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Medições de Rede



Medições de Rede
❖ A complexidade de uma rede/grafo pode crescer 

exponencialmente 

❖ Redes induzidas por atividade humana não são construções 
aleatórias. Existe uma estrutura implícita — informação 

❖ Essa informação pode ser medida e normalmente reveste-se 
de uma utilidade preponderante 

❖ Nas RSV existem um conjunto de medidas que interessa 
considerar: similaridade e centralidade 

❖ Estas medidas permitem-nos realizar análises mais avançadas, 
com por exemplo a deteção automática de comunidades
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Medições de Rede
❖ Na leitura da informação latente de uma RSV, há 

algumas questões pertinentes: 
❖ Quem são as figuras centrais na rede (sujeitos 

influentes)? 

❖ Que padrões de interação são comuns entre sujeitos? 

❖ Podemos descobrir e agrupar sujeitos semelhantes? 

❖ A resposta a estas questões implica conhecer e 
executar certas medições na rede: centralidade, 
nível de interação, similaridade, etc.



Medir Centralidade na Rede
❖ Centralidade: expressa a importância de um nó/vértice na rede/

grafo. Existem várias medições possíveis. 

❖ A medição mais natural é pelo grau de um nó, uma vez que pessoas 
importantes têm muitos contactos:   

Cd(vi) = di 

❖ Numa rede dirigida (e.g. Twitter) podemos ainda tirar partido do 
sentido da ligação: 

❖ Prestígio:  Cd(vi) = din(vi) = di
in

  

❖ Gregariedade:  Cd(vi) = dout(vi) = di
out 

❖  Notar que:  di  =  di
in  +  di

out 



Medir Centralidade na Rede
❖ Centralidade: calcula a importância de um nó num 

grafo. Existem várias métodos. 

❖ Uma perceção relativa da centralidade obtém-se 
através da normalização, i.e. dividindo: 

❖ Pelo número de nós:  Cd
norm(vi) =  di  / (|V|-1) 

❖ Pelo grau máximo:  Cd
max(vi) =  di  / max j {dj} 

❖ Pela soma dos graus dos nós:  

Cd
sum(vi)  =  di  / ∑j dj  =  di  / 2|E| 



Medir Centralidade na Rede
❖ Uma centralidade mais sofisticada é a denominada 

centralidade eigenvector (vector próprio). 

❖ Com eigenvector conseguimos “ler” informação latente na 
rede, segundo o princípio de que vertices (sujeitos/users) 
importantes estão ligados a muitos outros vertices, alguns 
dos quais muito importantes também. 

❖ Este conceito implica uma medição recursiva do valor dos 
vertices. Esta pode ser aproximada por algoritmos que 
convergem para um estado estacionário. 

❖ Este estado final pode ser calculado diretamente, através 
dos vetores próprios da matriz de adjacência



Medir Centralidade na Rede



Medir Centralidade na Rede
❖ Uma medida sofisticada de centralidade é assim a centralidade 

eigenvector (vetor próprio). 

❖ A centralidade de um nó depende da centralidade dos seus 
vizinhos:

❖ Assumindo que  Ce = ⦗ce(v1), ce(v2), …, ce(vn)⦘T podemos escrever a 
equação anterior em notação matricial, sendo ! um número real:



Medir Centralidade na Rede
❖ Uma medida sofisticada de centralidade é assim a centralidade 

eigenvector (vetor próprio).

❖ Assumindo que  Ce = ⦗ce(v1), ce(v2), …, ce(vn)⦘T podemos escrever a 
equação anterior em notação matricial, sendo ! um número real:

❖ Isto significa que Ce é um vector próprio da transposta da matriz de 
adjacência AT, associada ao valor próprio !. 

❖ Mas, uma matriz pode ter vários valores e vectores próprios! Qual 
é o vector próprio que escolhemos?  



Medir Centralidade na Rede
❖ Centralidade eigenvector — Ilustração 1

❖ Escolhemos Ce associado ao valor próprio (!) mais elevado.
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Medir Centralidade na Rede
❖ Centralidade eigenvector — Ilustração 1

❖ Escolhemos Ce associado ao valor próprio (!) mais elevado.

❖ Normalizando o vector Ce, obtemos o resultado, constatando que 
v2 é o nó mais central, com v1 e v3 com o mesmo valor de 
centralidade:



Medir Centralidade na Rede
❖ Centralidade eigenvector — Ilustração 2

❖ Constatamos que v2 é o nó mais central.

