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Resumo Neste artigo analisamos o uso de uma rede complexa proba-
biĺıstica baseada em similaridade como modelo supervisionado de clas-
sificação. Apresentamos o algoritmo para construção da rede, o critério
para seleção da rede, bem como o classificador baseado na rede selecio-
nada. Nesse classificador, uma nova instância é classificada de acordo com
o vértice mais similar e sua vizinhança na rede. Experimentos realizados
indicam que o modelo representado pela rede atinge precisão semelhante
a de um classificador baseado em vizinhos mais próximos (KNN ), porém
supera uma das suas principais limitações que é sua susceptibilidade a
rúıdo.
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1 Introdução

Tarefas t́ıpicas de mineração de dados, tais como classificação e análise de cluster
comumente buscam encontrar padrões em dados representados por uma coleção
de instâncias independentes de um único conceito. Entretanto, além dos atri-
butos que caracterizam os objetos ou instâncias, em um grande número de
aplicações existem também informações adicionais relativas às relações entre os
objetos. Essas informações, em geral representadas em grafos (ou redes comple-
xas), provêem uma visão adicional dos dados que pode ser usada no processo de
mineração e de descoberta de conhecimento [1,2,3].

Uma rede complexa que represente adequadamente a relação de similaridade
entre os dados deve ter grupos de objetos similares densamente conectados entre
si e fracamente conectados a outros grupos, sem, no entanto, utilizar um número
demasiadamente grande de arestas. Neste trabalho utilizamos tal rede, proposta
em [Ref propositalmente omitida] para exploração de comunidades, na tarefa de
classificação.

Dessa forma, neste trabalho propomos um algoritmo de classificação que se
utiliza de uma rede probabiĺıstica baseada em similaridade para classificação
de novas instâncias. A classificação baseada no modelo representado pela rede
mostrou-se, em experimentos preliminares, semelhante a classificação por vizinho
mais próximo (KNN ) sendo, no entanto, robusta a presença de rúıdo nos dados.
[4,5,6].



O restante do artigo está organizado como segue. Na Seção 2 são descritos
os principais conceitos de redes complexas e técnicas de mineração baseada em
grafos (link mining). Na Seção 3 é descrita a metodologia para a construção e
seleção da rede baseada em similaridade, bem como da classificação baseada na
rede. Na Seção 4, avaliamos a abordagem proposta usando dois conjuntos de
dados numéricos. Por último, na Seção 5, apresentamos as conclusões.

2 Classificação usando grafos e conceitos de redes
complexas

Redes Complexas difere da teoria dos grafos principalmente pela primeira estar
preocupada com grafos com grandes quantidades de vértices (em algumas redes
esse valor pode chegar a milhões de vértices) e, portanto, com suas proprieda-
des estat́ısticas gerais. Dessa forma diversas grandezas foram definidas com o
objetivo de caracterizar uma rede. Entre essas principais medidas encontram-se
grandezas como grau médio 〈k〉, modularidade da rede Q, coeficiente de cluste-
ring cc, apresentadas a seguir. Essas grandezas serão utilizadas para a seleção
da rede apropriada para a tarefa de classificação descrita na próxima seção.

O grau k de um vértice i é a quantidade de vértices adjacentes a i. O co-
eficiente de agrupamento expressa a probabilidade de dois vértices que estão
conectados possúırem uma conexão em comum com um terceiro vértice. O coefi-
ciente de agrupamento de um vértice i é expresso pela Equação 1, com ei sendo
o número de arestas existentes entre os vizinhos do vértices i, e ki(ki − 1)/2 é o
número máximo posśıvel de arestas entre esses vizinhos, sendo ki o grau de i.

cci =
2ei

ki(ki − 1)
(1)

O grau médio 〈k〉 de uma rede é a média do grau de todos os vértices,
assim como o coeficiente de agrupamento médio 〈cc〉 é a média do coeficiente de
agrupamento de todos os vértices.

O coeficiente de modularidade Q, proposto por Newman [7] expressa a qua-
lidade de uma divisão particular de uma rede em comunidades (agrupamento de
vértices densamente conectados, fracamente conectados a outros agrupamentos).
Essa medida é expressa pela Equação 2, sendo eii a fração de ligações internas
em um componente e eij a fração de ligações para outros componentes.

Q =
∑

i

[eii − (
∑

j

eij)2] (2)

Atualmente, alguns trabalhos têm se dedicado ao uso do formalismo de redes
complexas na tarefa de mineração (link mining) e, em particular, à classificação.
Estas técnicas consideram as relações existentes entre os objetos enquanto criam
modelos preditivos e descritivos.

