casos ponderado e
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Figura 29: Resultados da aplicação dos métodos GN, IMap e SAW em redes artificiais geradas
pelo modelo LFR direcionado para diferentes valores de β e γ a medida que variamos
µ em redes com N = 500 e 〈k〉 = 16. Cada ponto corresponde a média de 100 redes,
o respectivo desvio padrão foi tão baixo que não pôde ser observado nos gráficos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

simples, os parâmetros selecionados foram: N = 500, 〈k〉 = 16, 1 ≤ β ≤ 2, 2 ≤ γ ≤ 3, e o
tamanho das comunidades variando entre o mínimo de 10 e o máximo de 50. Novamente,
o comportamento das curvas é semelhante à medida que variamos os parâmetros β e
γ, porém a diferença entre os três algoritmos é muito significativa. Diferentemente do
resultado discutido na figura 25, o GN apresentou a pior precisão, com uma queda muito
rápida na NMI logo para µ = 0, 4 que atinge o mínimo em seguida para 0, 5 e se mantém
constante em NMI ∼ 0, 2 até o final do intervalo definido. O IMap, por outro lado, mostrou
bons resultados até as proximidades de µ = 0, 6, onde a partir deste ponto a precisão vai
a zero abruptamente. Já em nosso método, assim como no IMap, uma boa classificação
se mantém até µ ∼ 0, 6, mas daí em diante cai suavemente até NMI ∼ 0, 2. Portanto,
neste modelo de rede artificial o SAW se mostrou superior aos demais em todo o intervalo
estudado.

Agora, para exemplificar esta variação de nosso algoritmo em uma rede real,
utilizamos a rede direcionada dos Blogs de política, onde a direção indica quem referencia
quem na Web. Quando estudamos sua forma mais simplificada e ignoramos a direção,
dividimos os 1222 vértices presentes na maior componente fracamente conectada em 4
comunidades, como mostrado na tabela 4. Porém, devido à restrição dos caminhantes,
devemos reduzir o sistema para a maior componente fortemente conectada, assim o
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Figura 30: Rede direcionada dos Blogs de política, onde a direção representa quem citou quem na
Web. A divisão em duas comunidades está de acordo com o alinhamento político das
páginas referenciadas, em vermelho temos a predominância de sites com ideologia de
esquerda, enquanto que em verde, vemos os vértices de tendência mais conservadora,
ficando evidente que blogs de mesmo alinhamento político costumam citar outros que
concordam com seus ideais.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 6: Comparação entre as modularidades encontradas por três diferentes métodos (GN,
IMap e SAW) nas redes direcionadas dos Blogs de política e do verme C. elegans.
Mais uma vez nosso algoritmo se mostrou uma boa alternativa a estas técnicas mais
tradicionais.

Rede N GN IMap SAW
B. Política 792 0,0144 (697) 0,0217 (28) 0,4338 (2)
C. elegans 239 0,0488 (61) 0,2389 (16) 0,3725 (6)

Fonte: Elaborada pelo autor.

número de vértices que compõem esta rede cai para 792. O resultado da detecção de
comunidades por meio do SAW é exibido na figura 30, onde as duas partições identificadas
são representadas pelas cores vermelha e verde. A comunidade vermelha contém 342
vértices dos quais 332 são liberais (esquerda) e apenas 10 são conservadores (direita), por
outro lado, no grupo verde selecionamos 451 blogs dos quais 432 são de direita e 19 de
esquerda. Portanto, fica evidente a forte divisão entre o posicionamento políticos dos sites,
ou seja, em geral páginas de mesmo alinhamento tendem a citar outras que concordam
com seus ideais.

A tabela 6 compara os valores da modularidade para os três diferentes métodos
nas redes dos Blogs de política e do verme C. elegans (ambas as redes compostas pela
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componente fortemente conectada). Neste dois sistemas estudados, assim como nas redes
do modelo LFR, figura 29, nosso algoritmo foi muito superior aos demais, atingindo
Q = 0, 4338 na primeira rede e Q = 0, 3725 na segunda, enquanto que o IMap conseguiu
apenas Q = 0, 0217 e Q = 0, 2389, mostrando que foi incapaz de identificar este tipo de
estrutura na rede dos blogs. O GN, por sua vez, fracassou na identificação de grupos
nestas redes direcionadas, pois nos dois casos o valor da modularidade foi muito baixo e
o número de comunidades completamente descasado com as características individuais
de cada sistema, na rede de política chegou a 697 e no verme a 61. Assim, o método
de detecção de comunidades por meio do SAW demostrou mais uma vez ser uma boa
alternativa aos métodos tradicionais na busca por estruturas modulares.

3.2.5 Redes com metadados

Em geral, redes são frequentemente tratadas como um objeto puramente topológico
baseado apenas nos padrões de interações. Porém, as fontes originais de onde são construídas
estas redes contém mais informações do que apenas as conexões. Estas informações
adicionais descrevem propriedades dos vértices como, por exemplo, idade dos indivíduos,
gênero, opção sexual ou etnia em redes sociais, tipo de dieta alimentar ou massa corpórea
das espécies em redes de cadeias alimentares, capacidade de dados ou localização física dos
vértices em redes de Internet. Estes atributos que enriquecem o sistema são conhecidos
como metadados e podem ser incluídos no grafo para melhorar as análises e o entendimento
da estrutura da rede.183–187 Aqui, utilizaremos os metadados considerando que eles possuem
alguma correlação com a estrutura de comunidades para assim melhorar a classificação
dos vértices em grupos.

Na prática, essas características adicionais podem ser representadas como a ponde-
ração das arestas e indicar a força de relacionamento entre os indivíduos da rede. Assim,
inclui-se na estrutura informações exclusivas dos vértices que não são consideradas pelos
algoritmos de detecção de comunidades. Com isso, a partir desta consideração e utilizando
a vantagem do random walk em explorar os vértices da rede de maneira aleatória, porém
não necessariamente uniforme, utilizamos nosso método baseado no SAW para identificar
comunidades considerando os metadados.

O peso das arestas é distribuído da seguinte forma: seja ψ um metadado, se os
vértices i e j possuem o mesmo ψ e ai,j 6= 0, atribuímos a aresta ai,j um peso inteiro
positivo maior que zero ζ, ou seja,

wi,j =

ai,j × ζ, se ψi = ψj,

ai,j, caso contrário.
(3.11)

A escolha do valor de ζ fica a critério do usuário, dado que quanto maior o valor desta
variável, maior é a ênfase empregada aos atributos durante a classificação e quando este
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assume o valor unitário, obtemos a rede sem peso e sem influência dos metadados. Desta
forma, o mapeamento da estrutura com metadados fica a cargo do SAW ponderado e a
escolha da melhor distribuição de comunidades fica com a respectiva modularidade (equação
2.21) assim como aplicado nas redes da subseção 3.2.3. A única alteração significativa com
relação os casos apresentados anteriormente é que agora fixamos o número de comunidade
de acordo com a quantidade de ψ, já que assumimos que existe correlação entre as partições
e os atributos utilizados. Esta alteração, apesar de simples, melhora o desempenho do
algoritmo pois a modularidade é calculada apenas uma vez para cada componente do PCA
e não mais para todos os níveis hierárquicos de cada componente principal, alterando a
complexidade desta etapa de O(N3 logN) para O(N3).

