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e meus irm˜aos Fabr´ıcio, Gabriela, Meire, Elisa, F´atima e Jo˜ao, por oferecerem

muita compreens˜ao, otimismo e esperanc¸a inacab´aveis.

Agradeço a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribu´ıram para

o meu trabalho. Agradec¸o ainda ao Paulino R. Villas Boas, pelo companheirismo

e assistˆencia dispensada desde os tempos de graduac¸ão.

Finalmente, agradec¸o a Fundac¸ão de Amparo `a Pesquisa do Estado de S˜ao

Paulo (FAPESP), pelo apoio financeiro, que foi essencial para o desenvolvimento

de toda a pesquisa realizada durante o meu doutoramento.

i



Sumário

1 Introduç ão 1
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5 Classificaç̃ao e modelagem da Internet 80

6 O aspecto da letalidade em redes de interac¸ões de doḿınios protéicos 90
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a uma seq¨uência promotora espec´ıfica, que se situa no in´ıcio de

um gene rep´orter. Este, por sua vez, interage com o dom´ınio de
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um vetor de propriedades (cultivo e produc¸ão). Cada linha da

matriz de atributos representa umchateaux e cada coluna uma

caracter´ıstica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

7.3 As cores doschateaux representam a classificac¸ão obtida por meio

da aplicac¸ão de detecc¸ão de comunidades na rede complexa dos

produtores de vinho. A regi˜ao geogr´afica est´a fora de escala para

melhor visualizac¸ão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
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Resumo

A teoria das redes complexas tem sido utilizada na an´alise, modelagem e ca-

racterizac¸ão de sistemas naturais e artificiais, tais como a Internet, interac¸ões

protéicas, a sociedade, a teia mundial e diferentes ecossistemas. Basicamente,

a caracterizac¸ão destes sistemas ´e realizada atrav´es de poucas medidas de redes,

apesar delas existirem em grande n´umero. Geralmente, apenas a distribuic¸ão das

conexões, o coeficiente de aglomerac¸ão médio e o menor caminho m´edio são

considerados na caracterizac¸ão de redes reais. Como os modelos s˜ao desenvolvi-

dos em termos destas medidas, a modelagem se torna muitas vezes incompleta,

pois muitos desses modelos s˜ao considerados precisos quando reproduzem ape-

nas um conjunto reduzido de propriedades estruturais de redes reais. A obtenc¸ão

de descric¸ões mais detalhadas e conseq¨uentemente, modelos mais precisos, pode

ser alcanc¸ada com a utilizac¸ão de diversas medidas de redes. A an´alise de um

conjunto amplo de medidas pode ser realizada atrav´es de m´etodos de estat´ıstica

multivariada e reconhecimento de padr˜oes, conforme apresentamos neste traba-

lho. Considerando a an´alise das vari´aveis canˆonicas e decis˜ao Bayesiana, caracte-

rizamos diversas redes reais, principalmente a Internet, e encontramos os modelos

mais adequados para reproduzir a estrutura de redes reais. Al´em disso, emprega-

mos medidas de redes no estudo da relac¸ão conectividade-letalidade em redes de

interaç̃ao de prote´ınas e dom´ınios doS. cerevisiae e mostramos que essa relac¸ão

é melhor definida entre os dom´ınios. Finalmente, utilizamos a teoria das redes
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complexas na an´alise e caracterizac¸ão das relac¸ões entre os produtores de vinhos

da região de Bordeaux (Franc¸a). Os resultados obtidos sugerem que as t´ecnicas

de cultivo e propriedades da produc¸ão de vinho s˜ao fortemente influenciadas pelo

território, o que reforc¸a o conceito deterroir.



Abstract

Complex networks theory has been used for analysis, modeling and characteri-

zation of natural and artificial systems, such as the Internet, protein interaction,

society, the World Wide Web and ecosystems. Basically, such systems are cha-

racterized in terms of complex networks measurements. Despite the large num-

ber of network measurements that has been developed, generally only the degree

distribution, the average clustering coefficient and the average shortest path are

considered for network characterization and modeling. Since the network models

are generally quantified in terms of these measurements, the modeling is frequen-

tly incomplete. In order to obtain more detailed characterization of networks,

and consequently more accurate models, several networks measurements must be

taken into account. The analysis of a large set of measurements can be perfor-

med through multivariate statistical analysis and pattern recognition methods, as

presented in this work. We characterize and classify various real networks con-

sidering canonical variable analysis and bayesian decision theory. We determine

the accuracy of the most well-known networks models considering several real

networks, such as the Internet. Besides, we apply the complex networks theory

to study the connectivity-lethality relation for proteins interaction network and

the protein domain network of the yeastS. cerevisiae and show that this rela-

tion is better defined between the domains. Finally, we characterize and analyze

the similarities of wine producers of Bordeaux region (France) through complex

xvi
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networks theory. Our results suggest that the cultivation techniques and produc-

tion properties are strongly influenced by the territory, which stress the concept of

terroir.



Caṕıtulo 1

Introdução

A teoria das redes complexas engloba conceitos de teoria dos grafos, mecˆanica

estat´ıstica, sistemas n˜ao-lineares e sistemas complexos, que s˜ao aplicados na mo-

delagem, an´alise e simulac¸ão de sistemas naturais e artificiais formados por par-

tes discretas que interagem. Devido a sua generalidade e car´ater multidisciplinar,

essa teoria ´e utilizada nas mais diversas ´areas de pesquisa, como f´ısica, qu´ımica,

matemática, biologia, psicologia, medicina, computac¸ão, sociologia, ling¨uı́stica,

engenharia, telecomunicac¸ões e astronomia [Bar03]. No caso da biologia, a mo-

delagem de interac¸ões entre os componentes celulares utilizando a teoria das

rede complexas ajudou no desenvolvimento das pesquisas em biologia de siste-

mas [Kit02, Kit04], que, basicamente, est´a interessada no estudo das relac¸ões

entre genes [SOMMA02, DdFC05], proteı́nas [dFCRT06, JMBO01] e metabóli-

cos [JTA+00]. Em muitos casos, o estudo das relac¸ões entre tais componentes ´e

mais importante do que a an´alise de cada um deles individualmente, o que reforc¸a

a importância da utilizac¸ão da teoria das redes complexas em microbiologia. Por

exemplo, conforme sugerido por Volgestein, Lane e Levine, estudar as conex˜oes

do gene p53, que ´e um supressor de tumores, ´e mais importante do que estud´a-lo

individualmente [VLL00].

1
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Como aplicac¸ão em computac¸ão, a teoria das redes complexas oferece su-

porte para o estudo da Internet (formada por roteadores conectados por fibras

ópticas ou sistemas autˆonomos conectados por tabelas BGP) [FFF99], da Teia

Mundial (formada por portais,blogs e sites pessoais e educacionais que se re-

ferenciam) [AJB99] e de aspectos de engenharia desoftware [VS07]. No caso

da Internet, fatores dinˆamicos, como a propagac¸ão de falhas ou v´ırus entre ro-

teadores, podem ser simulados [BLM+06]. Al ém disso, o desenvolvimento de

modelos que representem a evoluc¸ão da Internet s˜ao fundamentais para se fazer

previsões quanto `a sua estrutura e determinar o efeito de falhas est´aticas [AJB00]

ou dinâmicas (efeito cascata [Mot04]). Modelos que reproduzam as principais

caracter´ısticas da Internet tamb´em são importantes para o desenvolvimento de

protocolos de roteamento e planejamento de tr´afego [YJB02].

A sociedade e os ecossistemas s˜ao outros sistemas complexos que natural-

mente s˜ao modelados pela teoria das redes complexas. No primeiro caso, a es-

trutura das relac¸ões existentes entre pessoas [LEA+01] ou grupos de indiv´ıduos

de uma determinada especialidade, como artistas [GD03], cientistas [BJR+02,

New01] ou mesmo esportistas [OC04], pode ser modelada por redes. Atrav´es da

caracterizac¸ão da estrutura de redes sociais pode-se inferir as relac¸ões entre in-

divı́duos. Por exemplo, Newman mostrou que as colaborac¸ões entre cientistas s˜ao

distribuı́das de forma n˜ao homogˆenea, ficando concentradas entre poucos pesqui-

sadores [New01], sendo a rede formada por conjuntos de cientistas que colabo-

ram muito entre si e pouco com os demais. Al´em da caracterizac¸ão, fenômenos

dinâmicos, como a propagac¸ão de opiniões e controle de epidemias tamb´em po-

dem ser simulados em redes sociais [BLM+06]. Já no caso dos ecossistemas, as

cadeias alimentares s˜ao representadas por redes formadas por esp´ecies conectadas

de acordo com relac¸ões de predatismo. Nestas redes, fenˆomeno dinâmicos podem

ser simulados, a fim de quantificar os efeitos causados por desastres ambientais
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ou extinç̃ao de esp´ecies [KFM+03].

De acordo com estes exemplos, podemos notar que a teoria das redes comple-

xas oferece suporte para caracterizac¸ão, análise e modelagem dos mais variados

sistemas complexos. Na verdade, qualquer sistema natural ou artificial formado

por muitas partes que interagem pode ser representado por redes. Entretanto, ape-

sar do grande sucesso obtido por tal teoria, ainda h´a um vasto campo de pesquisa

a ser explorado devido `a algumas limitac¸ões existentes, como a falta de medidas

e métodos para analisar, caracterizar e classificar redes reais. Como nenhuma me-

didaé suficiente para caracterizar completamente uma rede, um conjunto formado

por diversas medidas deve ser considerado. No entanto, como geralmente tal con-

junto se restringe a duas ou trˆes medidas, a descric¸ão de redes reais e daquelas

geradas por modelos acaba sendo incompleta. Assim, muitos dos modelos que

têm sido desenvolvidos reproduzem apenas algumas propriedades particulares de

redes reais, como a distribuic¸ão livre de escala e a pequena distˆancia média en-

tre os vértices. Logo, tais modelos s˜ao bastante simplificados e n˜ao reproduzem

grande parte das caracter´ısticas topol´ogicas e dinˆamicas das redes consideradas.

Portanto, para a obtenc¸ão de modelos mais precisos ´e fundamental a considerac¸ão

de um conjunto amplo de medidas n˜ao redundantes, o que pode ser alcanc¸ado

com a utilizac¸ão de técnicas de reconhecimento de padr˜oes e minerac¸ão de dados,

conforme apresentamos neste trabalho.

1.1 Objetivos

Apesar de existir dezenas de medidas de redes complexas [dFCRTB07], apenas

algumas delas s˜ao consideradas na an´alise e caracterizac¸ão de redes. Com isso,

muitos dos modelos de redes desenvolvidos reproduzem apenas algumas pro-

priedades estruturais de redes reais, o que os torna incompletos. Para se ob-
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ter caracterizac¸ões mais completas da estrutura de redes, e conseq¨uentemente

modelagens mais precisas, ´e necess´aria a utilizac¸ão de um conjunto amplo de

medidas n˜ao correlacionadas, que descrevam as propriedades topol´ogicas mais

importantes. Um dos objetivos deste trabalho ´e oferecer uma metodologia de

caracterizac¸ão, análise e classificac¸ão de redes complexas baseada em m´etodos de

estat´ıstica multivariada e reconhecimento de padr˜oes, que solucione as limitac¸ões

na caracterizac¸ão e classificac¸ão de redes.

Outras finalidades deste trabalho se concentram na an´alise e caracterizac¸ão de

três sistemas complexos.

1. Internet no n´ıvel dos sistemas autˆonomos: A evoluc¸ão da Internet ´e guiada

por diversos fatores, incluindo ligac¸ão preferencial, distˆancia geogr´afica en-

tre roteadores e crescimento, com a adic¸ão de novos roteadores e conex˜oes.

Uma das finalidades de nossa pesquisa ´e o desenvolvimento de um modelo

baseado nestes fatores e sua comparac¸ão com outros modelos de redes.

2. Redes de interac¸ões de prote´ınas e de dom´ınios protéicos doSacharomi-

ces cerevisiae: Prote´ınas letais (essenciais) s˜ao aquelas que quando inati-

vas, causam a morte ou esterilidade de organismos. Como estas prote´ınas

são fundamentais, verificou-se que h´a uma correlac¸ão entre letalidade e co-

nectividade em redes de interac¸ão de prote´ınas, ou seja, h´a uma tendˆencia

das prote´ınas mais conectadas serem letais [JMBO01]. Como os dom´ınios

protéicos são as unidades funcionais das prote´ınas,é esperado que exista

uma correlac¸ão entre conectividade e letalidade no n´ıvel dos dom´ınios. Um

dos objetivos deste trabalho ´e testar essa hip´otese e comparar as correlac¸ões

obtidas pela an´alise das redes de interac¸ão de prote´ınas e dom´ınios.

3. Rede dos produtores de vinhos da regi˜ao de Bordeaux: Oschateaux ao

redor da regi˜ao de Bordeaux foram divididos em distritos de forma a as-



1.2. Contribuições 5

sociar as caracter´ısticas dos vinhos aos respectivos territ´orios de produc¸ão.