❖ Os valores próprios de A são: -1.74, -1.27, 0.00, 0.33, 2.68

❖ O vector próprio associado ao valor próprio 2.68 é:



Medir Centralidade na Rede
❖ Na prática como vamos calcular os valores e vectores próprios?
❖ Podemos simplesmente usar Python:

import numpy
import numpy.linalg as alg

A = numpy.matrix(
'0 1 0 1 0 ;'+
'1 0 1 1 1 ;'+
'0 1 0 1 0 ;'+
'1 1 1 0 0 ;'+
'0 1 0 0 0 '

)

print('MATRIZ')
print(A)
print()

L,V= alg.eig(A)
print('VALORES PRÓPRIOS')
print('',numpy.around(L,4))
print()
print('VETORES PRÓPRIOS')
print(numpy.around(V,4))

Output:



Centralidade PageRank
❖ Uma medida de centralidade inspirada 

na centralidade eigenvector, voltada 
mais para grafos dirigidos e seus 
problemas inerentes 

❖ Criado por Page e Brin (1998) e 
aplicado no cálculo do valor (rank) de 
páginas web 

❖ O valor de um vértice depende do 
valor dos vértices importantes que o 
apontam 

❖ Proporcionou vantagem competitiva 
ao motor de pesquisa Google. 

Larry Page and Sergey Brin



Centralidade PageRank

Larry Page and Sergey Brin

https://www.di.ubi.pt/~jpaulo/arthist/Brin&Page1998.pdf
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Centralidade PageRank
❖ O valor (centralidade) de um nó é calculado da seguinte forma:

❖ Sendo " e # constantes pré-definidas. Por exemplo "= 0.95 e #= 
0.05

❖ Podemos usar um algoritmo convergente para a solução!



Algorítmo PageRank

Dado um Grafo Dirigido G(V,E):
Inicializa B(vi) <== $/|V|
Enquanto valores Cp(vi) instáveis:

Para cada  vi ∈ V:

X(vi) <== [ (1-$) * ∑ ——————— ]  +  B(vi)

knorm <== 1/∑X(vi)

Para cada  vi ∈ V:
Cp(vi) <== knorm * X(vi)

Cp(vi)

dout(v)
v—>vi



Algorítmo PageRank
Exemplo:



Algorítmo PageRank
Exemplo:

Inicialização:

C(v1) = 0,1111111111111111000
C(v2) = 0,1111111111111111000
C(v3) = 0,1111111111111111000
C(v4) = 0,1111111111111111000
C(v5) = 0,1111111111111111000
C(v6) = 0,1111111111111111000
C(v7) = 0,1111111111111111000
C(v8) = 0,1111111111111111000
C(v9) = 0,1111111111111111000



Algorítmo PageRank
Exemplo:

[ITERAÇÃO 1]

C(v1) = 0,0625000000000000000
C(v2) = 0,0416666666666666640
C(v3) = 0,0416666666666666640
C(v4) = 0,0416666666666666640
C(v5) = 0,4375000000000000000
C(v6) = 0,1250000000000000000
C(v7) = 0,0416666666666666640
C(v8) = 0,1041666666666666600
C(v9) = 0,1041666666666666600

DIFERÊNÇA:.... 0,358430219460



Algorítmo PageRank
Exemplo:

[ITERAÇÃO 2]

C(v1) = 0,0232558139534883720
C(v2) = 0,0155038759689922480
C(v3) = 0,0155038759689922480
C(v4) = 0,0155038759689922480
C(v5) = 0,3023255813953489000
C(v6) = 0,0465116279069767440
C(v7) = 0,0387596899224806100
C(v8) = 0,2596899224806202000
C(v9) = 0,2829457364341085300

DIFERÊNÇA:.... 0,290144823129



Algorítmo PageRank
Exemplo:

[ITERAÇÃO 3]

C(v1) = 0,0108108108108108100
C(v2) = 0,0072072072072072070
C(v3) = 0,0072072072072072070
C(v4) = 0,0072072072072072070
C(v5) = 0,2594594594594595000
C(v6) = 0,0378378378378378300
C(v7) = 0,1207207207207207400
C(v8) = 0,2180180180180180400
C(v9) = 0,3315315315315315300

DIFERÊNÇA:.... 0,114406551216



Algorítmo PageRank
Exemplo:

[ITERAÇÃO 4]

C(v1) = 0,0053908355795148250
C(v2) = 0,0035938903863432163
C(v3) = 0,0035938903863432163
C(v4) = 0,0035938903863432163
C(v5) = 0,2789757412398921600
C(v6) = 0,0956873315363881600
C(v7) = 0,1087151841868823100
C(v8) = 0,1976639712488769400
C(v9) = 0,3027852650494160500

DIFERÊNÇA:.... 0,071977506532



Algorítmo PageRank
Exemplo:

[ITERAÇÃO 5]

C(v1) = 0,0025773195876288655
C(v2) = 0,0017182130584192435
C(v3) = 0,0017182130584192435
C(v4) = 0,0017182130584192435
C(v5) = 0,3208762886597938400
C(v6) = 0,0805412371134020500
C(v7) = 0,0945017182130584200
C(v8) = 0,2017826460481099100
C(v9) = 0,2945661512027491000