Para validar esta implementação em condições controladas, utilizamos o algoritmo
LFR sem peso e sem direção como modelo base das redes artificiais, porém esta implemen-
tação não inclui metadados na construção das redes. Deste forma, elaboramos um algoritmo
estocástico a fim de distribuir atributos correlacionados entre os vértices das redes geradas
por esse benchmark. Inicialmente, fixamos a quantidade de metadados (Nψ) igual ao
número de comunidades (Nc), tal que se todos os membros de cada comunidade possuírem
o mesmo atributo, a correlação entre comunidade e metadado é máxima. Assim, para um
parâmetro controlado p ∈ < | 0 ≤ p ≤ 1 e uma rede artificial com C = (c1, c2, c3, ..., cNc)
comunidades, cada vértice i de uma dada comunidade c ∈ C tem uma probabilidade menor
que p de receber um metadado c, ou 1 − p de receber um rótulo aleatório referente as
outras partições, c′. Com isso, a partir de uma rede gerada pelo modelo LFR, esta lógica
de atribuição pode ser descrita pelo seguinte algoritmo,

1. Define-se Nψ = Nc e p

2. Para cada comunidade c ∈ C

3. Para cada vértice i ∈ c

4. Sorteia-se um número aleatório, r ∈ < | 0 ≤ r ≤ 1

5. Se r < p, ψi ← c, senão ψi ← c′

Desta forma conseguimos controlar de forma direta o nível de correlação entre metadado e
comunidades por meio do parâmetro p, como exemplificado nos grafos da figura 31. Nos três
casos, temos a mesma rede com N = 40 dividida em Nc = 5 partições com 8 vértices cada
(representadas pelas cores) e Nψ = Nc metadados, diferenciados pelas formas geométricas.
Em (a) fixamos p = 0, 4, resultando em numa variedade de metadados em todas as
comunidades. Já em (b), para p = 0, 6, podemos identificar a dominância do principal
atributo da respectiva comunidade, porém ainda observa-se uma certa heterogeneidade
dos metadados dentro dos grupos. Finalmente em (c), onde temos p = 0, 8, encontram-se
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(a) (b) (c)

Figura 31: Exemplo da distribuição aleatória de metadados em uma rede com N = 40 dividida
em 5 comunidades de mesmo tamanho para (a) p = 0, 4 (b) p = 0, 6 (c) p = 0, 8. As
cores indicam as partições e as formas geométricas os respectivos atributos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

duas comunidades (azul e vermelha) com todos os membros de cada compartilhando do
mesmo metadado (respectivamente quadrado e triângulo para baixo), duas delas (amarela
e verde) com dois vértices diferenciados cada e a comunidade laranja composta por três
vértices com diferentes atributos.

Outra característica do parâmetro fixado p é sua relação linear com o coeficiente
de correlação de Pearson, que pode ser escrito como,

ρ = 〈XY 〉 − 〈X〉〈Y 〉√(
〈X2〉 − 〈X〉2

) (
〈Y 2〉 − 〈Y 〉2

) , (3.12)

onde X e Y representam as distribuições de comunidade e de metadados. Esta relação
linear é mostrada no gráfico da figura 32. Neste, vemos que à medida que aumentamos
o valor de p, ρ cresce na mesma proporção, atingindo o máximo em 1, situação na qual
todos os membros de cada comunidade c possuem o mesmo atributo ψ = c. Portanto,
controlando p também definimos qual o valor da correlação de Pearson entre atributos e
partições.

Uma vez estudado o comportamento do parâmetro p, precisamos encontrar um
valor adequado para a ponderação das arestas entre vértices com mesmo metadado
(ζ). Para determinar esta grandeza no modelo LFR, buscamos um inteiro que aumente
consideravelmente a NMI sem perdas acentuadas na modularidade, ou seja, procuramos
um equilíbrio entre a topologia original da rede e a influência da informação adicional
introduzida no sistema. Para isso, fixamos uma rede artificial com N = 500, β = 1, γ = 3
e µ = 0, 7. A escolha elevada deste último (parâmetro de mistura) se dá justamente para
deixar a separação em grupos muito difusa e, com isso, determinar um ζ que de fato tenha
uma contribuição relevante na estrutura da rede.

Os resultados da variação de ζ em função de Q e da informação mútua normalizada
para valores crescentes de p são mostrados respectivamente nos gráficos 33(a) e 33(b). No
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Figura 32: Gráfico mostrando a relação linear entre o parâmetro p e o coeficiente de correlação
de Pearson. Para cada valor de p foram realizadas 100 amostragens. A rede base para
a produção da distribuição de ψ foi gerada pelo modelo LFR com N = 500, β = 1,
γ = 3 e µ = 0, 5.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 33: (a) Modularidade em função da ponderação artificial entre vértices com mesmo
metadado (ζ) à medida que aumentamos a probabilidade p. (b) Gráfico representando
a NMI para a classificação de comunidades à medida que variamos (ζ) para p ∈
{0, 4; 0, 6; 0, 8}. O valor ideal que encontramos para esta grandeza foi ζ = 3, pois
mantém a modularidade elevada e aumenta de forma significativa a informação mútua
normalizada. Apesar do baixo número amostral (5 redes por ponto), refletido nas
elevadas barras de erros, as curvas não se sobrepõe, deixando o resultado satisfatório.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 34: Comparação da influência dos metadados em redes LFR a medida que aumentamos o
parâmetro de mistura (µ) para rede sem metadados (SAW) e com correlação entre os
atributos adicionais e as comunidades (p ∈ {0, 4; 0, 6; 0, 8}). Cada ponto corresponde
a uma média de 100 redes com N = 500, β = 1 e γ = 3, onde as barras de erros
indicam o respectivo desvio padrão.