No entanto, apesar dessa suposta associac¸ão existir há séculos, nenhuma

investigac¸ão já foi realizada de forma a analisar quantitativamente essa hip´otese.

Este trabalho tem a finalidade de analisar de forma quantitativa como as ca-

racter´ısticas de produc¸ão e cultivo de vinho s˜ao influenciadas pela regi˜ao de

produç̃ao.

1.2 Contribuições

Dentre as contribuic¸ões principais deste trabalho, podemos citar:

• Revis̃ao de medidas de redes: como as medidas de redes complexas s˜ao

descritas em centenas de artigos diferentes, realizamos uma revis˜ao na lite-

ratura e apresentamos neste trabalho suas principais caracter´ısticas.

• Metodologia de classificac¸ão: geralmente os modelos de rede s˜ao consi-

derados precisos quando reproduzem um n´umero reduzido de propriedades

estruturais de redes reais, como a distribuic¸ão das conex˜oes e o caminho

caracter´ıstico. No entanto, essa aproximac¸ão é bastante limitada e para se

obter modelagens mais completas deve-se considerar um conjunto amplo

de medidas na caracterizac¸ão dos modelos. Para realizar essa tarefa, mos-

tramos como a an´alise das vari´aveis canˆonicas e decis˜ao Bayesiana podem

ser utilizadas na determinac¸ão da completeza de modelos de rede. Nossos

resultados mostram que muitos dos modelos que s˜ao considerados adequa-

dos para representar redes reais n˜ao reproduzem propriedades estruturais

importantes, como a assortatividade e o alto coeficiente de aglomerac¸ão. A

metodologia que propomos neste trabalho permite uma caracterizac¸ão mais

completa de modelos de redes e a visualizac¸ão, em duas ou trˆes dimens˜oes,
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da separac¸ão entre eles. Nesse caso, ´e poss´ıvel determinar de forma precisa

qual modelo ´e mais adequado para modelar uma dada rede real.

• Modelagem da Internet: desenvolvemos um modelo de Internet e o com-

paramos com alguns modelos de redes complexas. Mostramos que esse mo-

deloé bastante preciso e conclu´ımos que a evoluc¸ão da Internet ´e guiada por

três fatores limitantes: (i) ligac¸ão preferencial, (ii) distˆancia geogr´afica entre

os roteadores e (iii) crescimento, com a adic¸ão de novos sistemas autˆonomos

e ligaç̃oes.

• Essencialidade em redes de interac¸ão de doḿınios protéicos: compara-

mos a correlac¸ão entre essencialidade e conectividade em redes de interac¸ão

de prote´ınas e dom´ınios protéicos. Nossos resultados sugerem que essa

correlaç̃ao é mais bem definida no n´ıvel dos dom´ınios, o que mostra a im-

portância destas estruturas na definic¸ão das func¸ões das prote´ınas.

• Rede dos produtores de vinhos: mostramos como a representac¸ão por re-

des complexas pode ser utilizada como um m´etodo de classificac¸ão não-

supervisionado. Aplicamos essa metodologia no caso da rede dos produ-

tores de vinho de Bordeaux e mostramos como os atributos de produc¸ão e

cultivo do vinho são influenciados pelo territ´orio. Nesse caso, nossos resul-

tados mostraram que os chateaux pertencentes ao mesmo territ´orio tentem

a compartilhar t´ecnicas de cultivo e produc¸ão semelhantes. Tamb´em anali-

samos quais atributos mais influenciam na qualidade dos vinhos e determi-

namos oschateaux protótipos de cada regi˜ao, o que permite determinar os

vinhos com as caracter´ısticas t´ıpicas de cada distrito.
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Figura 1.1: Relação entre os caṕıtulos que constituem a tese.

1.3 Descrição dos caṕıtulos

Nos próximos cap´ıtulos, introduzimos diversas medidas de redes complexas e

métodos de an´alise multivariada reconhecimento de padr˜oes, que s˜ao utilizados na

caracterizac¸ão, análise e classificac¸ão de diversas redes reais. Iniciamos com uma

introduç̃ao sobre conceitos b´asicos de redes complexas, onde apresentamos um

breve histórico sobre o desenvolvimento desta ´area de pesquisa, os conceitos fun-

damentais e alguns modelos de redes. A seguir, discutimos as principais medidas

topológicas desenvolvidas para quantificar propriedades estruturais de redes com-

plexas. No cap´ıtulo posterior, mostramos como a classificac¸ão de redes pode ser

realizada utilizando an´alise multivariada e decis˜ao Bayesiana. Nesse caso, consi-
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deramos diversos modelos e medidas para definirmos o espac¸o de classificac¸ão

e determinamos os modelos que melhor reproduzem a estrutura de v´arias re-

des reais. Um resultado interessante ´e que muitas das redes reais que possuem

distribuiç̃ao de conex˜oes do tipo livre de escala foram classificadas como redes

geográficas, cuja distribuic¸ão de conex˜oesé do tipo Poisson. Destarte, a an´alise

por reconhecimento de padr˜oes que sugerimos exigir´a uma revis˜ao dos modelos

existentes e uma nova perspectiva para o desenvolvimento de modelos mais com-

pletos. Finalmente, realizamos diversas aplicac¸ões nos cap´ıtulos seguintes consi-

derando trˆes redes reais: (i) a Internet, (ii) a rede de interac¸ão de prote´ınas doS.

cerevisiae e (iii) a rede dos produtores de vinhos da regi˜ao de Bordeaux (Franc¸a).

Propomos um modelo de crescimento da Internet e o comparamos com diversos

outros utilizando an´alise das vari´aveis canˆonicas e decis˜ao Bayesiana. Mostra-

mos que dentre os modelos de redes considerados, o modelo que desenvolvemos

é o mais preciso para representar a estrutura e evoluc¸ão da Internet. A an´alise

das redes de interac¸ões de prote´ınas e dom´ınios nos leva a conclus˜ao de que a

correlaç̃ao entre letalidade e conectividade ´e mais definida no n´ıvel dos dom´ınios

protéicos do que no n´ıvel das prote´ınas. No caso da produc¸ão de vinhos, mode-

lamos as semelhanc¸as entre os produtores como redes e analisamos a influˆencia

do território nas técnicas de cultivo e propriedades da produc¸ão. Comparando

a classificac¸ão obtida pela teoria das redes complexas com a divis˜ao territorial,

mostramos que os atributos relativos `a produc¸ão dos vinhos s˜ao fortemente in-

fluenciados pela regi˜ao a que oschateaux pertencem. Al´em disso, determinamos

quais fatores mais influenciam na qualidade dos vinhos e encontramos oschate-

aux protótipos de cada regi˜ao. Noúltimo cap´ıtulo, discutimos as conclus˜oes e as

possibilidades de trabalhos futuros. A Figura1.1apresenta a estrutura de ligac¸ão

entre os cap´ıtulos que constituem a tese.



Caṕıtulo 2

Conceitos Básicos de redes

complexas

Sistemas complexos s˜ao formados por muitos elementos capazes de interagir entre

si e com o meio ambiente. Propriedades destes sistemas incluem (i)emergência:

a complexidade do todo ´e maior do que a complexidade da soma das partes, (ii)

auto-organização: o sistema se organiza sem um comando externo e (iii)univer-

salidade: sistemas pertencentes `a mesma classe possuem propriedades semelhan-

tes [BY92]. Como esses sistemas s˜ao formados por partes discretas que se co-

nectam, a modelagem por redes ´e realizada de forma natural [AO04]. Por exem-

plo, o cérebroé formado por c´elulas nervosas conectadas por axˆonios [WS98,

dFCS05, dFCS06b, dFCKH07]; a sociedade ´e formada por pessoas ligadas por

laços de amizade [WF94]; as cadeias alimentares s˜ao formadas por animais e

plantas conectados por relac¸ões de predatismo [MHH98]; as conex˜oes entre ae-

roportos s˜ao definidas por rotas a´ereas [GA04, GMT+05]; as malhas rodovi´arias

são formadas por rodovias que ligam cidades [GN06]; a Interneté composta por

roteadores ligados por fibras-´opticas [FFF99, YJB02, AJB00]; a Teia Mundialé

definida por documentos conectados porhyperlinks [AJB99, BAJ00, AH00]; a

9
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linguagemé resultante da interac¸ão de palavras que se relacionam por similari-

dade e func¸ão [dFC04b, ANJdFC07] e os cientistas est˜ao conectados de acordo

com os trabalhos de colaborac¸ão [BJR+02, New01]. Aplicações da teoria das re-

des complexas na modelagem de sistemas naturais e artificiais s˜ao encontradas em

diversos artigos de revis˜ao [Str01, AB02, New03b, AO04] e livros [Bar03, Wat03,

SG03, Cal07].

2.1 Introdução histórica

A teoria das redes complexas nasceu da aplicac¸ão de medidas desenvolvidas pela

teoria dos grafos e conceitos provenientes da mecˆanica estat´ıstica, fı́sica não-

linear e sistemas complexos. A teoria dos grafos, particularmente, comec¸ou com

o trabalho de Leonhard Euler para resolver o famoso problema dasSete Pontes de

Königsberg (Prússia no s´eculo XVIII, atual Kaliningrado, R´ussia), onde haviam

duas grandes ilhas que, juntas, formavam um complexo que continha sete pon-

tes. Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de algu´em atravessar todas as

pontes sem repetir nenhuma. A chance de tal fac¸anha havia se tornado uma lenda

popular quando Leonhard Euler, em 1736, provou que n˜ao existia tal caminho.

Ele modelou o problema das sete pontes como um grafo, transformando cami-

nhos em arestas e suas intersecc¸ões em v´ertices (ver a Figura2.1), criando, pos-

sivelmente, o primeiro grafo da hist´oria [Bol98, Die00]. Desde ent˜ao, os avanc¸os

obtidos por tal teoria se restringiram, em grande parte, a grafos est´aticos e com

relativamente poucas aplicac¸ões práticas [NBW06]. Dentre tais aplicac¸ões, a so-

ciologia usou a teoria dos grafos, a partir da d´ecada de 50, para analisar redes

formadas por indiv´ıduos ligados por algum tipo de interac¸ão social (e.g. ami-

zade e trabalho) [WF94]. Esta aplicac¸ão revelou que a teoria dos grafos pode ser

usada como uma ferramenta pr´atica para analisar dados emp´ıricos. Além disso,
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Figura 2.1: A configuração das pontes antes de 1875, com a ilha de Kneiphof

(A), a área de terra (D) entre os dois braços do rio Pregel, e as duas porções

de terra que circundam a ilha (C e B). Euler transformou essa configuração

em um grafo e provou que não é posśıvel alguém atravessar todas as pontes

passando apenas uma vez por cada uma delas.

nesta mesma ´epoca, alguns pesquisadores comec¸aram a usar grafos como meio

de simulac¸ão de processos dinˆamicos, como a propagac¸ão de doenc¸as [NBW06],

opiniões [TdFC06, RC05] e caminhadas aleat´orias (random walks) [dFCT07].

Em 1967, uma importante propriedade presente nas redes sociais foi desco-

berta quando Stanley Milgram, um pesquisador de sociologia em Harvard, Es-

tados Unidos, interessado na estrutura da sociedade americana, descobriu que a

distância média entre duas pessoas quaisquer nos Estados Unidos ´e próxima de

seis. O experimento que determinou tal resultado foi realizado com o envio de

centenas de cartas a pessoas residentes em Wichita (Kansas) e Omaha (Nebraska).

Estas pessoas foram escolhidas de forma aleat´oria e na carta era perguntado se elas

conheciam a esposa de um aluno de graduac¸ão que residia em Sharon (Massachu-

setts) ou se conheciam um corretor de fundos p´ublicos em Boston. Caso elas

conhecessem, as cartas deveriam ser enviadas aos respectivos destinat´arios. Caso

contrário, as pessoas deveriam colocar seus dados e enviar as cartas a outras pes-

soas que supostamente os conheciam. As missivas deveriam passar pelas m˜aos de
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diversos indiv´ıduos até chegarem ao seu destino e, dessa forma, Milgram poderia

saber a rota pela qual elas teriam passado. Das 160 cartas enviadas, 42 chega-

ram ao destino e, com isso, Milgram determinou o caminho m´edio que separava

duas pessoas quaisquer nos Estados Unidos. Tal distˆancia foi determinada como

sendo 5,5 e arredondada para seis. A partir desta descoberta, surgiu o famoso

termoseis graus de separação [Mil67]. Segundo o referido princ´ıpio, a distância

média entre um esquim´o no Alaska e uma pessoa residente em S˜ao Paulo deve

ser em torno de seis. Esse fenˆomenoé conhecido como efeito de mundo pequeno

(small world). Hoje, acredita-se que a distˆancia média que separa duas pessoas

em qualquer regi˜ao do planeta seja menor do que a distˆancia encontrada por Mil-

gram [Bar03].