Chakrabarti e colegas [8], por exemplo, verificando a dificuldade para usuários
encontrarem fontes na World Wide Web com alta qualidade e relevância para



suas necessidades, propuseram algoritmos que exploram a estrutura de hyper-
links para construção de fontes com alta qualidade utilizando medidas de vértices
centrais, identificando os principais objetos em uma rede de acordo com a quan-
tidade total de suas ligações e de suas ligações a objetos também relevantes.

Lu e Getoor [9] utilizaram uma rede direcionada para definir três medidas de
relação para cada objeto e as utilizaram na classificação. A primeira indica qual
a classe majoritária ligada ao objeto, a segunda é um vetor binário indicando
para cada classe se há ou não relação com o objeto, e a terceira é um vetor
indicando a quantidade de relações para objetos de cada classe. Utilizando bases
de dados onde as relações representavam citação entre artigos cient́ıficos foram
utilizadas cada uma das medidas para classificação, sendo que um novo objeto
é classificado baseado na probabilidade de pertencer a uma determinada classe
considerando as medidas propostas além dos atributos dos objetos.

3 Classificador baseado em rede de similaridade

O processo de classificação aqui proposto é uma abordagem baseada em vizinhos
mais próximos, porém a vizinhança considerada é dada pelo vértice mais similar
na rede formada pelo conjunto de treino e seus vértices adjacentes nessa rede. O
processo divide-se então em três etapas: (i) criação de uma rede probabiĺıstica
baseada em similaridade com diferentes graus médios; (ii) seleção da rede (esco-
lha do grau médio) e, (iii) a classificação de novos exemplos. A seguir essas três
etapas são detalhadas.

3.1 Construção da rede

Para construção da rede foi proposto um algoritmo que adota uma abordagem
aglomerativa hierárquica, na qual a seleção dos vértices não é determińıstica
e o processo de agrupamento de dois componentes é baseado em uma medida
de interconectividade entre os componentes. Essa medida prioriza a união de
componentes densamente conectados entre si e fracamente conectados a vértices
de outros componentes.

A rede é iniciada sem nenhuma ligação, sendo cada vértice um componente, e
iterativamente dois componentes são agrupados inserindo arestas, aleatoriamente
selecionadas, entre vértices com similaridade acima de um determinado limiar.
O limiar de similaridade inicia-se com um valor alto, e somente é decrementado
quando não é mais posśıvel unir componentes com o atual limiar. O processo é
repetido até a rede tornar-se conexa.

O agrupamento dos componentes ocorre em duas etapas principais: (i) para
cada componente é identificada a quantidade de arestas necessárias para o com-
ponente atingir o grau médio desejado, de acordo com a quantidade de vértices e
de arestas já existentes no componente. Essa quantidade de arestas é selecionada
aleatoriamente ligando vértices do componente a vértices que possuam similari-
dade acima de um limiar pertencente a outros componentes da rede, controlando
para não selecionar arestas repetidas; (ii) são agrupados os dois componentes que



maximizam a medida de interconectividade dada pela Equação 3. Maiores deta-
lhes sobre o algoritmo e as redes geradas podem ser visto em [10].

interconectividade(Ci, Cj) =
1

#Ci + #Cj

∑
x∈Ci,y∈Cj,

∃aresta(x,y)

sim(x, y) (3)

A medida de interconectividade reflete simultaneamente a contribuição das
novas arestas à “densidade”de ligações internas após a união dos componentes
e a “qualidade”dessas ligações (pois também leva em conta a similaridade entre
os vértices).

3.2 Critério de seleção

No algaritmo proposto, o grau médio definido leva naturalmente a diferentes
redes. Uma rede baseada em similaridade apropriada para caracterizar a vizi-
nhança de um vértice deve ter um compromisso entre três caracteŕısticas: (i) alto
valor para a relação entre a quantidade de ligações intra- e entre-componentes,
expressa pela medida de modularidade Q (Equação 2); (ii) alta densidade das
ligações intra-componentes, expressa pelo coeficiente de agrupamento (Equação 1);
e (iii) baixa quantidade de arestas, expressa pelo grau médio. Ou seja, queremos
uma rede que maximize o compromisso expresso pela Equação 4.

Qualidade =
Q ∗ 〈cc〉
〈k〉

(4)

Espera-se que tal rede represente apropriadamente as estruturas de comuni-
dades presentes nos dados utilizando-se de um menor número de arestas posśıvel
e, portanto, seja apropriada à tarefa de classificação.