Fonte: Elaborada pelo autor.

primeiro caso, para as três curvas podemos observar um pico entre ζ = 2 e ζ = 3 e, a partir
deste ponto, inicia-se uma leve queda. Já para o segundo gráfico, temos um comportamento
diferenciado, um rápido crescimento da NMI de ζ = 1 para ζ = 2, sendo mais acentuado
conforme p aumenta e daí em diante as três curvas se mantém praticamente constantes,
mostrando que para ζ ≥ 3 a relação entre comunidade e metadados não apresenta melhora
significativa. Assim, concluímos que para o modelo LFR, ζ = 3 mantém a modularidade
relativamente elevada e também melhora de forma considerável a detecção de comunidades,
refletida pelo aumento do valor da NMI. Em ambos os gráficos é notável o grande desvio
padrão proveniente do resultado de 5 redes artificiais por ζ, porém mesmo com este
baixo número amostral, uma curva não sobrepõe a outra, deixando, portanto, o resultado
satisfatório.

Com o peso artificial da aresta que conecta vértices com mesmo metadado fixado
em 3, construímos o gráfico da figura 34 variando o parâmetro de mistura no intervalo
compreendido entre 0, 3 ≤ µ ≤ 0, 8 e analisamos a informação mútua normalizada para
os casos sem metadado (SAW) e para p ∈ {0, 4; 0, 6; 0, 8} em redes com N = 500, β = 1
e γ = 3, de forma similar ao estudado na figura 21. Nesse, podemos observar que para
µ ≤ 0, 5 a NMI é muito alta independente dos atributos adicionados no sistema. Porém,
deste ponto em diante (onde estamos além da definição tradicional de comunidades), o
efeito dos metadados na estrutura do sistema começa a se destacar. Enquanto que no caso
sem metadados (preto) a curva cai rapidamente até atingir NMI ∼ 0, 1, à medida que
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Tabela 7: Comparação do resultado da detecção de comunidades por meio do SAW entre quatro
redes reais com e sem a presença de metadados. Como era de se esperar, observamos uma
queda na modularidade devido ao número fixo de comunidades (número de metadados
distintos) e um aumento significativo da NMI, revelando uma boa identificação com
sistema real. Aqui, assim como no modelo LFR, utilizamos ζ = 3.

Redes

SAW
Q NMI

Sem Metadado Com Metadado Sem Metadado Com Metadado
Karatê 0,4197 (4) 0,3599 (2) 0,5856 1,0000
Golfinhos 0,5277 (5) 0,4791 (3) 0,2243 0,2122
F. Americano 0,6044 (10) 0,5983 (12) 0,8923 0,9361
B. Política 0,4268 (4) 0,4233 (2) 0,6682 0,7534

Fonte: Elaborada pelo autor.

aumentamos o valor de p, ou seja, introduzimos mais correlação entre atributos e partições,
o valor da NMI se mantém mais elevado, mostrando que a informação externa adicional
resultou em um aumento considerável no número de vértices classificados corretamente
quando temos grupos muito difusos.

Para exemplificar nosso método de detecção de comunidades com o auxílio de
metadado em redes reais, submetemos quatro redes sem peso, sem direção e com atributos
bem conhecidos a esta técnica. Os resultados comparativos da modularidade e da NMI com
e sem metadados foram concentrados na tabela 7. Na rede do clube de Karatê associamos
a cada vértice a sua respectiva academia (duas), para a rede dos Golfinhos atribuímos
aos participantes seu gênero (macho, fêmea ou desconhecido), já na liga Universitária de
Futebol Americano temos as conferencias de cada time como atributo e finalmente na
rede dos Blogs de Política consideramos como metadado o direcionamento político (direita
ou esquerda). Assim como no benchmark LFR, utilizamos ζ = 3 e, exceto pela rede dos
Golfinhos, ocorreu uma queda na modularidade devido ao número fixo de comunidades
(a quantidade de comunidades é igual ao número de metadados distintos) e um aumento
significativo da informação mútua normalizada em todos os casos testados. A rede dos
Golfinhos, por sua vez, assim como as demais apresentou uma queda na modularidade,
porém a presença dos três tipos de metadados diminuiu o valor da NMI em 0, 0121, isto
se justifica pois aqui temos quatro vértices de sexo desconhecido em pontos isolados do
sistema, o que não caracteriza uma comunidade, então o número fixo de partições em três
foi inadequado para buscar uma correlação entre os dois gêneros e os grupos estruturais.

Apesar destas poucas redes reais serem simples e apresentarem alta correlação
entre metadados e comunidades, nosso objetivo aqui foi mostrar a extensão de nosso
algoritmo de classificação de comunidades em possíveis situações onde a densidade de
arestas é elevada, mas existem na rede características adicionais dos vértices que podem
ser utilizadas para melhorar uma divisão em grupos. Devido à flexibilidade do SAW em
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explorar redes com diferentes características, com poucas alterações no algoritmo, será
possível generaliza-lo para redes ponderadas, digrafos e até mesmo sistemas que apresentam
diversos metadados por nós, tornando a análise estrutural de redes complexas por meio
da caminhada auto-excludente muito versátil e de grande auxílio para futuras pesquisas
nessa área.
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4 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A grande eficácia das redes complexas em representar os mais diversos efeitos e
fenômenos presentes na natureza originou muitos trabalhos interdisciplinares dentro das
últimas décadas. Um fenômeno recorrente em sistemas do mundo real é a formação de
grupos onde seus membros compartilham alguma ou várias características em comum.
Devido à importância destes conjuntos, o estudo de comunidades se tornou um dos
principais temas explorados em redes complexas. Porém, a falta de uma definição formal e
a dificuldade computacional para identificar tais partições ainda não gerou uma solução
satisfatória para o problema, deixando uma série de importantes questões ainda em aberto.
Entretanto, os resultados encontrados por métodos heurísticos de detecção de comunidades
tem mostrado alta compatibilidade e coerência com as características predominantes de
partições em sistemas variados (sociais, biológicos, econômicos e literários).

Trabalhos recentes mostram que a caminhada aleatória auto-excludente, dinâmica
que impede o caminhante de visitar vértices que já foram alcançados, é muito eficiente
na busca e exploração de redes, sugerindo que ela poderia ser um bom mecanismo para
encontrar estruturas modulares. Assim, neste trabalho estudamos propriedades destas
estruturas modulares baseados nesta caminhada aleatória restritiva. Mais precisamente,
buscamos explorar as vantagens da dinâmica do SAW a fim de aprimorar as análises
qualitativa e quantitativa de sistemas reais que apresentam ou possam apresentar proprie-
dades modulares. Para isso, definimos uma medida que concentra algumas informações
topológicas do sistema por meio da dinâmica aleatória auto-excludente e, a partir desta,
elaboramos uma método de detecção de comunidade que otimiza a modularidade e classi-
fica os vértices utilizando a técnica da clusterização hierárquica aglomerativa. Devido a
flexibilidade deste tipo de passeio, generalizamos nosso algoritmo para identificar partições
em redes ponderadas, digrafos e sistemas que apresentam metadados como informação
adicional dos vértices.