O efeitosmall world é devido ao fato da distˆancia de separac¸ão crescer mais

lentamente do que o tamanho da rede. Ou seja, se cada v´ertice est´a ligado em

média ak vizinhos, o número de v´ertices entre um dado v´ertice i e outroj lo-

calizado a uma distˆancia� de i, é igual ak�. Comok� não deve ser maior do

queN , temos� ≤ logN/ log k. Assim, a origem do efeitosmall world é que a

distância cresce com o logaritmo da rede e decresce com o logaritmo da m´edia

do número de conex˜oes. Hoje, sabemos que a maioria das redes complexas apre-

sentam esta propriedade, como a Internet (� ≈ 10), a Teia Mundial (� ≈ 11),

as esp´ecies em cadeias alimentares (� ≈ 2) e as moléculas presentes nas c´elulas

(� ≈ 3) [AB02, New03b, Bar03].

Apesar dos avanc¸os obtidos em sociologia, a falta de poder computacional e

bases de dados de redes reais fizeram com que as investigac¸ões em redes comple-

xas se reduzissem `a análise de redes formadas por algumas dezenas ou no m´aximo

centenas de v´ertices. Além disso, o estudo de redes sociais limitava-se a carac-

terizar a estrutura das ligac¸ões, como no trabalho de Milgram, e n˜ao em modelar

as interac¸ões sociais ou investigar as propriedades dinˆamicas dessas redes, como
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sua evoluc¸ão. Apenas a partir do final da d´ecada de 90, com o advento da In-

ternet e com o aumento do poder computacional, a teoria das redes complexas

foi estabelecida, pois bases de dados foram disponibilizadas e os computadores

tornaram-se capazes de processar um grande volume de informac¸ões. Embora

existam semelhanc¸as, a teoria das redes complexas difere da teoria dos grafos em

três aspectos b´asicos: (i) ela est´a relacionada com a modelagem de redes reais, por

meio de an´alise de dados emp´ıricos; (ii) as redes estudadas n˜ao são estáticas, mas

evoluem no tempo, modificando sua estrutura; (iii) as redes, muitas vezes, n˜ao são

consideradas apenas objetos topol´ogicos, mas constituem estruturas onde proces-

sos dinâmicos (como a propagac¸ão de doenc¸as e opiniões) podem ser simulados.

Al ém de princ´ıpios da teoria dos grafos, a teoria das redes complexas apresenta

conceitos de f´ısica estat´ıstica, sistemas n˜ao lineares, fractais e autˆomatos celula-

res, dentre outras ´areas. Esse car´ater multidisciplinar permite a teoria das redes

complexas cobrir aplicac¸ões desde biologia at´e sociologia, sendo a computac¸ão

respons´avel pelas ferramentas utilizadas na modelagem, simulac¸ão e tratamento

das bases de dados.

2.2 Conceitos básicos

Fundamentalmente, as redes complexas s˜ao descritas por um conjunto de v´ertices

(nós) que s˜ao ligados por arestas (conex˜oes, ligac¸ões oulinks) devido a algum

tipo de interac¸ão [New03b]. Essas redes podem ser est´aticas, quando n˜ao há

variaç̃ao no número de v´ertices, arestas ou mesmo na configurac¸ão das ligac¸ões;

ou dinâmicas, sendo que, neste caso, ´e poss´ıvel modelar o seu crescimento pela

análise da variac¸ão de sua estrutura no tempo. Embora as redes reais sejam

dinâmicas, elas podem ser analisadas como est´aticas dentro de um intervalo de

tempo em que as variac¸ões são inexistentes ou pouco importantes. Matema-
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Figura 2.2: Representação esquemática das relações entre os tipos de redes.

Figura adaptada de [dFCRTB07].

ticamente, uma redeR = (N , E) é formada por um conjunto deN vértices,

N = {n1, n2, . . . , nN}, e um conjunto deM arestas,E = {e1, e2, . . . , eM}. As

conexões nessas redes podem ser dirigidas, quando o sentido da ligac¸ão importa,

ou não-dirigidas. Se as ligac¸ões possuem intensidade, como no caso da largura

de banda em fibras ´opticas que ligam roteadores, a cada aresta ´e associado um

peso. Neste caso, a rede deve apresentar informac¸ões adicionais sobre os pesos,

isto é, além de ser formada pelos conjuntosN , E , a rede possui ainda o conjunto

W = {w1, w2, . . . , wM}, que representa o peso das ligac¸ões, sendo a rede repre-

sentada porR = (N , E ,W). Deste modo, o tipo de rede mais geral ´e aquela cujas

ligações são dirigidas e possuem uma intensidade associada [dFCRTB07]. A par-

tir deste tipo de rede mais geral, ´e poss´ıvel obter as demais configurac¸ões, atrav´es

de operac¸ões de limiarizac¸ão, para obtenc¸ão de redes sem peso, e simetrizac¸ão,

para a obtenc¸ão de redes n˜ao-dirigidas. A Figura2.2apresenta um diagrama com

estas operac¸ões. A limiarizac¸ãoé realizada retirando-se arestas cujo peso seja me-

nor do que um limiar definido e associando peso unit´arioàs arestas remanescentes.

Já a simetrizac¸ão transforma as ligac¸ões dirigidas em n˜ao-dirigidas.
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Em termos computacionais, as redes podem ser armazenadas atrav´es de lis-

tas ou matrizes de adjacˆencia, por exemplo. No caso da lista, apenas os pares de

vértices(i, j) que possuem ligac¸ões são armazenados. J´a no caso da matriz de

adjacênciaA, se dois v´erticesi ej estão ligados, a entradaaij na matriz ser´a igual

a 1 e igual a0, caso contr´ario. A Figura2.3mostra um exemplo de mapeamento

de uma rede n˜ao-dirigida e de uma dirigida em matrizes de adjacˆencia. Quando

as conex˜oes na rede possuem peso, a lista tem um terceiro elemento relacionado `a

intensidade das ligac¸ões, (i, j, wij). Além disso, ao inv´es da matriz de adjacˆencia

é utilizada uma matriz de pesosW , que armazena os pesos das ligac¸ões entre os

vértices, dados pelas entradaswij na matriz. Cada estrutura de armazenamento

tem suas vantagens e desvantagens. O uso das listas permite maior economia

de memória (quando as redes s˜ao esparsas) do que o uso das matrizes de ad-

jacência, embora o acesso `as ligaç̃oes seja mais complexo, porque s˜ao necess´arias

buscas na lista. Neste trabalho discutiremos as medidas em termos do armazena-

mento usando matrizes de adjacˆencia. Portanto, as operac¸ões de simetrizac¸ão e

limiarizaç̃ao, apresentadas na Figura2.2, podem ser expressas da seguinte forma:

• Limiarização: A = δT (W ),

• Simetrização: ψ(A) = δ1(A+ AT ),

ondeA = δT (W ) associaaij = 1 sewij > T ouaij = 0, caso contr´ario. A matriz

AT é a transposta deA.

Uma medida b´asica para caracterizac¸ão da estrutura de redes ´e dada pela

média do número de conex˜oes entre os v´ertices, denominadaconectividade média,

〈k〉. A conectividade de um dado v´erticei para uma rede n˜ao-dirigidaé dada por

ki =
N∑

j=1

Aij , (2.1)
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(a) (b)

Figura 2.3: As redes complexas podem ser representadas por matrizes de

adjacência. Em (a) temos uma rede não-dirigida e em (b) uma rede dirigida.

No caso (a), os elementos aij da matriz são iguais a 1 se há uma ligação entre

os vértices i e j e iguais a zero, caso contrário. Já no caso (b), os elementos

da matriz aij são iguais a 1 se existe uma conexão dirigida do vértice i para

o vértice j.

e a conectividade m´edia,

〈k〉 =
1

N

N∑
i=1

ki. (2.2)

O grau é definido como uma generalizac¸ão da conectividade, pois leva em conta

multi-conexões entre dois v´ertices [New03b]. Em nosso trabalho, como n˜ao con-

sideramos redes cujos pares distintos de v´ertices possuem mais de uma ligac¸ão

entre si, adotaremos grau e conectividade como sinˆonimos. Através da conectivi-

dade e da sua distribuic¸ão é poss´ıvel, por exemplo, caracterizar diversos tipos de

redes, assim como determinar se a configurac¸ão das conex˜oes de uma dada rede

é definida de forma aleat´oria ou se possui alguma lei de formac¸ão. A análise das

conexões foi fundamental nas primeiras investigac¸ões a respeito das redes com-

plexas, e estimulou pesquisas futuras, como o desenvolvimento de modelos para

reproduzir a estrutura de redes reais.
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2.3 Modelos de redes complexas

Em 1959, dois matem´aticos húngaros, Paul Erd˝os e Alfred Rényi, consideraram

os grafos como objetos estoc´aticos, ao inv´es de analis´a-los de forma puramente

determin´ıstica, como fazia at´e então a matem´atica discreta e a sociologia. Des-

tarte, eles sugeriram um modelo de rede baseado em ligac¸ões aleat´orias, que ficou

conhecido comografos aleatórios de Erdős e Rényi [ER59, ER60, ER61]. O re-

ferido grafoé constru´ıdo iniciando-se com um conjunto deN vértices totalmente

desconectados e a cada passo dois v´ertices s˜ao escolhidos aleatoriamente e co-

nectados com uma probabilidade fixap, sendo cada par de v´ertices considerado

apenas uma vez. Assim sendo, todas as ligac¸ões possuem a mesma probabilidade

de ocorrerem, ou seja, a rede gerada tem uma estrutura altamente homogˆenea. Na

Figura2.4(a) é mostrado um exemplo de rede aleat´oria. A distribuiç̃ao da conec-

tividade para essas redes, quandoN é grande e a conectividade m´ediaé mantida

constante, tende `a distribuiç̃ao de Poisson (ver Figura2.4(b) e Tabela3.1). Além

disso, o caminho m´ınimo médioé pequeno nessas redes, caindo com o logaritmo

do tamanho da rede,� ∼ lnN/ ln〈k〉, sendo〈k〉 = 2M/N = p(N − 1) o número

médio de conex˜oes na rede eM o número de arestas.

Erdős e Rényi estavam interessados apenas na riqueza matem´atica das redes

aleatórias e não em aplicac¸ões práticas. Eles apenas mencionaram em seu ar-

tigo de 1959 que a evoluc¸ão dos grafos poderia ser considerada como um mo-

delo muito simplificado de certas redes de comunicac¸ão, como estradas e fer-

rovias [Bar03]. Logo, os trabalhos publicados por estes estudiosos consideram

apenas propriedades matem´aticas dos grafos e n˜ao aplicac¸ões práticas. Mesmo

assim, o modelo de Erd˝os e Rényi suscitou quest˜oes relacionadas `a estrutura das

conexões em redes reais. Uma delas arg¨uia se estas conex˜oes poderiam ser re-

presentadas pelo modelo aleat´orio. Entretanto essa resposta s´o foi obtida no final

da década de 90, quando novas bases de dados surgiram e o poder computacional
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(a) (b)

Figura 2.4: (a) Um exemplo de um grafo aleatório de Erdős e Rényi. (b)

A distribuição da conectividade para uma rede com 10.000 vértices, usando

uma probabilidade p = 0, 2. Cada ponto no gráfico é a média sobre 10 redes.

Ilustração adaptada de [dFCRTB07].

aumentou. O primeiro passo nessa descoberta foi dado em 1998, quando Duncan

Watts e Steven Strogatz, pesquisadores das Universidade de Columbia e Cornell

respectivamente, observaram que em algumas redes reais, tais como a rede de

neurônios doCaernohabditis elegans e a rede de distribuic¸ão de energia dos Esta-

dos Unidos; a presenc¸a deloops (caminhos fechados) de ordem trˆesé muito maior

do que nas redes aleat´orias com mesmo n´umero de v´ertices e arestas [WS98]. Esse

foi o primeiro indı́cio de que as redes reais n˜ao são completamente aleat´orias, mas

possuem uma determinada lei de formac¸ão. Baseados nesta descoberta, Watts e

Strogatz sugeriram um modelo alternativo aos grafos aleat´orios, chamado modelo

small world de Watts-Strogatz (em analogia ao fenˆomeno descoberto por Stanley

Milgram), que apresenta o efeitosmall world e a presenc¸a de um grande n´umero

de loops de ordem trˆes. Neste modelo, eles assumem que as redes presentes na

natureza n˜ao são completamente regulares e nem mesmo aleat´orias, todavia se

situam entre esses dois extremos.

Para a obtenc¸ão do modelosmall world, inicia-se com uma rede regular for-
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Figura 2.5: As redes small world de Watts e Strogatz são constrúıdas a

partir de uma rede regular, religando as arestas com probabilidade p.

mada porN vértices ligados aκ vizinhos mais pr´oximos em cada direc¸ão, tota-

lizando2κ conexões iniciais, sendoN 	 κ 	 log(N) 	 1. A seguir, cada

aresta ´e aleatoriamente reconectada com uma probabilidade fixap, que introduz

o caráter aleat´orio à rede. Quandop = 0 a redeé completamente regular, apre-

sentando alta quantidade deloops e caminho m´edio alto, e quandop = 1, a rede

é aleatória, apresentando baixa quantidade deloops de ordem trˆes, mas pequeno

caminho médio. Portanto, tal modelo se situa entre a completa regularidade e a

aleatoriedade. A emergˆencia do regimesmall world ocorre parap > 0,01, quando

o menor caminho m´edio converge para o valor encontrado nos grafos aleat´orios e

a ocorrência de ciclos de ordem trˆes permanece da ordem das redes regulares. Na

Figura2.5 é apresentado o mecanismo de construc¸ão do modelosmall world. A

Figura2.6(a) ilustra um exemplo de rede gerada por tal modelo e a Figura2.6(b)

apresenta a distribuic¸ão da conectividade para uma redesmall world formada por

10.000 vértices.