3.3 Classificador

Dado uma rede G = (V,A), sendo V um conjunto de vértices representando cada
um dos exemplos do conjunto de treino e A um conjunto de arestas entre esses
vértices. N(x) representa um conjunto de vértices na rede que contém o vértice
mais similar ao vértice x e todos os seus vértices adjacentes. Por exemplo, na
Figura 1 é representada uma rede formada pelo conjunto de treino contendo x1,
x2, x3 e x4, com os objetos x1 e x4 sendo da classe positiva e os objetos x2 e x3

da classe negativa, e xn sendo um objeto do conjunto de teste. De acordo com
essa figura, N(xn) = x1, x2, x3, x4, pois x4 é o mais similar a xn e x1, x2, e x3

são adjacentes a x4.
A classificação de um vértice xn é efetuada encontrando-se na rede o vértice

mais similar (ou menor dissimilaridade) e computando-se a classe de xn com o
seguinte procedimento. Para cada classe i presente nos vértices de N(xn), a pro-
babilidade do vértice xn ser daquela classe é dada pela Equação 5. No exemplo da
Figura 1 a probabilidade de ser da classe + é dado por (w1+w4)/(w1+w2+w3+w4)
e a probabilidade de ser − é (w2+w3)/(w1+w2+w3+w4).



Figura 1. Exemplo para a classificação do objeto xn pertencente ao conjunto de teste
em uma rede formada pelo conjunto de treino contendo x1, x2, x3 e x4.

P (Classe(i)|N(xn)) =
1∑

xi∈N(xn) wi

∑
xj∈N(xn)

xjdaclassei

wj , onde wj = sim(xn, xj) (5)

Portanto, a classe Y (xn) corresponde a classe dos vértices presentes em
N(xn) que leva ao maior valor da Equação 6.

Y (xn) = classe(i)|Arg max(P (Classe(i)|N(xn))) (6)

4 Resultados experimentais

Os experimentos preliminares foram realizados utilizando duas bases de dados
numéricas: a Iris Plants Database, contendo 150 exemplos distribúıdos igual-
mente em três classes e a base Wine recognition data também contendo três
classes. Foram realizados experimentos com outras bases, apresentando resulta-
dos semelhantes, mas os resultados não foram apresentados por falta de espaço.

Inicialmente foi definido um procedimento padrão para avaliação da rede
gerada, e que também será utilizado para avaliar a classificação. A partir de
uma base de dados é utilizado 10-fold cross validation, sendo que com cada
conjunto de treino são geradas 5 redes com o grau médio desejado, a fim de
determinar o padrão médio de comportamento dessas redes, obtendo uma média
para o grau, a modularidade Q e o coeficiente de agrupamento. Após obter os
valores médios para cada fold é obtido uma média final para cada medida.

Para verificar se a função de qualidade identifica uma rede apropriada para
o processo de classificação utilizamos a base Iris e definimos o conjunto de grau
médio a ser analisado (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 e 30). Efetuamos o procedi-
mento padrão de avaliação para cada grau médio gerando os resultados para a
base Iris apresentados na Tabela 1. Nessa tabela o valor de qualidade foi norma-
lizado entre 0 e 1. Embora tenham sido definidos os graus médios de 2 a 30 as
redes probabiĺısticas tornaram-se conexas com graus inferiores. Observa-se que
os graus entre 3,75 e 5,98 geram as redes com melhores valores de qualidade.
Em outros experimentos os melhores valores para o grau médio indicado pela
medida de qualidade também ficaram próximos de 4. Para ilustrar as redes com



Tabela 1. Caracteŕısticas da rede Íris

〈k〉 #arestas 〈cc〉 Q Qualidade

2,15 145,12 0,81 0,04 0,27
2,98 201,12 0,75 0,15 0,75
3,75 253,13 0,72 0,27 1,00
3,76 253,80 0,72 0,26 0,99
4,71 318,00 0,70 0,33 0,98
5,43 366,76 0,70 0,39 0,99
5,98 403,76 0,70 0,43 0,98
7,62 514,26 0,65 0,53 0,89

(a) (b)

(c) (d)

Figura 2. Redes constrúıdas a partir da base de dados Iris com grau médio igual a:
(a) 2,17; (b) 3,94; (c) 4,98; e (d) 6,35. As cores representam as classes. As redes foram
representadas com a ferramenta Prefuse (http://prefuse.org/)

diferentes graus, na Figura 2 são apresentadas as redes da base Iris com graus
variando de 2,17 a 6,35.

Para analisar a presença de rúıdo na rede, para cada conjunto de treino
uma dada porcentagem de exemplos teve a classe modificada, e para cada rede,
além das três medidas já obtidas, foi extráıda também a medida de precisão
do classificador, obtida a partir do conjunto de teste usando um classificador



KNN (K=1) e com as redes. Observa-se que a opção por K=1 é devido a
impossibilidade de se determinar o melhor K sem dividir os dados de treino em
treino e validação. O uso da rede, por sua vez, permite a escolha da melhor rede
apenas usando os dados de treino. Na Tabela 2 são apresentadas as precisões para
diferentes valores de grau médio, incluindo o que gerou a melhor rede. Verifica-se
que utilizando os melhores graus médios dado pela função de qualidade (de 3,75
a 5,98) os resultados, em geral, foram melhores que com valores inferiores ou
superiores de grau médio.