Nossas primeiras análises tiveram como objetivo caracterizar a caminhada auto-
excludente em redes sintéticas com o intuito de compará-la com o passeio sem restrição e
para obter informações relevantes tanto da estrutura como da própria dinâmica estocástica
quando submetida a modelos controlados. Começamos comparando a probabilidade de
encontrar um caminhante em um vértice qualquer da rede após um grande número de
passos para os passeios restritivo e tradicional, no qual conhecemos no resultado analítico
nestas condições, em redes tipo ER e BA com diferentes valores de grau médio. No
caso Markoviano, sabemos que o processo dispersivo para tempos longos não depende
da topologia da rede, apenas do grau de cada vértice. Contudo, quando introduzimos
memória infinita na dinâmica, o resultado se alterou consideravelmente. Tanto para rede
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ER como para rede BA, a probabilidade de encontrar um caminhante em vértices de grau
elevado é inferior ao passeio tradicional, principalmente na topologia livre de escala, onde
a presença de hubs limitou drasticamente o desenvolvimento da caminhada, uma vez que
muitos vértices deixam de ser explorados quando um hub é visitado. Por outro lado, a
lembrança do trajeto percorrido aumenta a probabilidade de encontrarmos os caminhantes
em vértices de baixo grau, sendo que, no caso ER o P (k) do SAW se mantém superior até
k ∼ 〈k〉 e no caso livre de escala a inversão da probabilidade acontece para k � 〈k〉.

Outra medida do SAW que quantificamos foi o número de passos desenvolvidos pelos
caminhantes em função do grau médio. Para este caso, além dos modelos ER e BA também
utilizamos redes geradas pelo benchmark LFR. Como era de se esperar, verificamos que
quanto maior o 〈k〉 e a quantidade de vértices da rede, maior é o número médio de passos
desenvolvido pelos caminhantes já que existem mais rotas disponíveis para a evolução da
caminhada. Porém, o deslocamento das distribuições de passos nas redes BA foi mais lento,
ressaltando a dificuldade da evolução da dinâmica devido a presença de hubs. Já para os
modelos ER e LFR os resultados foram parecidos, com o segundo caso sendo um pouco
mais explorado pelos caminhantes, principalmente para valores menores de grau médio.
Complementarmente a esta análise, a partir das distribuições de comprimento dos walkers,
calculamos os números médio e máximo de passos em função do tamanho da rede. Nos
casos ER e LFR estas duas medidas apresentaram um comportamento aproximadamente
linear para qualquer valor de 〈k〉, mas para as redes produzidas pelo benchmark, mais
vértices foram alcançados no passeio, mostrando que a presença de comunidades favoreceu
a evolução da dinâmica. Por outro lado, no caso BA a fração de visitas foi uma ordem de
grandeza inferior aos demais, além dela cair consideravelmente à medida que aumentamos
o tamanho da rede. Nos três modelos testados ocorreu uma grande diferença de magnitude
quando aumentamos o grau médio de 10 para 20, o que não ocorre quando saímos de 20 e
vamos para 30.

Após observarmos o efeito da memória infinita e o comprimento dos caminhantes no
processo difusivo, estudamos a caminhada auto-excludente com maiores detalhes definindo
duas grandezas: pi,j , fração de caminhantes que saíram do vértice i e passaram pelo vértice j
antes do final do percurso, e 〈li,j〉, o respectivo número médio de passos. A primeira medida
quantifica a facilidade com que os caminhantes atingem j partindo de i, independente
das distâncias topológicas. Complementarmente, a segunda definição revela as distâncias
topológicas do sistema através do número médio de passos. Assim, de forma simplificada,
classificamos pares de vértices em quatro situações (TIPO A, TIPO B, TIPO C e TIPO
D) de acordo com os valores destas grandezas e, posteriormente, aplicamos esta definição
para identificar padrões estruturais em diferentes modelos de redes complexas por meio de
um gráfico de espalhamento. Para o caso BA, o efeito ultra small world não permitiu o
desenvolvimento do passeio, deixando qualquer par i, j com baixos valores de comprimento
médio, porém poucos vértices são facilmente alcançados por muitos caminhantes (hubs)
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enquanto a maioria dificilmente é visitado. Com isso, pi,j apresentou valores em toda sua
extensão, nos levando a concluir que neste modelo de rede livre de escala dois padrões
se destacaram, os TIPO B e TIPO D. Já no caso ER, a probabilidade de transição ficou
menos espalhada, entretanto, os caminhantes evoluíram mais a caminhada pois os valores
de 〈li,j〉 foram superiores quando comparados ao modelo anterior. Deste modo, a maior
parte dos vértices ficaram próximas às classes TIPO A e TIPO C. Comparamos, por
fim, o benchmark LFR, onde a presença de comunidades fez com que os caminhantes
explorassem mais a rede, aumentando o comprimento médio e também a probabilidade
de transição. Aqui destacaram-se os padrões TIPO C e TIPO D, com o primeiro mais
comum entre vértices de comunidades distintas e o segundo, no caso de membros de uma
mesma partição. Portanto, mostramos que a combinação de pi,j e 〈li,j〉 permite distinguir
e até mesmo classificar modelos de redes complexas por meio das propriedades dinâmica
intrínsecas do SAW.

De forma a concentrar as informações estruturais mapeadas pelo SAW em uma
única medida, definimos fi,j como a razão entre pi,j e 〈li,j〉. Multiplicamos o inverso do
comprimento médio pela probabilidade de transição para refletir de forma mais adequada
a proximidade de dois vértices, com fi,j atingindo valores mais altos conforme pi,j cresce e
〈li,j〉 diminui. Por meio da norma de Frobenius verificamos a estabilidade desta grandeza,
quantidade mínima necessária de caminhantes para estabilizar variações estatísticas, e
mostramos a possibilidade de utilizar esta norma como um parâmetro de tolerância
para convergência de fi,j em alternativa ao número de caminhantes por vértices. Além
disso, concluímos que a dependência entre o número de caminhantes necessário para a
convergência e o tamanho da rede é baixa, ou seja, à medida que N aumenta poucos
caminhantes precisam ser incluídos na dinâmica para obter uma boa estabilidade em fi,j.