O trabalho de Watts e Strogatz formalizou um antigo problema de sociologia

proposto por Mark Granovetter em 1973 [Gra73], que estudou as relac¸ões entre

pessoas na sociedade e mostrou que as ligac¸ões mais fracas de amizade s˜ao ex-

tremamente importantes. Granovetter demonstrou que os lac¸os afetivos entre fa-

miliares e entre amigos ´ıntimos não oferecem uma diversidade de conhecimento

tão grande como as relac¸ões entre pessoas conhecidas e amigos distantes. Tal
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(a) (b)

Figura 2.6: (a) Um exemplo de uma rede small world formada por 64

vértices. Note a presença de um elevado número de loops de ordem três.

(b) A distribuição da conectividade para uma rede small world formada por

1.000 vértices, κ = 25 e p = 0,3. Figura adaptada de [dFCRTB07].

conclusão foi obtida quando Granovetter entrevistou dezenas de trabalhadores e

perguntou a estes quem os tinha ajudado a encontrar um emprego. Na maioria dos

casos (27,8 % dos casos), a informac¸ão sobre tal emprego vinha de conhecidos,

ao invés de amigos ´ıntimos (16,7 % dos casos). Isto ocorre porque os amigos

ı́ntimos tendem a compartilhar as mesmas informac¸ões [Gra95]. As implicaç̃oes

da descoberta de Granovetter v˜ao desde a sociologia at´e a economia,marketing

e polı́tica [Gra85, Gra95]. No modelo de Watts e Strogatz, as ligac¸ões mais fra-

cas sugeridas por Granovetter s˜ao aquelas estabelecidas pela reconex˜ao de arestas.

Estas ligac¸ões têm um papel fundamental na conex˜ao entre os membros de grupos

fechados (formado por familiares e amigos ´ıntimos) e o mundo externo.́E através

delas que as redes sociais se tornamsmall world. O trabalho de Watts e Strogatz

trouxe o fenômenosmall world da sociologia para as comunidades formadas por

fı́sicos e matem´aticos, inspirando novas investigac¸ões em redes complexas.

Para explicar a topologia da Internet, em 1998, Waxman [Wax88] propôs um

modelo geogr´afico cujas ligac¸ões são estabelecidas de acordo com a distˆancia
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espacial entre os v´ertices. Neste caso,N vértices s˜ao distribu´ıdos aleatoriamente

em um espac¸o bidimensional e conectados com uma probabilidade que decai com

a distância EuclidianaD entre eles (por exemplo,P (i → j) ∼ αe−λDij ). Esse

modelo, embora incorporasse um dos fatores que s˜ao importantes para definir as

conexões entre os roteadores na Internet (a distˆancia geogr´afica), gera distribuic¸ão

das conex˜oes similarà encontrada no modelo aleat´orio de Erdős e Rényi.

Em 1999, dois pesquisadores da Universidade de Notre Dame, Estados Uni-

dos, Albert-László Barabási e Reka Albert [BA99], decidiram verificar se o fenˆo-

menosmall world estava presente na Teia Mundial (World Wide Web). Através do

uso de umweb crawler, eles mapearam a topologia das conex˜oes entre as p´aginas

da Teia Mundial e descobriram que al´em dela apresentar o fenˆomenosmall world

(� ≈ 11), a distribuiç̃ao de conex˜oes não é aleatória, mas do tipolivre de es-

cala (scale-free), queé da formaP (k) ∼ k−γ [AJB99]. Naquele mesmo ano,

o mesmo tipo de distribuic¸ão já havia sido encontrada na Internet pelos irm˜aos

Faloutsos [FFF99], embora tal trabalho n˜ao tivesse despertado forte impacto. A

partir dessas descobertas, verificou-se que diversas redes apresentam distribuic¸ão

de conex˜oes do tipo livre de escala e, portanto, o universo aleat´orio de Erdős e

Rényi tende a n˜ao estar presente na natureza. Assim, o trabalho de Watts e Stro-

gatz sugeriu a primeira limitac¸ão do modelo de Erd˝os e Rényi, que foi a ausˆencia

de ciclos de ordem trˆes, embora tenha mantido o car´ater aleat´orio. Já o de Barab´asi

e Albert descartou a aleatoriedade e mostrou que h´a leis que regem a estrutura das

redes reais.

A distribuição livre de escala ´e um tipo de distribuic¸ão de probabilidades que

reflete invariância de escala. Leis de potˆencia tamb´em são conhecidas como Lei

de Zipf ou Distribuiç̃ao de Pareto. Tais distribuic¸ões são idênticas, embora al-

guns autores tenham gerado confus˜ao ao diferenci´a-las [New05]. A distribuição

de Pareto foi proposta por Vilfredo Pareto [Par42] no inı́cio do século 20, que de-
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monstrou que certos fenˆomenos em economia, assim como na f´ısica, podem ser

modelados matematicamente. Deste modo, a economia n˜aoé governada por sim-

ples aleatoriedade, mas possui leis que regem o seu comportamento. Quantidades

geradas aleatoriamente possuem uma escala t´ıpica, sendo descritas por curvas ca-

racter´ısticas definidas por uma m´edia e um desvio padr˜ao (ver Figura2.4(b)). Por

exemplo, a distribuic¸ão de riquezas, do tamanho das cidades, dos prec¸os de livros,

dos diâmetros das crateras lunares, da intensidade dos terremotos, do n´umero de

conexões por roteadores e o n´umero de citac¸ões por artigo; n˜ao possuem uma

média e desvio caracter´ısticos, sendo invariantes por escala [New05]. Pareto ha-

via observado que em muitos fenˆomenos, 80% das conseq¨uências adv´em de 20%

das causas (regra 80/20), o que gera uma lei de potˆencia, que ´e uma curva conti-

nuamente decrescente sem um pico caracter´ıstico descrita por um ´unico expoente

(ver Figura2.7(b)). Diferentemente da uniformidade, leis de potˆencia sugerem

que muitos eventos pequenos podem coexistir com poucos eventos grandes.

Motivados pela descoberta da estrutura da Teia Mundial, pesquisadores ve-

rificaram que a falta de uniformidade na estrutura das redes complexas ´e um

fenômeno universal [Bar03], sendo observado, por exemplo, nas redes de colabo-

raç̃ao entre cientistas [BJR+02], nas redes de interac¸ões de prote´ınas [JMBO01]

e nas redes metab´olicas [JTA+00]. Inspirados por essas descobertas, Babrab´asi

e Albert propuseram um modelo de crescimento, que gera redes livres de es-

cala [BA99], queé baseado em dois passos:

1. Crescimento: Iniciando-se com um pequeno n´umero de v´erticesN0, a cada

passo ´e adicionado um v´ertice comm (m ≤ N0) arestas que se conectam

com vértices já presentes na rede.

2. Ligação preferencial: O novo vértice, que vai ser adicionado `a rede, tende a

se conectar com os v´ertices mais conectados, ou seja, a probabilidade de um
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vérticej, presente na rede, ser escolhido ´e proporcional a sua conectividade,

Pi→j(n+ 1) =
kj(n)∑n

u=−N0+1 ku(n)
, (2.3)

onden é o tempo e o n´umero de v´ertices adicionados `a rede.

Interessante notar que estes dois mecanismos de construc¸ão das redes livres

de escala n˜ao estão presentes no modelo aleat´orio de Erdős e Rényi e no modelo

small world de Watts e Strogatz, pois nestes n˜ao há adiç̃ao de novos v´ertices e

as conex˜oes são estabelecidas de forma homogˆenea, havendo uma conectividade

caracter´ıstica (conectividade m´edia) na rede. Por outro lado, nas redes geradas

pelo modelo livre de escala, os v´ertices mais conectados tendem a receber mais

conexões — paradigma conhecido como”o rico fica mais rico”. Estas redes

são formadas por um reduzido n´umero de v´ertices altamente conectados, deno-

minadoshubs, e por uma grande quantidade de v´ertices pouco conectados, o que

define a distribuic¸ão livre de escala. Na Figura2.7 é mostrada uma rede gerada

pelo modelo de Barab´asi e Albert e a distribuic¸ão da conectividade para uma rede

composta por10.000 vértices.

O modelo de Barab´asi e Albert possui v´arias similaridades com o modelos

desenvolvido por Price [dSP76], em 1976, para explicar a distribuic¸ão das co-

nexões em redes de citac¸ão, que o mesmo autor havia encontrado uma d´ecada

antes [dSP65]. Entretanto, no modelo de Price a probabilidade de que um novo

artigoi cite um anteriorj é proporcional akin
j + 1, ondekin

j é o número de vezes

que artigoj já foi citado. O modelo de Price, por sua vez, ´e uma reformulac¸ão

do modelo de Simon [Sim55], que foi desenvolvido em 1955 para explicar a lei

de potência que aparece em v´arios dados emp´ıricos. Portanto, as distribuic¸ões

livre de escala tˆem sido observadas desde a d´ecada de 50, mas sua popularidade

cresceu com os trabalhos de Barab´asi e Albert no final da d´ecada de 90, pois foi

apenas a partir dessa ´epoca que diversas bases de dados dos mais diversos sis-

temas complexos tornaram-se dispon´ıveis. Deste modo, o desenvolvimento da
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(a) (b)

Figura 2.7: (a) Exemplo de uma rede gerada pelo modelo livre de escala

de Barabási e Albert. (b) Distribuição das conexões para uma rede livre de

escala formada por 10.000 vértices considerando m = 5. A distribuição das

conexões segue uma lei de potência, diferentemente das redes apresentadas

nas Figuras 2.4 e 2.6. Cada ponto é uma média sobre 10 redes. Figura

adaptada de [dFCRTB07].

Internet e a disponibilidade de informac¸ões que possibilitassem a construc¸ão de

redes biológicas, sociais, tecnol´ogicas e de informac¸ão, foram fundamentais para

o desenvolvimento da teoria das redes complexas.

A Tabela8 apresenta algumas redes reais com seus respectivos n´umero de

vértices, conectividade m´edia, menor caminho m´edio, expoente da distribuic¸ão

das conex˜oes e as referˆencias onde estas redes s˜ao descritas. A Figura2.8 apre-

senta a representac¸ão visual da Internet obtida em 2005 peloThe Opte Project

(http://www.opte.org). A distribuiç̃ao das conex˜oes nesta rede ´e do tipo livre

de escala.

Al ém do modelo de Barab´asi e Albert, muitos outros foram propostos para

aperfeiçoá-lo, de forma a permitir maior flexibilidade no valor deγ, queé igual a

três quandoN → ∞ no modelo de Barab´asi e Albert [DM03], e um coeficiente

de aglomerac¸ão próximo do encontrado em redes reais. Amaralet al. [ASBS00]
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Rede complexa N 〈k〉 � γ Referências

Atores 449.913 113, 43 3, 48 2, 3 [WS98, ASBS00]

Chamadas telefônicas 47 × 106 3, 16 – 2, 1 [ACL01]

Mensagens de e-mail 59.912 1, 44 4, 95 1, 5 – 2, 0 [EMB02]

Contatos sexuais 2.810 – – 3, 2 [LEA03, LEA+01]

WWW (nd.edu) 269.504 5, 55 11, 27 2, 1 – 2, 4 [AJB99, BAJ00]

WWW (Altavista) 203.549.046 10, 46 16, 18 2, 1 – 2, 7 [BKM+00]

Rede de citações 783.339 8, 57 – 3.0 [Red98]

Co-ocorrência de palavras 460.902 70, 13 – 2, 7 [Dor01, CS01]

Internet 10.697 5, 98 3, 31 2, 5 [CCGJ02, FFF99]

Pacotes de softwares 1.439 1, 20 2, 42 1, 6 – 1, 4 [New03a]

Circuitos eletrônicos 24, 097 4, 34 11, 05 3, 0 [CJS01]

Redes metabólicas 765 9, 64 2, 56 2, 2 [JTA+00]

Interações protéicas 2.115 2, 12 6, 80 2, 4 [JMBO01]

Tabela 2.1: Exemplos de redes complexas livre de escala.

generalizaram o modelo de Barab´asi e Albert demonstrando que o mecanismo

de ligaç̃ao preferencial pode ser limitado por trˆes fatores b´asicos: (i)idade dos

vértices: alguns vértices tendem a n˜ao receber mais conex˜oes a partir de um certo

tempo, mas continuam contribuindo para a formac¸ão da estrutura da rede; (ii)

custo da adição de novas arestas e capacidade limitada: em algumas redes, os

vértices podem n˜ao receber ligac¸ões devido ao alto custo que tais conex˜oes po-

dem gerar ou devido `a sua capacidade limitada de gerenciar novoslinks; (iii) fil-

tragem de informações: as conex˜oes podem se limitar aos v´ertices mais semelhan-

tes [MBESA02]. No primeiro caso, temos como exemplo a rede de colaborac¸ão

de atores, que possuem um tempo limitado de atividade, n˜ao recebendo mais links

quando deixam de atuar em filmes. No segundo, temos as redes de aeroportos, que

podem deixar de receber conex˜oes aéreas por n˜ao possu´ırem os recursos para ge-

renciá-las. Finalmente, no terceiro caso, temos a Teia Mundial, onde as conex˜oes

são limitadas por assuntos. Neste caso, por exemplo, h´a uma probabilidade baixa

de uma p´agina relacionada a futebol se conectar a outra cujo assunto seja religi˜ao.
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Assim, a ligac¸ão entre os v´ertices, ao inv´es de ser regulada pela Equac¸ão 2.3,

segue a seguinte lei,

Pi→j(n+ 1) =
kj(n)f(kj(n), n, j, . . .)∑n

u=−m0+1 ku(n)f(ku(n), n, u, . . .)
, (2.4)

ondef(kj(n), n, j, . . .) é uma func¸ão de custo, que pode depender da conecti-

vidade do vérticej, de sua idade e de outros fatores limitantes. A partir destes

resultados, Amaralet al. sugeriram que existem trˆes classes de redessmall world:

(i) livre de escala, (ii) larga-escala ou livre de escala truncada, que possui uma

distribuiç̃ao livre de escala com um limite (cutoff ) exponencial e (iii) escala sim-

ples, caracterizada por uma distribuic¸ão com um decaimento r´apido, como expo-

nencial ou gaussiano [ASBS00].

