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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 (e.g. ligações de PT para EU)



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:  𝛔(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:
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Vertex Similarity: Normalization

• Jaccard Similarity

• Cosine similarity
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MBCD — Semelhanças Normalizadas
Por exemplo, para:

27Social Media Mining Measures and Metrics 27Social Media Mining Community Analysis

Vertex Similarity: Example
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Vertex Similarity: Example

Teremos

e
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Vertex Similarity: Example



Aglomeração de Dados / K-Means
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Aglomeração na Cosmologia



Aglomeração na Biologia



Processos de Aglomeração
❖ Particionam-se os dados ou instâncias não 

classificadas em aglomerados (“clusters”), segundo 
dois princípios fundamentais:  

❖ Instancias dentro de um aglomerado são muito 
semelhantes 

❖ Instancias em aglomerados destintos são muito 
diferentes. 

❖ É uma forma simples mas eficaz de aprendizagem 
automática não supervisionada (as classes não são 
conhecidas à priori).



O algoritmo k-means

❖ Assume que as instâncias são pontos/vetores num 
espaço, com valores reais 

❖ Aglomeração baseada em centroides, i.e., a média 
dos pontos no aglomerado: 

❖ A atribuição de instâncias a aglomerados é feita 
com base na distância ao centroide do aglomerado



O algoritmo k-means
Let d be the distance measure between instances;

Select k random instances {s1, s2,… sk} as seeds;

Until clustering converges or other stopping criterion:

For each instance xi:

Assign xi to the cluster cj such that d(xi,sj) is minimal

      (atualiza as sementes para o centroide de cada aglomerado)

      For each cluster Cj

             sj = 𝜇(Cj) 



Aglomeração com k-means
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Converged!



Group-Based Community 
Detection



Group-Based Community Detection
❖ Neste método, considera-se a informação global 

distribuída pela rede, bem como a sua topologia, na 
determinação das comunidades. 

❖ Podemos procurar comunidades que sejam: 

❖ Equilibradas: aglomeração espectral 

❖ Robustas: grafos k-conectados 

❖ Modulares: não aleatórias 

❖ Densas: quasi-cliques, elevado número de ligações 

❖ Hierárquicas: com aglomeração hierárquica



Comunidades Equilibradas
❖ Podemos usar aglomeração espectral 

❖ Corte (corte): Partição de um grafo em em dois (ou mais) 
conjuntos (cutsets) 

❖ Tamanho do corte: número de arestas do corte 

❖ Corte mínimo: minimiza o tamanho do corte:
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Balanced Communities: Spectral Clustering

• Graph clustering can be used for community detection
– Most interactions are within group whereas interactions between 

groups are few
– community detection Æ a minimum cut problem

• Cut: a partitioning (cut) of the graph into two (or more) sets 
(cutsets).

• The size of the cut is the number of edges that are being cut 
and the summation of weights of edges that are being cut in a 
weighted graph.

• Minimum cut (min-cut): is a cut such that the size of the cut is 
minimized.

• Cut B has size 4
• A is the minimum cut

O corte B tem tamanho 4 

A é o corte mínimo



Ratio Cut & Normalized Cut
❖ O corte mínimo (minimum cut) devolve partições 

desequilibradas, com conjuntos singulares 

❖ Redefinimos a função objetivo de modo a ter em conta os 
tamanhos das sub-comunidades
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Ratio Cut & Normalized Cut

• Minimum cut often returns 
an imbalanced partition, with 
one set being a singleton 

• Change the objective function 
to consider community size
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Sendo:
o complemento do corte, 
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Ratio Cut & Normalized Cut

• Minimum cut often returns 
an imbalanced partition, with 
one set being a singleton 

• Change the objective function 
to consider community size

o volume do corte.



Ratio Cut & Normalized Cut: Exemplo
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Ratio Cut & Normalized Cut: Example

For partition in red: 

For partition in green: 

Both ratio cut and normalized cut prefer a balanced partitionConstatamos que ambos os métodos de corte preferem 
partições mais equilibradas.



Deteção Hierárquica de Comunidades

❖ Objetivo: construção de uma hierarquia das 
comunidades, baseada na topologia da rede 

❖ Análise da rede em diferentes níveis 

❖ Duas Abordagens: 

❖ Aglomeração hierárquica divisiva 

❖ Aglomeração hierárquica agregativa 

❖ Algoritmo de Girvan-Newman



Algoritmo de Girvan-Newman 
❖ É um algoritmo hierárquico divisivo 

❖ Baseia-se na remoção sucessiva do “elo mais fraco” 

1. Encontra a ligação mais fraca/crítica 

2. Remove essa ligação e recalcula a “força” de cada 
ligação/aresta 

3. Aplica recursivamente os dois passos anteriores, aos 
subgrafos decompostos, parando o processo após ter 
atingido um certo número de componentes 

4. Cada componente obtida formará uma comunidade



Algoritmo de Girvan-Newman 
❖ A fo r ç a d e u m a l i ga ç ã o é 

calculada com base na noção de 
edge betweenness (“utilidade 
ponte”) 

❖ Edge Betweenness: é o número 
total de caminhos mais curtos 
entre quaisquer dois vértices, que 
passam pela aresta considerada 

❖ A l igação com maior edge 
betweenness tende a ser uma 
ponte entre duas comunidades



Exemplo de Edge Betweenness
Qual o Edge Betweenness da aresta (7,8) ? 

EB(7,8) = 49
Basta notar que todos os caminhos curtos entre {1,2,3,4,5,6,7} 
e {8,9,10,11,12,13,14} têm de passar obrigatoriamente por (7,8)



Exemplo de Edge Betweenness

Qual o Edge Betweenness 
da aresta (4,6) ? 

EB(4,6) = 4x5/2 = 10

Basta notar que todos os caminhos 
curtos entre {1,2,3,4} e {5,6,7,8,9} 
têm de passar por (4,6) ou (4,5) e.



Exemplo de Edge Betweenness

Qual o Edge Betweenness 
da aresta (1,2) ? 

EB(1,2) = 6/2 +1 = 4

Basta notar que todos os caminhos 
curtos entre 2 e {4,5,6,7,8,9} têm de 
passar por (1,2) ou (2,3) e que (1,2) 
é o caminho mais curto entre 2 e 1.



Exemplo de Edge Betweenness
Qual o Edge Betweenness 

da aresta (5,6)?  E (7,9)?

EB(5,6) = 1

Só existe um caminho mais curto 
que passa nessa aresta.

EB(7,9) = 8

Há 8 caminhos mais curtos que têm 
de passar obrigatoriamente aqui.



Algoritmo de Girvan-Newman 
Repetir até atingir desconexão total: 

1. Calcular o Edge Betweenness (EB) para todas as 
arestas do grafo; 

2. Remover a aresta aij com o maior EB; 

3. Averiguar e registar existência de desconexão; 

4. Recalcular o EB para todas as arestas afetadas pela 
remoção da aresta aij.



Algoritmo de Girvan-Newman — Exemplo:

A primeira ligação a remover 
é (4,5) ou (4,6). Removendo 
(4,5) tornamos calcular EB 
para as arestas afetadas, 
obtendo-se EB(4,6) = 20.
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