Devido à presença de altos valores em fi,j entre membros de subgrafos com alta den-
sidade de conexões, usamos esta grandeza como parâmetro de uma medida de similaridade
para desenvolver um novo método que utiliza a clusterização hierárquica aglomerativa
para a detecção de comunidades. Interpretamos fi,j como um conjunto de N amostras
por N medidas representado pela matriz F. Feito isso, realizamos o processo do PCA
para remover a redundância dos dados e reduzir a dimensionalidade do sistema para,
posteriormente, utilizar a clusterização hierárquica aglomerativa com a dissimilaridade de
Bray–Curtis como métrica de proximidade entre as amostras e o average linkage como o
método de união dos grupos. Ao término da última etapa, calculamos a modularidade em
cada nível do dendrograma para identificar a divisão que apresentou melhor qualidade. O
processo de hierarquização é repetido até todas as componentes principais serem usadas.
Assim, o resultado final deste processo gera o dendrograma que possui distribuição de
comunidades que maximiza a modularidade para um determinado número de componentes
principais do PCA. A complexidade deste algoritmo não é simples de ser estimada, uma vez
que o número exato de passos do SAW não é bem determinado, apesar disto, estimamos
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a complexidade em O(N3 logN). Para atingir uma performance superior pode-se fixar o
número de componentes principais e reduzir a quantidade de caminhantes na rede, porém
isto implica na queda de precisão da classificação dos grupos.

Uma vantagem deste método com relação aos demais é a fácil generalização para
redes ponderadas e digrafos, já que toda informação topológica é mapeada pelo SAW,
sendo função do classificador apenas identificar os grupos dada a informação estrutural e a
respectiva modularidade. Para as redes ponderadas foi necessário realizar duas alterações:
a primeira se dá no cálculo da modularidade, onde agora utilizamos sua definição que
considera o peso das arestas, e a segunda, está no sorteio aleatório da escolha do próximo
vértice que será visitado que, neste caso, não é mais uniforme, mas ponderada pelos
pesos das arestas dos vizinhos acessíveis. Dada estas alterações, a complexidade numérica
aumentou, deixando o método mais lento, além disso, a ponderação deve ser um número
real positivo para que o novo sorteio possa ser utilizado. Nos digrafos também foi necessário
realizar duas modificações: substituímos a equação de cálculo da modularidade para a
forma mais adequada e, durante o passeio, os walkers devem respeitar a direção das ligações,
ou seja, eles podem apenas percorrer as arestas de saída do vértice atual. Devido a esta
última restrição, apenas digrafos com a maior componente fortemente conectada podem
ser submetidos a este processo de detecção, pois assim evitamos situações onde vértices
nunca serão atingidos por um caminhante (kini = 0) e condições iniciais que impedem o
início da dinâmica (kouti = 0).

Para realizar a validação do nosso algoritmo em redes simples, o submetemos
aos benchmarks BGN e LFR juntamente com outros quatro tradicionais métodos de
detecção de comunidades, Girvan–Newman, Fast Greedy, Walktrap e Infomap. Para a
rede artificial BGN, onde os parâmetros são fixos com 128 vértices divididos em quatro
comunidades com o mesmo número de elementos tal que 〈k〉 = 16, os métodos baseados em
caminhadas aleatórias (SAW e Wt) foram os que apresentaram melhores resultados, seguido
respectivamente pelos algoritmos de GN, FG e, finalmente, Imap. Já para o benchmark
LFR, geramos quatro configurações de redes com estruturas de comunidades variando de
acordo com os parâmetros 1 ≤ β ≤ 2 e 2 ≤ γ ≤ 3 para N = 500 e 〈k〉 = 16. Neste caso, o
algoritmo FG produziu os piores resultados independentemente da combinação de β e γ,
o IMap se mostrou o método mais sensível a variações do parâmetro β, o GN, por sua
vez, foi o que menos perdeu precisão para todos os casos testados e, novamente, o Wt
e o SAW tiveram comportamento semelhante, com uma boa precisão independente da
combinação de parâmetros. Com isso, concluímos que a classificação de comunidades por
meio do SAW produziu bons resultados em ambos os tipos de redes artificiais, sendo até
superior as outras técnicas dependendo da combinação de parâmetros.

A primeira rede do mundo real que analisamos foi a do clube de karatê Zachary,
onde identificamos dois grandes grupos que, com exceção de um vértice, representa o clube
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depois do desentendimento entre os dois principais membros. Entretanto a divisão que
maximizou a modularidade (Q = 0, 4197) possui quatro grupos e está contida na divisão
real. A seguir, aplicamos nosso algoritmo na rede de interação entre os personagens da
trama Les Miserables e comparamos o resultado com a distribuição encontrada pelo método
GN. Apesar de ambas as técnicas terem encontrado valores próximos de modularidade
(QSAW = 0, 5467 e QGN = 0, 5380) o resultado foi bem distinto, indicando que variações
da modularidade pode levar a resultados e interpretações diferentes. Nossa abordagem
identificou sete grupos que estão relacionados com as variedades de núcleos e interações
sociais presentes na trama, com destaques para a comunidade com os três personagens
principais (Valjean, Javert e Cosette), a partição com Fantine e suas amigas e outra
com os estudantes revolucionários liderados por Enjoras e Marius. O último exemplo
da aplicação de nosso método em redes simples foi na rede da Liga Universitária de
Futebol Americano, onde identificamos dez comunidades contendo as doze conferências
da liga. Dentre estas doze, cinco foram perfeitamente classificadas e as demais ficaram
distribuídas nos outros cinco grupos devido a influência da localização geográfica dos times.
Também notamos que os times independentes foram classificados naturalmente com a
associação mais próxima e, na temporada seguinte, dois times acabaram sendo incorporados
à respectiva liga. No mais, comparamos a modularidade encontrada por todos os métodos
em mais quatro redes (Golfinhos, Jazz, C. elegans e Blog de Política) e, com exceção do C.
elegans, a técnica que desenvolvemos apresentou a maior modularidade com distribuições
de comunidades coerente com o sistema real. Porém, devido a necessidade de utilizarmos
muitos caminhantes para estabilizar fi,j, o SAW possui alto custo computacional sendo
indicado para redes não muito grandes.

Uma vez que testamos e validamos a classificação via SAW, aplicamos o algoritmo
ponderado proposto a testes com redes artificiais e reais. Porém não foi possível utilizar
a técnica FG, pois ela não é definida para este tipo de rede. Por meio do benchmark
LFR geramos redes com peso para a mesma combinação de parâmetros do caso anterior
e fixamos τ = 1, 5 para controlar a distribuição de pesos e, para simplificar, adotamos
µw = µ, ou seja, a medida que as comunidades vão ficando mais difusas, a força interna
de cada vértice diminui deixando o peso das arestas entre comunidades maior do que o
peso intra comunidades. Aqui, observamos uma baixa sensibilidade dos resultados com
a variação dos parâmetros β e γ, com o GN apresentando os melhores resultados, o Wt
e o SAW novamente com desempenho similar e o IMap também continua com a menor
precisão na classificação. Nosso método não se mostrou muito atrativo quando comparado
ao GN e ao Wt (mais rápido), contudo quando aplicado a redes reais sua utilização se
tornou justificável.