Para permitir maior variac¸ão no coeficiente da lei de potˆenciaγ, Dorogovt-

sevet al. [DMS00] propuseram um modelo com ligac¸ão preferencial da forma

Pi→j(n+ 1) =
kj(n) + k0∑n

u=−m0+1(ku(n) + k0)
, (2.5)

com−m < k0 < ∞. Neste caso,γ = 3 + k0/m, ou sejaγ pode variar de2 até

∞. Quandok0 = 0, obtém-se o modelo de Barab´asi e Albert.

Outra generalizac¸ão do modelo livre de escala foi proposta por Krapivskyet

al. [KRL00]. Neste caso, os v´ertices s˜ao conectados por uma probabilidade de

conexão não-linear, da forma,

Pi→j(n + 1) =
kj(n)α∑n

u=−m0+1 ku(n)α
. (2.6)

Seα = 1, temos o modelo de Barab´asi e Albert. Quandoα < 1, a rede gerada

tem distribuiç̃ao exponencial e quandoα > 1 uma parte da rede se conecta a

quase todas outras partes. Deste modo, a linearidade na probabilidade de ligac¸ão

(α = 1) é um fator determinante da estrutura livre de escala.

Na ligaç̃ao preferencial, h´a uma tendˆencia dos v´ertices mais antigos serem os

hubs da rede. Entretanto, Bianconi e Barab´asi verificaram que em alguns casos
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reais, vértices mais novos podem atrair um grande n´umero de conex˜oes e se tor-

nam os mais conectados. Por exemplo, na Teia Mundial, osite de buscaGoogle se

tornou o maiorhub em apenas dois anos de existˆencia, atraindo grande parte das

conexões de outrossites [Bar03]. Deste modo, Bianconi e Barab´asi sugeriram um

modelo de ligac¸ão preferencial baseado na “popularidade” dos v´ertices, onde cada

vérticeé diferenciado por seu coeficiente de adaptac¸ão (fitness), ηj , escolhido a

partir de uma distribuic¸ão η [BB01]. A ligação preferencial, neste caso, segue

uma probabilidade da forma

Pi→j(n+ 1) =
kj(n)ηj∑n

u=−m0+1 ku(n)ηu
. (2.7)

Neste modelo, pode-se ainda associar n´ıveis de energia aos v´ertices e mape´a-

los como um condensado de Bose-Einstein [BB01]. Apesar de simples, tal mo-

delo proporcionou uma modelagem mais precisa de diversos sistemas complexos,

como a Teia Mundial e a rede de colaborac¸ão entre atores.

Al ém dos modelos discutidos anteriormente, muitos outros foram sugeridos

de modo a permitirem uma modelagem mais precisa de diversas redes reais. Para

maiores detalhes sobre tais modelos, recomendamos a revis˜ao apresentada na Re-

ferência [BLM+06]. Embora a maioria dos modelos de redes sejam capazes de

reproduzir a lei de potˆencia na distribuic¸ão das conex˜oes e outras propriedades

estruturais, como o caminho m´edio pequeno e a alta probabilidade de ocorrˆencia

de loops de ordem trˆes, eles falham na previs˜ao de estruturas importantes, como

as comunidades e determinados tipos de subgrafos [MSOI+02]. Conseq¨uente-

mente, as leis de formac¸ão da maioria das redes reais ainda n˜ao foram identifi-

cadas [Bar03]. Al ém disso, redes com estrutura completamente distinta podem

apresentar a mesma distribuic¸ão de conex˜oes [ADLW05]. Para a construc¸ão de

modelos mais precisos ´e necess´ario analisar diversas medidas topol´ogicas e ten-

tar inferir os mecanismos dinˆamicos que determinam a estrutura das redes. No

próximo cap´ıtulo, discutiremos as principais medidas de redes complexas e a sua



2.3. Modelos de redes complexas 28

utilidade na caracterizac¸ão de redes reais.
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Figura 2.8: Representação visual da Internet obtida em 15 de janeiro de

2005 pelo The Opte Project (http://www.opte.org). As cores indicam os

seguintes domı́nios: (i) net, ca, us (azul), (ii) com, org (verde), (iii) mil,

gov, edu (vermelho), (iv) jp, cn, tw, au (amarelo), (v) de, uk, it, pl, fr (rosa

escuro), (vi) br, kr, nl (azul claro) e (vii) desconhecido (branco).



Caṕıtulo 3

Medidas para análise,

caracterização e classificação de

redes complexas

A caracterizac¸ão da estrutura de redes que representam sistemas complexos ´e

fundamental em diversos ramos da ciˆencia. Por exemplo, para curar muitas das

doenças,é necess´aria a compreens˜ao da estrutura das ligac¸ões entre componen-

tes celulares (e.g. genes, prote´ınas e metab´olicos) em sua integridade e como as

interaç̃oes entre eles ocorrem, pois o conhecimento destes componentes indivi-

dualmente n˜ao é suficiente para se entender a dinˆamica celular [OB02]. Al ém

disso, as c´elulas têm uma complexa rede reguladora que controla desde o meta-

bolismo até a morte celular e a caracterizac¸ão da estrutura desta rede pode ofe-

recer relevantes informac¸ões, como a importˆancia de cada gene e de que forma

as mensagens s˜ao trocadas dentro das c´elulas [BBO05a, BBO05b]. Em epide-

miologia, o conhecimento da estrutura das ligac¸ões entre as pessoas, como os

laços de amizade, ´e fundamental para se entender como as epidemias se espa-

lham e determinar meios eficazes de imunizac¸ão [GAM89, BnPS02, New02b]. De

30
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forma semelhante, caracterizar a topologia da Internet ´e importante na an´alise da

propagac¸ão de v´ırus entre computadores e na determinac¸ão de como se pode blo-

quear a infestac¸ão [BFNW04]. Como podemos notar atrav´es destes poucos exem-

plos, a caracterizac¸ão de redes complexas ´e fundamental n˜ao só para a descric¸ão

da estrutura das ligac¸ões entre seus elementos, mas tamb´em para a compreens˜ao

dos mecanismo evolutivos que governam seu crescimento.

Redes complexas podem apresentar diferentes topologias, dependendo dos

mecanismos que determinam sua evoluc¸ão. Por exemplo, as redes sociais apre-

sentam arquitetura muito diferente das redes tecnol´ogicas, como a Internet, ou

biológicas, como as redes de interac¸ão de prote´ınas [NP03]. Para se quantifi-

car a estrutura das ligac¸ões, diversas medidas tˆem sido desenvolvidas. Atrav´es

de medidas, redes podem ser analisadas, caracterizadas, classificadas e modela-

das [dFCRTB07].

A análise e caracterizac¸ão de redes ´e importante no estudo das relac¸ões en-

tre forma e func¸ão em redes complexas. Por exemplo, se uma rede apresenta

topologia do tipo livre de escala, ´e esperado que sua estrutura seja altamente to-

leranteà falhas. Ademais, a caracterizac¸ão da estrutura das ligac¸ões de redes

é importante na an´alise de simulac¸ões de processos dinˆamicos, como fluxos de

informaç̃oes [TRT06, TRRdFC06], falhas [AJB00] e autômatos celulares [RC05].

Neste caso, conhecendo-se a estrutura das redes, ´e poss´ıvel determinar quais as-

pectos topol´ogicos influenciam na simulac¸ão de processos dinˆamicos.

A classificac¸ão de redes pode ser realizada agrupando-se em uma mesma

categoria as redes cujas medidas estruturais fornec¸am valores estatisticamente

semelhantes. Com isso, ´e poss´ıvel a construc¸ão de uma taxonomia de redes

complexas. Neste caso, a escolha das medidas ´e fundamental, uma vez que a

utilização de um conjunto reduzido de medidas, ou mesmo a considerac¸ão de me-

didas que fornec¸am resultados redundantes, pode ocasionar classificac¸ões equi-
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vocadas. Ademais, tamb´emé poss´ıvel determinar qual modelo melhor representa

uma dada rede real, dentre um conjunto de modelos considerados. Deste modo,

as medidas permitem determinar a compleza de modelos, isto ´e, quanto mais ca-

racter´ısticas topol´ogicas um dado modelo ´e capaz de reproduzir, mais completo

ele deve ser.

De acordo com as aplicac¸ões aqui descritas, vemos que para realizar a carac-

terizaç̃ao, comparac¸ão, classificac¸ão e modelagem de redes complexas, ´e funda-

mental o conhecimento das medidas e sua utilidade. A seguir, s˜ao descritas as

principais medidas de redes complexas que ser˜ao utilizadas nos cap´ıtulos sub-

seqüentes.

3.1 Medidas relacionadas à conectividade

Uma medida simples associada a um v´erticei é aconectividade, ki, cujo valoré

obtido pela Equac¸ão2.1(ver Figura3.1). A partir delaé poss´ıvel calcular a respec-

tiva medida global, chamadaconectividade média da rede,〈k〉, pela Equac¸ão2.2.

Para os modelos: (i) grafos aleat´orios de Erd˝os e Rényi, 〈k〉 = pN , (ii) small-

world de Watts e Strogatz,〈k〉 = 2κ, e (iii) livre de escala de Barab´asi e Albert,

〈k〉 = 2m. Se as conex˜oes na rede possuem intensidade, como a largura de banda

associada aos roteadores que formam a Internet, ´e utilizada aforça do vértice,si,

ao invés da conectividade, que ´e calculada por,

si =

N∑
j=1

wij. (3.1)

A respectiva medida global ´e aforça média da rede,

〈s〉 =
1

N

N∑
i=1

si. (3.2)

Estas medidas, apesar de simples, podem ser usadas na identificac¸ão dehubs

(vértices altamente conectados) e para quantificar a densidade de conex˜oes [AJB00].
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Figura 3.1: Exemplo de duas redes formadas por 10 vértices e 15 arestas.

Enquanto que na rede sem peso (a), o vértice 1 é um hub porque concentrar

grande parte das conexões (k1 = 8), na rede (b) o vértice 6 é um hub por pos-

suir ligações com maior intensidade (a intensidade da ligação é representada

pela largura da aresta).

Oshubs têm importância fundamental na formac¸ão da estrutura das redes comple-

xas, já que a sua remoc¸ão pode causar a fragmentac¸ão da rede, resultando em com-

ponentes n˜ao conectados1. Esse fenˆomeno est´a relacionado `as falhas aleat´orias e

ataques em redes, sendo que, dependendo da aplicac¸ão, pode-se desejar redes ro-

bustas ou vulner´aveis. No caso da robustez, um exemplo ´e a Internet, que deve

manter o tráfego apesar da interrupc¸ão de alguns roteadores [AJB00]. Já no caso

da vulnerabilidade, um exemplo ´e a sociedade, pois no caso de propagac¸ão de epi-

demias,é desej´avel que a parte infectada seja isolada do restante da rede quando

alguns indiv´ıduos morrem ou s˜ao colocados em quarentena (v´ertices s˜ao remo-

vidos). Com isso, h´a o bloqueio da transmiss˜ao da doenc¸a para o restante da

rede [BnPS02].