Tabela 2. Precisão do classificador baseado em rede aplicado na base Iris

precisão 〈k〉 2,15 precisão 〈k〉 3,75 precisão 〈k〉 5,98 precisão 〈k〉 8,45

rúıdo 0% 96,53 (4,44) 96,13 (5,34) 96 (5,33) 96 (5,33)
rúıdo 2% 96,27 (4,62) 95,6 (5,91) 95,73 (5,71) 95,6 (5,68)
rúıdo 4% 94,67 (5,47) 95,33 (4,99) 96 (5,33) 96 (5,33)
rúıdo 6% 94,93 (4,76) 95,33 (5,33) 96,4 (5) 96 (5,14)
rúıdo 8% 94,93 (4,74) 94,67 (5,42) 96,27 (4,72) 95,87 (5,75)
rúıdo 10% 93,87 (5,58) 94,93 (5,41) 95,73 (5,74) 95,07 (5,70)
rúıdo 12% 93,47 (5,39) 94,4 (5,35) 95,33 (5,91) 95,47 (5,84)
rúıdo 14% 94 (6,33) 94,67 (5,04) 95,47 (6,28) 96,53 (5,19)
rúıdo 16% 93,2 (5,74) 94,13 (5,48) 95,47 (5,39) 94,8 (5,35)
rúıdo 18% 92,53 (6,99) 93,47 (6,12) 94,93 (6,56) 94,13 (6,93)
rúıdo 20% 92,67 (6,17) 92,8 (6,62) 95,07 (5,85) 94,27 (6,13)
rúıdo 30% 89,6 (6,05) 92,67 (6,12) 94 (5,97) 93,07 (7,16)

Aplicando o procedimento de avaliação das redes para as bases Wine obtemos
como melhor valor de grau médio 5. Na Tabela 3 apresentamos a precisão para
as duas bases, comparando com o KNN utilizando 1 vizinho mais próximo.
Observa-se que o classificador proposto não sofreu grande perda de precisão com
a inserção de rúıdo.

5 Conclusões

Em diversas tarefas de mineração, além da descrição usual dos objetos via uma
tabela atributo-valor é comum a existência de informações adicionais sobre as
relações entre os objetos. Uma Rede Complexa pode capturar e representar es-
sas relações. Ou seja, tarefas t́ıpicas de mineração de dados, como classificação,
podem ser beneficiadas em uma abordagem que se utiliza, além da representação
atributo-valor usual em mineração de dados, da representação e do formalismo
existente no contexto de Redes Complexas, configurando uma abordagem de mi-
neração relacional. Neste artigo, mostramos que uma rede complexa baseada na
similaridade entre os exemplos permite caracterizar apropriadamente um con-
junto de dados e mostramos que um dado exemplo pode ser bem representado
por um vértice similar na rede juntamente com seus vértices adjacentes. Os re-
sultados de classificação dos casos de teste baseados em modelos representados



Tabela 3. Precisão do classificador nas duas bases, comparadas ao KNN com K=1.

Iris (KNN) Iris (Rede) Wine (KNN) Wine

rúıdo 0% 96 (4,42) 96,13 (5,34) 93,27 (9,22) 91,12 (9,32)
rúıdo 2% 95,33 (4,98) 95,6 (5,91) 92,58 (9,33) 91,12 (8,87)
rúıdo 4% 93,07 (5,92) 95,33 (4,99) 91,81 (9,39) 90,76 (8,62)
rúıdo 6% 92,53 (6,64) 95,33 (5,33) 91,01 (9,61) 90,67 (8,84)
rúıdo 8% 92,4 (5,84) 94,67 (5,42) 90,69 (9,8) 90,78 (9,29)
rúıdo 10% 89,47 (7,42) 94,93 (5,41) 90,44 (10,37) 91 (8,61)
rúıdo 12% 89,6 (6,59) 94,4 (5,35) 89,66 (10,37) 90,22 (9,26)
rúıdo 14% 89,6 (7,16) 94,67 (5,04) 87,64 (9,19) 89,3 (9,71)
rúıdo 16% 88,67 (7,11) 94,13 (5,48) 88,11 (10,25) 90,46 (9,56)
rúıdo 18% 87,33 (8,73) 93,47 (6,12) 87,04 (9,79) 89,09 (9,39)
rúıdo 20% 85,87 (8,2) 92,8 (6,62) 87,34 (9,11) 89,68 (9,58)
rúıdo 30% 82 (8,83) 92,67 (6,12) 81,5 (11,08) 88,63 (9,51)

como redes demonstram inclusive que a rede é mais robusta a eventuais rúıdos.
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