Para este caso, o primeiro sistema real ponderado que utilizamos foi a rede do ro-
mance Les Miserables, onde o peso indica a frequência com que os personagens contracenam.
Nesta foram identificadas seis comunidades, das quais quatro permaneceram inalteradas
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com relação ao caso sem peso, mas em duas observamos mudanças: Marius foi classificado
na comunidade principal junto com Valjean, Javert e Cosette e, consequentemente, a
partição que representa a família deste estudante também se juntou no grupo principal
devido às fortes interações com Marius. A rede seguinte foi a do romance Guerra dos
Tronos, onde encontramos sete comunidades referentes às relações políticas e geográficas
entre os personagens das principais famílias. A seguir, construímos uma rede de ações
com o peso indicando a correlação entre duas empresas de capital aberto. Aqui, identi-
ficamos seis comunidades que estão relacionadas com cinco grandes setores do mercado
americano. Uma destas partições possui dois setores distintos (Indústria e Materiais) que
exercem muita influência um sobre o outro, além disso, as empresas relativas ao Mercado
Financeiro foram divididas em duas partições. Apesar destes detalhes, fomos capazes de
fracionar de forma coerente uma rede construída a partir de correlações temporais. Por
fim, aplicamos as outras técnicas de particionamento nessas três redes do mundo reais
e, mais uma vez, o SAW foi superior aos demais nas redes de ações (Q = 0, 6355) e dos
Miseráveis (Q = 0, 5662) e obteve o mesmo resultado que o IMap para a rede da Guerra
dos Tronos (Q = 0, 5999), se mostrando uma boa alternativa na classificação de vértices
em comunidades para redes reais ponderadas.

A próxima variação do algoritmo que testamos foi a versão para digrafos. Os únicos
método tradicionais que possuem uma implementação para este tipo de rede são o GN e o
IMap, então, primeiramente, comparamos o desempenho destas três técnicas por meio do
benchmark LFR para redes direcionadas utilizando a mesma configuração definida para
redes simples. Assim como no caso ponderado, os resultados foram semelhantes conforme
variamos os parâmetros β e γ, no entanto, o algoritmo GN apresentou uma perda na
precisão muito acentuada, não sendo capaz de resolver as comunidades pré definidas, o
IMap e o SAW já apresentaram bons resultados, porém nosso algoritmo se manteve com a
NMI elevada para valores maiores de µ. Para exemplificar a aplicação desta variação do
nosso método em redes reais, utilizamos a rede direcionada dos Blogs de política, onde
a direção indica quem referencia quem na Web. Conseguimos distinguir com clareza a
presença de duas comunidades que reflete o posicionamento político dos sites, já os outros
dois algoritmos divergiram muito do caso real, com o GN encontrando 697 grupos e o IMap
28. Além desta rede social, também usamos a rede do verme C. elegans, e mais uma vez o
SAW relevou ser o mais adequado para a detecção de comunidades no caso direcionado,
atingindo 6 comunidades (Q = 0, 3725) enquanto que o IMap revelou 16 (Q = 0, 2389) e o
GN 61 (Q = 0, 0488).

Na última parte desta tese incluímos informações adicionais relativas aos vérti-
ces (metadados) para aprimorar o entendimento da estrutura da rede, uma vez que os
metadados apresentam correlações com a distribuição de comunidades. Na prática, utili-
zamos esta informação adicional como uma ponderação das arestas, ou seja, incluímos
na estrutura topológica da rede informações exclusivas dos vértice que, em geral, não
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são consideradas pelos algoritmos de detecção de comunidades. O valor da ponderação
(ζ) é parametrizável e quanto mais elevado, maior é a ênfase empregada aos atributos
durante a classificação. Assim, basta aplicar a detecção de comunidades utilizando o
SAW em sua versão ponderada para identificar as partições. Contudo, como temos uma
correlação entre metadado e comunidades, o número de grupos é fixado de acordo com a
quantidade de atributos. Esta simples alteração no algoritmo melhora seu desempenho
pois agora a modularidade é calculada apenas uma vez por componente do PCA, levando
a complexidade de O(N3 logN) para O(N3).

Para validar estas alterações em ambiente controlado, utilizamos o método LFR sem
peso e sem direção, porém este bechmark não inclui metadados durante a construção das
redes. Com isso, construímos um algoritmo para distribuir atributos aos vértices de forma
a correlaciona-los com a estrutura de comunidades. Este algoritmo consiste basicamente
em atribuir rótulos aleatoriamente de acordo com o método de Monte Carlo, onde cada
vértice tem uma probabilidade fixada p de possuir um metadado correlacionado com seu
respectivo grupo. Observamos que este parâmetro pré-definido têm uma relação linear
com o coeficiente de correlação de Pearson. Assim, usamos esta abordagem para para
encontrar o valor de ζ, tal que não ocorra uma perda acentuada da modularidade e aumente
consideravelmente o valor da NMI. Diferentemente dos testes realizados anteriormente,
aqui definimos µ = 0, 7 para deixar a separação entre as partições mais difusa e, com
isso, determinar um ζ que realmente seja impactante na estrutura da rede. O valor mais
adequado desta grandeza entre as redes geradas foi de ζ = 3, ou seja, ele manteve a
modularidade relativamente elevada e melhorou a detecção de comunidades dado que a
NMI aumentou. Uma vez definida esta variável, comparamos a detecção de comunidades
por meio do SAW em redes LFR para valores crescentes de p e verificamos que para
µ ≤ 0, 5 os valores de NMI são elevados em todos os casos, porém para µ > 0, 5 as maiores
precisões ocorrem para os maiores valores de p, mostrando que a informação extra resultou
em um aumento considerável no número de vértices classificados corretamente quando
temos grupos mais difusos.

Finalmente, para exemplificar a aplicação desta variação de nosso algoritmo em
redes reais, utilizamos quatro redes simples com atributos bem conhecidos. Na rede do
clube de Karatê, associamos a cada vértice a sua respectiva academia, para a rede de
Futebol Americano Universitário, consideramos as doze associações como os metadados,
já na rede dos Blogs de Política atribuímos o direcionamento político aos participantes
e na rede dos Golfinhos consideramos o gênero de cada animal à característica externa.
Assim como nas redes LFR, fixamos ζ = 3, e, com exceção desta última rede, observamos
uma queda representativa da modularidade e um aumento significativo da NMI. A rede
dos Golfinhos também apresentou queda em Q, mas a presença de três animais com
gênero desconhecido em pontos isolados do sistema prejudicou o classificados, pois três
não é o número adequado de comunidades para este caso. Apesar do baixo número e da
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simplicidade das redes do mundo real que utilizamos, nosso objetivo foi mostrar a extensão
de nosso algoritmo em situações onde a identificação das partições é complicada devido
à alta densidade de arestas, mas o sistema apresenta informações extras que podem ser
incluídas na estrutura para melhorar a classificação dos vértices.