A distribuição das conexões, P (k), representa a probabilidade de um v´ertice

escolhido aleatoriamente ter conectividadek (ver Figuras2.4e 2.7, que apresen-

1Componentes não conectados são formados por vértices sem conexões ou grupos de

vértices conectados entre si e não conectados ao restante da rede.
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tam as distribuic¸ões de probabilidades para uma rede aleat´oria de Erdős e Rényi

e livre de escala de Barab´asi e Albert, respectivamente). Da mesma forma ´e de-

finida a distribuição da força, P (s), sendo que ao inv´es da conectividade, s˜ao

consideradas as forc¸as dos v´ertices [BBPSV04]. Tais medidas s˜ao importantes,

por exemplo, para determinar se as conex˜oes entre os v´ertices s˜ao uniformes,

servindo como uma medida b´asica de classificac¸ão, já que se uma rede pos-

sui uma distribuic¸ão de Poisson, essa pode ser associada ao modelo de Erd˝os e

Rényi. Uma maneira de determinar o quanto uma distribuic¸ão se aproxima da lei

de potência, sem levar em conta a inclinac¸ão da distribuic¸ão, pode ser realizada

através da correlac¸ão (coeficiente de Pearson) entre a probabilidadeP (k) e a res-

pectiva conectividadek na escala logar´ıtmica, chamada medida de“retidão” da

distribuição, st [dFCRTB07]. Tal correlaç̃aoé obtida da seguinte forma,

rxy =

∑n
i=1 (xi − 〈x〉) (yi − 〈y〉)√∑n

i=1 (xi − 〈x〉)2
√∑n

i=1 (yi − 〈y〉)2
,

ondexi e yi são valores doi-ésimo elemento dos vetoresx e y, de tamanhon, e

〈x〉 and〈y〉 representa a respectiva m´edia dex e y. Para calcularst, basta subs-

tituir x pelo logaritmo da conectividadek ey pelo logaritmo probabilidadeP (k).

O valor derxy pode variar entre−1 e1. O casor = −1 indica a presenc¸a de uma

rede com distribuic¸ão livre de escala (o gr´aficoé uma reta decrescente), pois o co-

eficiente de Pearson tem valor m´ınimo quando duas vari´aveis são completamente

anti-correlacionadas.

A análise das conex˜oes pode tamb´em ser utilizada para determinar as corre-

lações entre os v´ertices, i.e., se oshubs têm uma tendˆencia a se ligarem. Neste

caso, se a probabilidade de dois v´erticesi e j se conectarem independe da co-

nectividade de cada um deles, a rede ´e dita não-correlacionada. A grande maio-

ria das redes reais apresentam correlac¸ão entre os v´ertices [New03b] e portanto,

os modelos de redes devem reproduzir essa caracter´ıstica. Como os modelos
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aleatórios de Erd˝os e Rényi e livre de escala de Barab´asi e Albert geram redes

não-correlacionadas [New02a], eles não são apropriados para representar a mai-

oria das redes reais. Em algumas redes, a correlac¸ão entre os v´ertices pode ser

fundamental no estudo de processos dinˆamicos, como em an´alises de resistˆencia

à falhas e propagac¸ão de epidemias [BLM+06]. Uma maneira de determinar a

correlaç̃ao entre as conectividades ´e por meio da medida deassortatividade, que

pode ser determinada pelocoeficiente de Pearson considerando-se as conectivida-

des em ambos os lados de uma aresta [New02a],

r =

1
M

∑
j>i kikjaij −

[
1
M

∑
j>i

1
2
(ki + kj)aij

]2

1
M

∑
j>i

1
2
(k2

i + k2
j )aij −

[
1
M

∑
j>i

1
2
(ki + kj)aij

]2 . (3.3)

Casor > 0, os vértices de conectividades similares tendem a se ligar e a rede

é chamada assortativa. Ser < 0, vértices mais conectados tendem a se ligar

com os menos conectados e a rede ´e denominada dissassortativa. Entretanto, se

r = 0, não há qualquer correlac¸ão entre as conectividades, ou seja, a rede ´e dita

não-correlacionada.

3.2 Medidas relacionadas a ciclos

As redes reais apresentam uma alta ocorrˆencia deloops de ordem trˆes (subgrafos

formados por trˆes vértices totalmente conectados). Em redes sociais, essa proprie-

dade, chamada aglomerac¸ão (clustering) ou transitividade, indica a probabilidade

de dois amigos quaisquer A e B terem um amigo C em comum. Para medir a

fração de tais subgrafos ´e usada a medida chamadacoeficiente de aglomeração

(clustering coefficient), que mede a raz˜ao entre o n´umero de arestas entre os vi-

zinhos de um dado v´ertice i, denotado porei, e o número máximo poss´ıvel de

arestas entre esses vizinhos, que ´e dado porki(ki − 1)/2. Na Figura3.2 são

apresentados trˆes exemplos de configurac¸ões que geram diferentes coeficientes de
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aglomerac¸ão. Em termos da matriz de adjacˆencia, o coeficiente de aglomerac¸ãoé

calculado por [WS98],

cci =
2ei

ki(ki − 1)
=

∑N
j=1

∑N
m=1 aijajmami

ki(ki − 1)
. (3.4)

De maneira similar, uma poss´ıvel definiç̃ao do coeficiente de aglomerac¸ão para

uma rede com peso ´e a seguinte [BBPSV04],

ccwi =
1

si(ki − 1)

∑
j>m

wij + wim

2
aijaimajm. (3.5)

Como medida de caracterizac¸ão global da rede, ´e calculada a m´edia do coeficiente

de aglomerac¸ão entre todos os v´ertices da rede,

〈cc〉 =
1

N

N∑
i=1

cci, (3.6)

e para redes com peso,

〈ccw〉 =
1

N

N∑
i=1

ccwi . (3.7)

A Tabela3.1 apresenta formas anal´ıticas do coeficiente de aglomerac¸ão para os

modelos de Erd˝os e Rényi, de Watts e Strogatz e de Barab´asi e Albert.

O coeficiente de aglomerac¸ão pode ainda ser expresso como func¸ão da conec-

tividade dos v´ertices. Neste caso,

cc(k) =

∑
i cciδkik∑

i δkik
, (3.8)

ondeδij é a funç̃ao delta de Kronecker (δij = 1 sei = j ou zero, caso contr´ario).

Para algumas redes reais, Ravasz e Barab´asi mostraram que essa func¸ão tem a

forma cc(k) ∼ k−ω, ondeω é chamadoexpoente hierárquico, já que o compor-

tamento decc(k) é associado com a estrutura hier´arquica da rede [RB03]. A de-

pendência entrecc ek está associada `as correlac¸ões na rede, onde os v´ertices mais

conectados tendem a se ligarem com os menos conectados, conforme observado

por Soffer e Vázquez [SV05].
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Figura 3.2: Ilustração esquemática de três situações onde o coeficiente de

aglomeração tem diferentes valores. Em (a) é apresentado um exemplo de

clique, onde todos os vértices estão conectados entre si. Neste caso, cci = 1.

Na figura (b), cci = 3/10. Já em (c) cci = 0, pois seus vizinhos não possuem

conexões entre si.

Al ém da distribuic¸ão livre de escala e da ocorrˆencia de ciclos de ordem trˆes,

outras propriedades importantes podem ser quantificadas em redes complexas.

Dependendo da rede, ciclos de ordem superior podem ser fundamentais em pro-

cessos dinˆamicos, como transporte e robustez [RKBbA05]. O número de ciclos

pode ser computado atrav´es da matriz de adjacˆencia. Neste caso, o n´umero de

ciclos de ordem trˆes, quatro e cinco s˜ao dados por:

N3 =
1

6

∑
i

(A3)ii, (3.9)

N4 =
1

8

[∑
i

(A4)ii − 2
∑

i

(A2)ii(A
2)ii +

∑
i

(A2)ii

]
, (3.10)

N5 =
1

10

[∑
i

(A5)ii − 5
∑

i

(A2)ii(A
3)ii + 5

∑
i

(A3)ii

]
. (3.11)

Um fator interessante relacionado a estes ciclos observado por Bianconiet al., é

que as distribuic¸ões estat´ısticas de ciclos de ordens trˆes, quatro e cinco permane-

cem constantes durante a evoluc¸ão da Internet [BCC05]. Muitos outros trabalhos

foram elaborados de forma a estudar a distribuic¸ão de ciclos em redes livre de

escala [BM06b].
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Outras medidas relacionadas a ciclos s˜ao ocoeficiente cı́clico [KK05] e o co-

eficienterich-club [ZM04a, CFSV06]. O coeficiente cı́clico local é dado por,

Θi =
2

ki(ki − 1)

∑
k>j

1

Sijk
aijaik, (3.12)

ondeSijk representa o tamanho do menor ciclo que passa entre os v´erticesi, j e

k. Se não há conexões entre estes v´ertices,Sijk = ∞. O coeficiente cı́clico é dado

pela média sobre todos os v´ertices,

Θ =
1

N

∑
i

Θi. (3.13)

O coeficienterich-club mede a tendˆencia doshubs se conectarem, formando

comunidades. Esse efeito ´e largamente observado em diversas redes reais, como

nas redes de colaborac¸ão, onde os cientistas mais conectados tendem a formar

grupos de colaborac¸ão e publicar artigos em conjunto [CFSV06]. Para medir essa

relaç̃ao entre oshubs, Zhou e Mondragon [ZM04a] definiram o coeficienterich-

club para uma dada conectividadek, da seguinte forma,

φ(k) =
1

|R(k)|(|R(k)| − 1)

∑
i,j∈R(k)

aij , (3.14)

ondeR(k) = {v ∈ N (G)|kv > k} representa o conjunto de v´ertices da rede

G cujas conectividades s˜ao maiores do quek. De forma an´aloga, Colizzaet al.

definiram este coeficiente para redes com peso,

φw(s) =

∑
i,j∈Rw(s)wij∑

i∈Rw(s) si

, (3.15)

ondeRw(s) = {v ∈ N (G)|sv > s} representa o conjunto de v´ertices com forc¸a

maior do ques.

3.3 Medidas relacionadas à distância

A distância entre os v´erticesé um fator importante que est´a relacionado ao trans-

porte e comunicac¸ão em redes. Por exemplo, a chance de perda de pacotes tro-
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cados entre computadores na Internet pode aumentar com a distˆancia entre eles,

já que quanto maior a distˆancia, maior o n´umero de roteadores no caminho e,

conseq¨uentemente, maior a probabilidade de ocorrer falhas ou congestionamen-

to. Caso ocorram falhas nos principais roteadores da Internet, o diˆametro da rede

aumenta e h´a atraso na transmiss˜ao ou perda de pacotes [Tan02], o que preju-

dica o tráfego de informac¸ões. Portanto, as medidas relacionadas `a distância são

fundamentais no estudo da estrutura e dinˆamica de redes reais.

O comprimento do caminho que conecta dois v´erticesi ej é dado pelo n´umero

de arestas ao longo deste caminho. Ocomprimento do menor caminho entre dois

vérticesi e j, dij , é dado pela extens˜ao de todos os caminhos que conectam estes

vértices cujos comprimentos s˜ao mı́nimos [WS98]. Sua determinac¸ão é impor-

tante para caracterizac¸ão da estrutura interna das redes e na investigac¸ão de efei-

tos dinâmicos relativos ao transporte e `a comunicac¸ão [BLM+06]. Os menores

caminhos entre todos os v´ertices em uma rede podem ser representados atrav´es

de uma matriz de distˆanciasD, cujos elementosdij expressam o valor do menor

caminho entre os v´erticesi e j. O valordmax = maxi,jdij é chamadodiâmetro

da rede. A m´edia entre os valores na matrizD exprime ocaminho caracterı́stico

da rede (menor caminho médio), sendo calculada por

� =
1

N(N − 1)

∑
i�=j

dij . (3.16)

Casoi e j não pertenc¸am a um mesmo componente conectado,dij = ∞. A

Tabela3.1apresenta as formas anal´ıticas de� para os modelos de Erd˝os e Rényi,

de Watts e Strogatz e de Barab´asi e Albert.

Um problema na definic¸ão de� é que se h´a vértices desconectados seu valor

diverge. Uma possibilidade para evitar tal problema foi proposta por Latora e

Machiori [LM01], que introduziram uma medida chamadaeficiência global, cujo
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cálculoé realizado da seguinte forma,

E =
1

N(N − 1)

∑
i�=j

1

dij

. (3.17)

Essa medida ´e um indicador da capacidade de tr´afego de uma rede. O rec´ıproco

da eficiência global ´e amédia harmônica do menor caminho médio,

h =
1

E
, (3.18)

que evita o problema da divergˆencia que ocorre com a Equac¸ão3.16. Portanto, a

média harmˆonica do menor caminho m´edio é uma medida mais apropriada para

redes que possuam componentes desconectados.

A medida de eficiˆencia pode ainda ser empregada para determinar quais v´erti-

ces são os mais importantes na obtenc¸ão do melhor transporte na rede. Na maioria

dos casos, oshubs correspondem a estes v´ertices. No entanto, mesmo quando os

vértices têm aproximadamente a mesma conectividade, pode haver uma hierarquia

de importância entre eles. Por exemplo, no caso de uma ´arvore binária, os vértices

mais próximos da raiz s˜ao os mais fundamentais, pois quando eles s˜ao retirados

ocorre a quebra da rede em diferentes componentes conectados. Na Figura3.3(a),

os vértices A, B e C ocupam a hierarquia mais alta.