DIFERÊNÇA:.... 0,047854679483



Algorítmo PageRank
Exemplo:

[ITERAÇÃO 30]

C(v1) = 0,0000000000403478998
C(v2) = 0,0000000000268985999
C(v3) = 0,0000000000268985999
C(v4) = 0,0000000000268985999
C(v5) = 0,2908363721923578600
C(v6) = 0,0759543545152044800
C(v7) = 0,1037827657524052300
C(v8) = 0,2128218708467410300
C(v9) = 0,3166046365722477000

DIFERÊNÇA:.... 0,000081377804



Velocidade de Convergência do PageRank

❖ As experiências iniciais na Google usaram 322 
milhões de links 

❖ Para este grafo, o PageRank atingiu convergência ao 
fim de 52 iterações! 

❖ É um algoritmo extremamente eficiente e 
facilmente escalável para redes de grandes 
dimensões 

❖ Para n ligações o número de iterações é O(log n)



Deteção Automática de 
Comunidades



Deteção Automática de Comunidades (DAC)

A real-world community is a body of individuals 
with common economic, social, or political interests / 
characteristics, often living in relative proximity. 



Comunidades Virtuais
❖ Formam-se com o estabelecimento de ligações e interações 

entre os utilizadores 

❖ A sua formação requer: 

1. Um conjunto de pelo menos dois nós, partilhando algum 
interesse 

2. Existência de interações relativas a esse interesse 

❖  Dois tipos de comunidades: 

❖ Grupos Explícitos: subscrição dos utilizadores 

❖ Grupos Implícitos: formado pelas interações entre os 
utilizadores.



DAC — Definição
❖ Processo de procura de 

comunidades (clusters/
aglomerados) de nós, com conexões 
internas fortes e conexões fracas 
entre diferentes comunidades. 

❖ Idealmente a decomposição de um 
grande grafo em comunidades 
(grupos de partículas) disjuntas. 

❖ Tarefa de descoberta de subgrafos 
maximamente desligados



DAC — Questões Emergentes

❖ Como é que podemos detetar 
automaticamente comunidades em 
grandes redes? 

❖ Como é que as comunidades 
evoluem e como estudar essa 
evolução? 

❖ Como é que podemos avaliar as 
comunidades detetadas?



Zachary's karate club:
Zachary observed 34 members of a karate club over two years. During the course of 
observation, the club members split into two groups because of the disagreement 
between the administrator of the club and the club’s instructor (highlighted nodes), 
and the members of one group left to start their own club



DAC - Dois Tipos de Agrupamento



Member-Based Community 
Detection



Member-Based Community Detection (MBCD)

❖ Métodos baseados nas propriedades intrínsecas dos 
nós, assumindo que os que revelam características 
semelhantes representam uma comunidade. 

❖ Características dos nós: 

❖ Grau: trabalha com o grau dos nós. Noção de clique. 

❖ Alcance: nós próximos (caminho mais curto) 
pertencem à mesma comunidade: k-clique, k-club, k-clan 

❖ Semelhança: similaridades específicas, com base em 
partilha de vizinhos.



MBCD — Grau
❖ Clique: é um subgrafo completo onde todos os nós 

são adjacentes entre si 

❖  Procura de comunidades, baseadas em cliques é um 
problema NP-Completo! 

❖ Possibilidades: 
❖ Usar força-bruta em grafos comportáveis 

❖ Usar restrições para relaxar o problema 

❖ Usar cliques como sementes de comunidades maiores



Para cada nó vx procuramos 
o clique máximo que contém 
este nó. 

❖ Impraticável para redes grandes 

❖ Para um grafo completo de 100 nós seriam gerados 299-1 
cliques (633825300114114700748351602687), a partir 
de qualquer nó do grafo!

3-clique
3-clique



MBCD — Semelhança
❖ Estipula-se que nós semelhantes pertencem à 

mesma comunidade. 

❖ Depois aplica-se aglomeração (e.g. k-means) 

❖ Define-se semelhança com base na proximidade/
sobreposição dos seus membros 

❖ Uma possibilidade é:  %(vi, vj)  =  |N(vi) ∩ N(vj)| 

❖ É uma medida não normalizada e que cresce 
rapidamente para redes grandes



MBCD — Semelhanças Normalizadas
❖ Semelhança Jaccard: 

❖ Semelhança Coseno:

26Social Media Mining Measures and Metrics 26Social Media Mining Community Analysis

Vertex Similarity: Normalization

• Jaccard Similarity

• Cosine similarity

26Social Media Mining Measures and Metrics 26Social Media Mining Community Analysis

Vertex Similarity: Normalization

• Jaccard Similarity

• Cosine similarity