Em razão da grande flexibilidade do SAW e aos resultados aqui encontrados, a
análise estrutural de redes complexas por meio desta dinâmica ainda pode ser muito
explorada, como por exemplo caracteriza-la em modelos além dos tradicionais BA e ER,
já que observamos uma forte dependência topológica no evolução do passeio. Além disso,
trabalhos futuros podem analisar suas propriedades em sistemas artificiais ponderados e
direcionados para também compara-la com a dinâmica Markoviana do caminhante sem
restrição. Outra possibilidade de estudo estrutural se dá a partir de F para além da área
de comunidades uma vez que esta matriz concentra muita informação proveniente dos
padrões de ligações do sistema.

Para a análise de comunidades, um interessante tópico para um estudo mais apro-
fundado é buscar compreender por que nosso algoritmo produz resultados consistentemente
melhores em redes reais quando comparado às outras técnicas e, a partir disso, desenvolver
ou propor melhorias na construção de modelos artificiais de redes com comunidades.
Apesar deste bom desempenho, a possibilidade de melhorar a precisão da detecção por
meio de outras medidas de similaridade ou técnicas de classificação continua em aberto,
principalmente na variação para o caso de redes ponderadas, onde não obtivemos resultados
muito satisfatórios no benchmark. Como esse método possui um alto custo computacio-
nal, também recomendamos o estudo de formas para otimizar sua performance e tornar
possível a exploração de redes maiores. No mais, ainda é viável adaptar o processo de
classificação para buscar partições sobrepostas, comunidades de vértices individuais e
expandir a utilização de metadados para redes ponderadas, digrafos e redes com várias
informações adicionais presentes nos vértices.
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APÊNDICE A – CLUSTERIZAÇÃO HIERÁRQUICA

Clusterização é a classificação de um conjunto de dados em grupos distintos de
acordo com as características dos elementos estudados. Este conjunto de dados é composto
por amostras e suas características são denominadas atributos, por exemplo, em uma
classificação entre homens e mulheres, os indivíduos catalogados são as amostras e os
atributos podem ser peso, altura, tipo de cabelo e cor da pele. O processo de clusterização
normalmente envolve os passos descritos a seguir.188

Inicialmente são identificados os atributos mais relevantes do conjunto de dados
inicial. Nesta etapa, variáveis redundantes são eliminadas e o resultado é organizado na
forma de uma matriz l × n, onde l é o número de amostras e n a quantidade de atributos.
Geometricamente, esta matriz representa l pontos em um espaço n-dimensional, sendo a
tarefa da clusterização organizar conjuntos nesse espaço. Com a matriz de dados pronta,
precisamos adotar um critério para determinar a proximidade de dois conjuntos de medidas
(quantificar a semelhança entre os atributos das diferentes amostras). Esta proximidade
pode ser representada por uma distância verdadeira (métrica), dx,y, que deve satisfazer os
seguintes axiomas para qualquer par x, y, z,

• dx,y ≥ 0 (positiva definida),

• dx,y = dy,x (simétrica),

• dx,y ≤ dx,z + dz,y (satisfazer a desigualdade triangular).

Entretanto, muitas medidas que não satisfazem a terceira condição são consideradas
métrica, mas como não são distâncias verdadeiras, elas são chamadas de dissimilaridades.
Quanto menor a distância ou a dissimilaridade, mais próximas duas amostras estão,
indicando que elas apresentam características parecidas.

Sejam A = (a1, a2, . . . , an) e B = (b1, b2, . . . , bn) dois conjuntos de dados, pode-se
definir algumas métricas populares como as distância Euclideana,

dEAB =
√√√√ n∑
k=1

(ak − bk)2, (A.1)

Manhattan
dMAB =

n∑
k=1
|ak − bk|, (A.2)

Chebyshev
dChAB = max

k=1,...,n
(|ak − bk|), (A.3)
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(a) Single Linkage (b) Complete Linkage (c) Average Linkage

Figura 35: Exemplo de três métodos de união de grupos usado na hierarquização aglomerativa.
(a) Single linkage: união de dois membros de acordo com a menor distância. (b)
Complete linkage: Combina dois dados pela maior distância. (c) Average linkage: A
junção de duas partições é feita conforme o menor valor médio.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Canberra
dCnAB =

n∑
k=1

|ak − bk|
|ak|+ |bk|

, (A.4)

e a dissimilaridade de Bray-Curtis

dBCAB =
∑n
k=1 |ak − bk|∑n
k=1 ak + bk

. (A.5)

Ao final da comparação entre as n amostras, tem-se uma matriz de proximidade D
de dimensão n× n.

A partir de D, define-se como os dados serão agrupados. Este processo pode ser
realizado através de algoritmos de clusterização hierárquica ou por meio de algoritmos de
particionamento. A hierarquização pode ser dividida em duas categorias:

1. Aglomerativa, quando cada grupo é iterativamente aglutinado até restar apenas um
que contém todos os dados;

2. Divisiva, quando cada grupo é iterativamente dividido até o sistema apresentar n
grupos com apenas um dado cada.

Assim como os dados são analisados de acordo com um critério de similaridade, na
hierarquização aglomerativa os clusters também são integrados utilizando algum critério.
No método single linkage, dois clusters se unem quando a proximidade di,j é mínima entre
o membro i de um grupo com o membro j do outro. Caso contrário, se dois clusters se
unem quando di,j é máximo entre os diferentes grupos, o método é chamado de complete
linkage. Já quando o critério é o menor valor médio entre os membros, tem-se o avegare
linkage. A figura 35 ilustra esses três métodos de união dos grupos.

Finalmente, a qualidade das divisões é analisada utilizando-se critérios estatísticos e
comparando o resultado a outros algoritmos. A análise do resultado pode levar a alterações
no pré-processamento e nas escolhas da métrica e do método de hierarquização. Em geral,
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Figura 36: Exemplo do resultado da hierarquização aglomerativa (figura à esquerda) por meio
de um dendrograma (imagem à direita). As cores indicam os níveis de agrupamento a
medida que se sobe na árvore.

Fonte: Elaborada pelo autor.

o resultado final da clusterização hierárquica é representado através de um dendrograma,
uma árvore onde as folhas representam os grupos formados por apenas um elemento e a
altura indica o grau de proximidade entre as partições como mostra a figura 36. A medida
que se sobe na árvore clusters cada vez maiores são formados até todos os dados não
apresentarem mais divisões.