Se associarmos a performance de uma rede com sua eficiˆencia global, ou seja,

que uma maior eficiˆencia resulta em uma maior performance; avulnerabilidade de

um vérticei é determinada pela queda na performance da rede quando esse v´ertice

e suas respectivas conex˜oes são removidos [GKS04]. Assim, a vulnerabilidade de

um vérticei é calculada da seguinte forma,

Vi =
E −Ei

E
, (3.19)

ondeEi é a eficiência calculada ap´os a remoc¸ão do vérticei. O vértice com maior

valor deVi ocupa a posic¸ão mais alta na hierarquia da rede. Avulnerabilidade da
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Figura 3.3: (a) Numa árvore binária, os vértices que ocupam a posição

mais alta na hierarquia são os mais vulneráveis (A, B e C), pois sua remoção

causa a ruptura da rede. (b) Os vértices com maior grau de intermediação

(betweenness centrality) são aqueles que estão entre comunidades (A, B, C e

D), pois participam da maioria dos menores caminhos da rede.

rede é expressa pelo m´aximo valor da vulnerabilidade obtido considerando todos

os vértices,

V = max
i
Vi. (3.20)

Ainda com relac¸ão ao transporte na rede, alguns v´ertices ou arestas recebem

um tráfego mais intenso do que outros. Tais elementos representam os chama-

dos “gargalos” e est˜ao situados entre muitos dos menores caminhos. Quando

removidos, podem ocorrer rupturas na estrutura da rede, surgindo componentes

não conectados, que s˜ao formados por v´ertices densamente conectados entre si,

mas não conectados com o restante da rede. Para medir o tr´afego que passa em

um dado vértice (ou aresta), ´e usada a medida chamadagrau de intermediação

(betweenness centrality) [Fre77], que mede o quanto um v´ertice ou aresta est´a no

caminho entre outros v´ertices, e ´e calculada da seguinte forma,

Bu =
∑
ij

σ(i, u, j)

σ(i, j)
, (3.21)

ondeσ(i, u, j) é o número de menores caminhos entre os v´erticesi ej que passam

pelo vértice (ou aresta)u eσ(i, j) é o número total de menores caminhos entrei e
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j. A somaé feita sobre todos os pares distintosi, j de vértices. Na Figura3.3(b),

os vértices A, B, C e D s˜ao os que possuem maior grau de intermediac¸ão. A média

do grau de intermediac¸ão pode ser utilizada como uma medida de caracterizac¸ão

global da rede,

〈B〉 =
1

N

∑
i

Bi. (3.22)

A partir do grau de intermediação pode-se ainda obter uma medida global

chamadadominância do ponto central, queé calculada pela seguinte equac¸ão,

cD =
1

N − 1

∑
i

(Bmax − Bi), (3.23)

ondeBmax é o maior valor dabetweenness na rede [Fre77, Fre79]. A dominância

do ponto central ser´a0 para uma rede completamente conectada (ver Figura3.2(a))

e será 1 para uma rede tipo estrela (ver Figura3.2(c)), na qual um v´ertice central

está incluso em todos os caminhos da rede. Outras medidas de centralidade s˜ao

discutidas na Referˆencia [KLP+05].

3.4 Subgrafos

Um grafog é umsubgrafo do grafoG seN (g) ⊆ N (G) e E(g) ⊆ E(G), com

as arestas emE(g) se estendendo sobre v´ertices emN (g). Há muitas maneiras

de definir subgrafos conforme apresentado na Figura3.4. Importantes tipos de

subgrafos s˜ao os ciclos de ordens trˆes, quatro ou superiores, conforme discutido

na Sec¸ão3.2. Além destes, h´a os subgrafos chamadosk-núcleos (k-cores), que são

obtidos atrav´es da decomposic¸ão da rede. Neste caso, remove-se todos os v´ertices

com conectividade menor quek e suas respectivas conex˜oes [DVGM06, GDM06].

Depois de cada remoc¸ão, o número de conex˜oes de alguns dos v´ertices que foram

mantidos na rede pode ser menor do quek, já que muitas arestas s˜ao perdidas

quando os v´ertices s˜ao extra´ıdos. O processo de decomposic¸ãoé repetido at´e que
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Figura 3.4: Exemplo de uma rede e alguns dos seus posśıveis subgrafos.

não haja mais v´ertices a serem retirados. O subgrafo resultante ´e o k-núcleo (k-

core) da rede. Uma aplicac¸ão importante de tal metodologia ´e na visualizac¸ão de

redes [AHDV05]. Al ém disso, os k-n´ucleos s˜ao utilizados no estudo da topologia

de diversas redes reais, como a Internet [CHK+06] e as redes de interac¸ões de

proteı́nas. Neste ´ultimo caso, os k-n´ucleos podem ser considerados na previs˜ao da

função de prote´ınas [AUANK +03] e na análise de aspectos de letalidade [WA05].

Em rede reais, alguns tipos de subgrafos aparecem mais freq¨uentemente do

que nas redes aleat´orias equivalentes2. Tais subgrafos s˜ao denominadosmotivos

(motifs) e estão intimamente relacionados `a estrutura e evoluc¸ão de redes com-

plexas [MSOI+02]. Os motivos podem ser considerados em redes dirigidas e

não-dirigidas. Na Figura3.5 são apresentados os principais tipos de motivos en-

contrados em redes reais.

Para quantificar a ocorrˆencia de um dado motivoi em uma rede, a medida

chamadaZ-score é calculada por,

Zi =
N

(real)
i − 〈N (rand)

i 〉
σ

(rand)
i

, (3.24)

ondeN (real)
i é o número de vezes que o motivoi aparece na rede real,〈N (rand)

i 〉 e

σ
(rand)
i são respectivamente a m´edia e o desvio padr˜ao do número de ocorrˆencias

2Redes aleatórias equivalentes são constrúıdas pelo modelo de configuração [BC78] ou

métodos de reconexão de arestas [MKI+03]. Estas redes possuem número de vértices,

arestas e distribuição de conexões iguais aos da rede original.
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Figura 3.5: Exemplos de motivos: (a) three-vertex feedback, (b) three chain,

(c) feed-forward loop, (d) bi-parallel, (e) four-vertex feedback, (f) bi-fan, (g)

feedback with two mutual dyads, (h) fully connected triad e (i) uplinked mutual

dyad. Mantivemos os nomes em inglês conforme encontrados na literatura.

Figura adaptada de [dFCRTB07].

do motivo no grupo de redes aleat´orias. Deste modo,Zi quantifica a ocorrˆencia

do motivoi na rede. Um subgrafo ´e considerado um motivo se a probabilidade

dele aparecer na rede randomizada ´e menor do queP = 0,01 [MSOI+02].

Redes reais podem ser classificadas em fam´ılias de acordo com os motivos que

possuem [MIK +04]. Para isso, ´e associado a cada rede um vetorSP, chamado

perfil de significância (significance profile), cujo elementoSPi contém oZ-score
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Figura 3.6: Tipos de cordões (chains): (a) um cauda (tail), (b) uma cor-

rente (handle) e (c) uma corrente de ordem três (3-handle).

do motivoi e é calculado da seguinte forma,

SPi =
Zi∑
j Z

2
j

. (3.25)

A partir da análise comparativa de diversas redes, Miloet al. observaram que

os motivos presentes em cadeias alimentares s˜ao diferentes dos encontrados em

redes gen´eticas doE. coli e S. cerevisiae ou daqueles encontrados na Teia Mun-

dial [MSOI+02]. Motivos semelhantes foram encontrados em redes que realizam

processamento de informac¸ões, como entre os neurˆonios na rede neural doC.

elegans e entre as biomol´eculas dentro de uma c´elula. Assim sendo, os motivos

podem definir classes de redes complexas. Al´em disso, a ocorrˆencia de motivos

também foi analisada em redes biol´ogicas [SOMMA02, DBBO04, YLSK+04,

BL04]. Neste caso, verificou-se que diferentes motivos s˜ao conservados ao longo

da evoluc¸ão de diversos organismos [WOB03]. Em outro tipo de an´alise, Albert

e Albert [AA04] utilizaram a ocorrˆencia de motivos na previs˜ao de func¸ões de

proteı́nas.

Um outro tipo de motivo que encontramos em redes complexas s˜ao denomi-

nados “cord˜oes” (chains): um cordãoC é definido por um conjunto de v´ertices

VC = {i1, i2, . . . , ik−1, ik, ik+1, . . . , iNC
} conectados de maneira seq¨uencial onde

os vértices internosik, comk = 2, . . . , NC − 1 têm apenas dois vizinhos,ik−1 e
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ik+1. Os vértices das extremidades,i1 e iNC
, podem ser conectados com o restante

da rede [VBRTdFC07]. O tamanho do cord˜ao é dado pelo n´umero de conex˜oes

entre os v´ertices emVC , que é igual aNC − 1. No caso em que os cord˜oes

têm uma das extremidades desconectada do restante da rede, a rede ´e chamada

“cauda” ( tail), ou seja,i1 ou iNC
tem conectividade igual a um. Caso as duas

extremidades estejam conectadas com a rede, o cord˜aoé denominado “corrente”

(handles). Quandon cordões compartilham da mesma extremidade, o motivo ´e

denominado “corrente de ordem n” (n-handle). A Figura3.6apresenta alguns ti-

pos de cord˜oes, correntes e caudas. Na Referˆencia [VBRTdFC07] são analisadas

a ocorrência de cord˜oes em diversas redes reais e em redes geradas por modelos.

Um resultado interessante ´e que dentre os modelos considerados, aleat´orio de Er-

dErdős e Rényi, small world de Watts e Strogatz e livre de escala de Barab´asi e

Albert, apenas o segundo apresenta a presenc¸a de caudas e correntes quando a

conectividade m´edia da rede ´e igual a dois. No caso das redes reais, os cord˜oes

aparecem predominantemente na Teia Mundial, seguido pelas redes de livros e

pela rede de distribuic¸ão de energia el´etrica do EUA.

3.5 Medidas hierárquicas

Redes complexas podem ser analisadas e caracterizadas via medidas hier´arqui-

cas, as quais s˜ao definidas a uma distˆanciad de um subgrafog. Algumas des-

sas medidas prov´em de estudos de morfologia matem´atica em grafos [Vin89,

HNTV90], enquanto outras tˆem sido desenvolvidas para estudos de redes com-

plexas [dFC04a, dFCS06a, dFCdR06, dFCA07].

A maioria das medidas tradicionais de redes podem ser generalizadas hierar-

quicamente. Por exemplo, ograu hierárquico de um subgrafog é definido pelo

número de arestas entreg e o restante da rede, sem considerar as arestas que ligam
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Figura 3.7: O subgrafo de interesse é definido pelos vértices de cor preta,

g = {1, 15, 22}, cujos graus hierárquicos k0(g) = 12, k1(g) = 12 e k2(g) = 2.

O primeiro grau hierárquico é dado pelo número de arestas entre os vértices

amarelos e azuis. Já o segundo grau hierárquico é dado pelo número de

arestas entre os vértices azuis e vermelhos.

os vértices internos deg. A Figura3.7apresenta um exemplo da determinac¸ão de

grau hierárquico. Note que o grau hier´arquicok0(g) é igual aki, quandog é

formado apenas pelo v´erticei.

Outra medida que pode ser definida hierarquicamente ´e o coeficiente de a-

glomerac¸ão, chamadocoeficiente de aglomeração hierárquico. Neste caso, ´e ne-

cessário definir o conceito deanel-rs, queé dado pelo conjunto de v´ertices loca-

lizados entre as distˆanciasr− 1 e s. O coeficiente de aglomerac¸ão do subgrafog,

ccrs(g) é computado pela raz˜ao entre o n´umero de arestas no respectivo anel-rs,

dada pornrs(g), e o número de arestas poss´ıveis [dFCS06a], ou seja,

ccrs(g) =
2nrs(g)

|N (Rrs(g))|(|N (Rrs(g))| − 1)
, (3.26)

onde|N (Rrs(g))| expressa o n´umero de v´ertices no anel-rs. Essa equac¸ãoé uma

generalizac¸ão da Equac¸ão3.4. O coeficiente de aglomerac¸ão hierárquico decdd(i)

considera os v´ertices distantesd− 1 ed arestas dei.

A razão de convergência de nı́veld, cv d(g), é dada pelo quociente entre o grau
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hierárquicoà distânciad− 1 e o número de v´ertices no anel `a distânciad, ou seja,

cvd(g) =
kd−1(g)

|N (Rd(g))| . (3.27)

Essa medida pode ser entendida como o n´umero médio de arestas recebidas por

cada vértice no n´ıvel hierárquicod, provenientes do n´ıvel inferior. O rec´ıproco da

razão de convergˆenciaé a razão de divergˆencia,dvd(g), queé calculada por,

dvd(g) =
|N (Rd(g))|
kd−1(g)

. (3.28)

Outras medidas hier´arquicas podem ser encontradas na Referˆencia [dFCS06a],

onde tamb´em são analisados modelos de redes e redes reais em termos de tais

medidas.