Com isso, pode-se resumir o processo de clusterização hierárquica aglomerativa
através do seguinte algoritmo:

1. Inicie cada dado em um cluster ;

2. Calcule a proximidade D de cada partição;

3. Encontre os dois grupos mais semelhantes e os junte;

4. Atualize D;

5. Repita os passos 3 e 4 até todos os dados pertencerem a uma única divisão.
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APÊNDICE B – REDE DE AÇÕES

Nossa base de dados de mercado corresponde a 2518 preços diários de fechamento
de ações (Janeiro de 2007 a Janeiro de 2017) negociadas na bolsa de valores de New York,
adquiridos através do portal Yahoo!189 As ações analisadas foram as pertencentes ao índice
Standard & Poor’s 500 (S&P 500), pois este representa os 500 ativos mais importantes da
bolsa devido principalmente ao seu tamanho de mercado e sua liquidez. Além disso, este
índice é importante para o mercado porque é sensível a mudanças de cenários econômicos
em que a economia fica exposta.

As redes de mercado financeiro são geralmente construídas por meio das matrizes
de correlação.190–193 Esta metodologia considera o coeficiente de correlação entre séries
temporais de duas ações i e j, que é dado pelo coeficiente de correlação de Pearson,

ρi,j = 〈YiYj〉 − 〈Yi〉〈Yj〉√(
〈Y 2

i 〉 − 〈Yi〉2
) (
〈Y 2

j 〉 − 〈Yj〉2
) , (B.1)

onde Yi é o retorno do ativo i, definido por

Yi = Pi(t)
Pi(t− 1) − 1, (B.2)

com Pi(t) o preço de fechamento do ativo i no dia t. Mas como, na prática, os preços
das ações entre os instantes t e t− 1 são muito próximos, temos Yi(t) � 1, permitindo
reescrever B.2 da seguinte forma,

Yi = ln
(

Pi(t)
Pi(t− 1)

)
. (B.3)

Além de ser uma boa aproximação, a utilização do log-retorno tem algumas vantagens
matemática,194 como gerar uma distribuição normal de retornos e simplificar cálculos
financeiros, uma vez que estes são aditivos no tempo.

Assim, se dois ativos tem comportamento similar ao longo do tempo, ρ tende a um,
por outro lado, se a série temporal apresentar comportamento contrário, ρ tente a menos
um. Estes valores entre N ações formam uma matriz de correlação simétrica N ×N , que
é utilizada diretamente para construir a matriz de pesos W. Contudo, para determinar o
peso das arestas entre dois ativos, estamos interessados apenas no valor da correlação (se
um ativo influência outro) e não em sua direção (positiva ou negativa), portanto utilizamos
o módulo de ρi,j como o peso de cada ligação, wi,j = |ρi,j|. Desta forma, a ponderação
varia no intervalo [0, 1], com as arestas mais fortes conectando ações com forte influência
entre si.

A imagem 37 exemplifica o processo de formação deste tipo de rede até a atribuição
de pesos nas arestas. No gráfico, temos em (a) a comparação entre o preço diário de três
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Figura 37: Ilustração do método de construção de uma rede de mercado financeiro a partir de
três ativos. Por meio da série temporal do preço, determina-se o retorno diário e
posteriormente as conexões entre as ações, ponderadas pela correlação destes retornos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

ações distintas que apresentam visivelmente grande correlação, visto que quando uma
começa um movimento (queda ou uma elevação) de alta magnitude no preço, as outras
duas seguem a mesma tendência. Já em (b) é mostrado o resultado da equação B.3 aplicada
aos mesmos ativos de (a), e finalmente em (c) o grafo formado por estes três ativos sendo
a ponderação dada pela correção dos retornos mostrados em (b).

Ao final desse processo é gerada uma rede completa ponderada de acordo com a
correlação entre as séries temporais de cada ação. Para obter um grafo com significância
estatística escolhe-se um valor de corte (ν) e se faz uma seleção das ligações tal que as
arestas com wi,j < ν são removidas. A vantagem deste método consiste na filtragem
de ruídos, uma vez que as baixas correlações, mais sujeitas a flutuações aleatórias, são
descartadas. Por outro lado, a principal dificuldade aqui é determinar da maneira mais
adequada o corte ν. O critério de escolha deste threshold foi baseado na distribuição
estatísticas das correlações, que é mostrada na figura 38. A partir desta, utilizamos a
média (µ) e o desvio padrão (σ) para definir o corte da seguinte forma,

ν = µ+ ησ, (B.4)
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Figura 38: Distribuição estatística do coeficiente de Pearson (eq. B.1) para todos os pares de
ações do índice S&P500 em um período de 10 anos. A média e o desvio padrão deste
sistema são respectivamente 0.37 e 0.12.

Fonte: Elaborada pelo autor.

onde η é uma grandeza que corresponde ao nível de significância estatística. Assim, para
essa distribuição temos µ = 0.37, σ = 0.12 e escolhemos η = 2.5, resultando em um corte
de ν = 0.67, ou seja, somente correlações maiores que este valor foram mantidas no grafo
(aproximadamente 1%). O resultado final foi uma rede complexa com 433 vértices e 855
arestas, com sua maior componente possuindo 121 ações e 716 conexões ponderadas.

Uma vez que o grafo está bem definido, atribuímos a cada vértice o setor de
atuação da respectiva empresa na indústria. Isso foi feito pois estamos interessados em
estudar a presença de comunidades neste tipo de rede e trabalhos anteriores195–197 já
identificaram certa correlação de preços entre ativos que atuam no mesmo setor. Estes
dados foram obtidos online198 e foram divididos em cinco grandes segmentos: Bens de
consumo, Financeiro, Indústria, Energia e Materiais.
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ANEXO A – INFORMES COMPUTACIONAIS

A elaboração das simulações realizadas neste trabalho foram desenvolvidos princi-
palmente na linguagem de programação Python na versão 2.7 e, quando necessitamos de
maior desempenho computacional, foi utilizada a linguagem C/C++. Todos os scripts e
programas foram executados no sistema operacional Linux 64 bits e, quando necessário,
recorremos ao cluster disponibilizado pela Universidade de São Paulo pela Superintendên-
cia de Tecnologia da Informação (STI). A seguinte tabela sumariza os principais sotwares
e pacotes de terceiros usados neste trabalho.

Tabela 8: Sotwares e pacotes de terceiros utilizados para geração de scripts de análises de dados
e simulações, construção de gráficos e ilustrações de redes complexas.

Pacotes Versão Website
Numpy 1.9.2 www.numpy.org
SciPy 0.16.1 www.scipy.org
Matplotlib 1.4.3 www.matplotlib.org
Pandas 0.17.1 pandas.pydata.org
Scikit-learn 0.19.1 scikit-learn.org
Igraph 0.7.1 www.igraph.org
NetworkX 1.9.1 www.networkx.github.io
Gephi 0.9.1 www.gephi.org
Inkscape 0.91 www.inkscape.org

Fonte: Elaborada pelo autor.
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