3.6 Identificação de comunidades

A maioria das redes complexas possui estrutura modular, isto ´e, as conex˜oes são

densamente distribu´ıdas entre v´ertices que pertenc¸am a um mesmo grupo e es-

parsamente entre os v´ertices de grupos distintos. Os m´odulos são formados por

vértices que possuem alguma relac¸ão de similaridade, como ocorre na Teia Mun-

dial, onde as p´aginas que correspondem a t´opicos semelhantes tendem a ser mais

densamente conectadas entre si do que com o restante da rede [FLGC02]. A es-

trutura modular ´e comum na maioria das redes reais, como nas redes biol´ogicas

(e.g. redes metab´olicas, gen´eticas e de interac¸ão de prote´ınas) [Bar03, HHLM99,

GA05], nas redes tecnol´ogicas [GA04], nas redes sociais [GD03, GN02] e nas

redes de informac¸ão [FLGC02, HKKS04]. A presenc¸a dehubs e organizac¸ão

modular são propriedades comuns presentes nas redes complexas, principalmente

em redes biol´ogicas, e est˜ao relacionadas a adaptac¸ão das redes com relac¸ão à

robustez e multitarefa [HHLM99]. Determinar como a necessidade da multitarefa

afeta a estrutura e dinˆamica de redes complexas ´e uma quest˜ao muito investigada
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Figura 3.8: Exemplo de uma rede com estrutura modular. As comunidades

são indicadas pelas linhas tracejadas.

atualmente [Kit02]. Para se obter conclus˜oes a esse respeito, ´e necess´ario primei-

ramente identificar os m´odulos organizacionais das redes [GA05], denominados

comunidades [DDADG05], que são definidas por v´ertices altamente conectados

entre si e pouco conectados com o restante da rede.

A identificaç̃ao das comunidades tem ainda v´arias aplicac¸ões práticas, como

no caso da Teia Mundial, onde p´aginas relacionadas ao mesmo assunto s˜ao alta-

mente conectadas. Neste caso, a identificac¸ão das comunidades pode ajudar na

busca por informac¸ões [FLGC02], já que os algoritmos de busca podem se basear

nesta divis˜ao.

Um fator negativo quanto ao processo de identificac¸ão das comunidades ´e que

essa tarefa constitui um problemaNP-completo [DDADG05] de difı́cil soluç̃ao,

pois, geralmente n˜ao se tem id´eia de quantas comunidades formam a rede. Al´em

disso, em muitos casos, comunidades podem ser definidas hierarquicamente, quan-

do se tem comunidades dentro de outras comunidades [RB03]. Apesar dessas difi-

culdades, muitos m´etodos têm sido propostos para identificar tais estruturas, mas

o seu uso depende dos resultados desejados e das limitac¸ões existentes quanto

ao poder computacional dispon´ıvel, já que o tempo de execuc¸ão dos algoritmos
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atualmente existentes varia deO(N 2 log(N)) aO(N4) [DDADG05], sendoN o

tamanho da rede.

Para se determinar a qualidade de uma divis˜ao particular, ´e utilizada a medida

demodularidade,Q, que foi proposta por Newman e Girvan [New04a]. Para uma

dada divisão de uma rede emc comunidades, constr´oi-se uma matrizE, c×c, cujos

elementos ao longo da diagonal principal,eii, fornecem a frac¸ão das conex˜oes

entre os v´ertices na mesma comunidade e os elementoseij, j �= i, representam a

fração de conex˜oes entre as comunidadesi e j. A modularidadeQ é calculada da

seguinte forma,

Q =
∑

i

[eii − (
∑

j

eij)
2] = TrE − ||E2||. (3.29)

Q = 1 identifica uma rede formada por m´odulos desconectados. Valores altos de

Q determinam redes com estrutura modular definida.

Os métodos de identificac¸ão de comunidades podem ser agrupados de acordo

com a metodologia adotada. Conforme discutido na revis˜ao de medidas de redes

complexas apresentada na Referˆencia [dFCRTB07], os métodos podem ser classi-

ficados em: (i)espectrais, que são baseados na an´alise dos autovetores de matrizes

derivadas da matriz de adjacˆencia [New06a]; (ii) divisivos, cuja metodologia ´e ba-

seada na remoc¸ão das conex˜oes entre as comunidades de forma interativa at´e a

obtenç̃ao da maior modularidade poss´ıvel [GN02, RCC+04]; (iii) aglomerativos,

que são baseados no princ´ıpio de que v´ertices pertencentes `as mesmas comuni-

dades possuem similaridades [New04c, CNM04]; (iv) maximização da modulari-

dade, que tenta obter a melhor divis˜ao quando o maior valor da modularidade ´e

obtido [DA05]; e (v) métodos locais, que determinam comunidades localmente,

sem considerar informac¸ões globais da rede [Cla05, BB05].

Uma metodologia bastante popular usada na identificac¸ão de comunidades

é baseada no grau de intermediac¸ão (betweenness centrality) das conex˜oes da
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rede [GN02]. Neste caso, s˜ao removidos os v´ertices de maior grau de interme-

diaç̃ao, que representam os gargalos na rede, ou seja, aqueles que est˜ao entre as

comunidades. A cada passo ´e calculado o grau de intermediac¸ão de cada aresta

e é removida aquela que corresponda ao maior valor. Posteriormente, o processo

é repetido at´e que a rede seja completamente dividida em v´ertices isolados. A

divisão que oferec¸a o valor mais alto da modularidade ´e então adotada e as res-

pectivas comunidades s˜ao obtidas. A maior limitac¸ão desse m´etodoé o tempo de

computac¸ão, que ´eO(M2N).

O método aglomerativo mais largamente utilizado foi proposto inicialmente

por Newman [New04c] e posteriormente otimizado por Clausetet al. [CNM04].

Neste caso, as comunidades s˜ao aglomeradas de forma a obter o maior valor

poss´ıvel da modularidade. Inicia-se com uma rede completamente desconectada,

onde cada v´erticeé considerado individualmente como uma comunidade, e a cada

passo, escolhe-se as duas comunidadesi e j cuja aglomerac¸ão fornec¸a o maior

acréscimo (ou menor decr´escimo) no valor da modularidade. A variac¸ão obtida

pela aglomerac¸ão das comunidadesi e j é calculada por,

∆Qij = 2

(
eij −

∑
j eij

∑
i eij

2M

)
. (3.30)

A aglomerac¸ão que corresponda ao maior valor da modularidade ´e então adotada

e obtém-se as comunidades.

Danonet al. [DDGA06] observaram que o valor de∆Qij calculado conforme

a Equac¸ão (3.30) tem uma limitac¸ão quando o tamanho das comunidades n˜ao é

homogêneo. Para eliminar tal efeito, o valor de∆Qij deve ser normalizado pelo

número de conex˜oes dentro da comunidadei,

∆Q̂ij =
∆Qij

ai
. (3.31)

A principal vantagem na utilizac¸ão deste m´etodo est´a relacionado ao tempo de

computac¸ão (O(N log2N)), o que fornece a melhor divis˜ao da rede em um menor
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tempo de processamento.

Os métodos locais s˜ao comumente empregados quando se quer obter infor-

maç̃oes de uma comunidade especificamente, sem considerar a rede toda [Cla05,

BB05]. A sua utilizaç̃ao somente ´e viável em redes cujos m´etodos globais n˜ao po-

dem ser utilizados por falta de poder computacional, como no caso da Teia Mun-

dial no dom´ınio Altavista, que ´e formada por203.549.046 vértices [BKM+00]. A

precisão fornecida por estes m´etodosé inferior àquela obtida quando os m´etodos

globais são utilizados [DDADG05].

Dentre todos os m´etodos desenvolvidos at´e agora, o m´etodo espectral proposto

por Newman, baseado na an´alise dos autovalores e autovetores damatriz de mo-

dularidade, fornece resultados mais precisos [New06b]. Para cada sub-redeg, os

elementos da matriz de modularidadeB(g) são calculados por,

b
(g)
ij = aij − kikj

2M
− δij

∑
u∈N (g)

[
aiu − kiku

2M

]
, (3.32)

para vérticesi e j emg. A partir dessa matriz, s˜ao calculados seus autovalores e

autovetores. Ent˜ao,é determinado o autovalor mais positivo e o respectivo autove-

tor. De acordo com os sinais dos elementos deste vetor, a rede ´e dividida em duas

partes. A seguir, o processo ´e repetido recursivamente, at´e que nenhuma divis˜ao

seja poss´ıvel. As sub-redes indivis´ıveis correspondem `as comunidades[New06b].

Uma descric¸ão detalhada dos m´etodos de detecc¸ão de comunidades pode ser

encontrada nas revis˜oes apresentadas nas Referˆencias [dFCRTB07, DDADG05,

New04b, BLM+06]. Quantoà escolha do m´etodo a ser utilizado, depende de

dois fatores b´asicos: precis˜ao e tempo de processamento. Caso a precis˜ao seja

o fator mais importante no problema considerado, o m´etodo espectral de New-

man [New06b] é o mais indicado. Caso contr´ario, quando ´e necess´ario se obter

uma divisão menos precisa, mas que seja realizada no menor tempo poss´ıvel, o

método de Clausetet al. [CNM04] é o mais indicado. O n´ıvel de precis˜ao deste
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último método apenas ´e inferior ao método espectral de Newman [New06b] e

no baseado na otimizac¸ão extrema da modularidade de Duch e Arenas [DA05].

Logo, sua utilizac¸ãoé a mais recomendada na maioria dos casos. Quando a neces-

sidade exige um tempo de processamento ainda menor, o m´etodo que propomos

na Referência [RTC07]3 é o mais adequado, pois apesar de n˜ao fornecer uma di-

visão tão precisa quanto os m´etodos descritos anteriormente, esse m´etodo oferece

o menor tempo de processamento. A Figura3.9 apresenta a precis˜ao e o tempo

de processamento de tal m´etodo, quando comparado com o m´etodo desenvolvido

por Girvan e Newman [GN02]. Conforme notamos, apesar do m´etodo baseado

no crescimento hier´arquico não ser tão preciso como muitos j´a propostos, ele ´e

bastante r´apido na determinac¸ão das comunidades.

3.7 Redes com diferentes tipos de vértices

Algumas redes reais s˜ao formadas por v´ertices que podem ser classificados di-

ferentemente, como, por exemplo, em redes sociais cujos v´ertices podem ser di-

vididos por tipo de rac¸a, sexo, religi˜ao ou n´ıvel de escolaridade. Neste caso,

Newman propˆos uma medida chamada assortatividade, que quantifica a tendˆencia

de vértices do mesmo tipo se conectarem. SeE é uma matriz cujos elementosest

representam o n´umero de ligac¸ões entre v´ertices do tipos e t. Sua normalizac¸ão

é dada por

Ê =
E

‖E‖ . (3.33)

3O método de crescimento hierárquico é baseado na análise sucessiva de vizinhos na

rede, alcançados via crescimento hierárquico a partir de um vértice inicial, e na definição

de comunidades como sendo subgrafos cujo número de conexões internas é maior do que

externas.
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(a) (b)

Figura 3.9: (a) Fração de vértices corretamente classificados em termos

do grau entre comunidades (kout) para uma rede com 128 vértices dividos

em quatro comunidades, considerando kin + kout = 16. Quanto maior kout,

mais dif́ıcil é a separação entre as comunidades. (b) Enquanto o tempo

de processamento do método desenvolvido por Girvan e Newman cresce da

forma O(N3,0±0,1) com o tamanho da rede, o tempo para o método baseado

no crescimento hierárquico cresce da forma O(N1,6±0,1). Figura extráıda

de [RTC07].

O coeficiente de assortatividade é calculado por [New02a],

η =
Tr Ê − ‖Ê2‖

1 − ‖Ê2‖ . (3.34)

Quandoη = 1 a redeé perfeitamente assortativa, isto ´e, os vértices se conectam

apenas a outros v´ertices do mesmo tipo. Seη = 0, há uma conex˜ao aleat´oria

entre os v´ertices de diferentes tipos. Note que essa medida ´e parecida com a

assortatividade, descrita na Sec¸ão3.1, onde os tipos dos v´ertices s˜ao determinados

pelo grau dos v´ertices. Outra medida semelhante ao coeficiente de assortatividade

é o coeficienterich-club, descrito na Sec¸ão3.2, que mede a tendˆencia doshubs se

conectarem.
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3.8 Outras medidas

Outras medidas de redes complexas, como a dimens˜ao fractal, medidas relaciona-

dasà entropia, medidas de centralidade, medidas espectrais e medidas de comple-

xidade, bem como maiores detalhes sobre as medidas aqui descritas, s˜ao apresen-

tadas na Referˆencia [dFCRTB07].

3.9 Como escolher as medidas para caracte-

rizar as redes complexas?

Apesar de existir um grande n´umero de medidas para caracterizac¸ão das redes,

a sua escolha depende da aplicac¸ão que se deseja estudar. Geralmente, deve-se

escolher as medidas que quantifiquem as principais propriedades das redes que

serão analisadas. Neste caso, ´e fundamental o conhecimento do problema a ser

investigado e das medidas de redes. Por exemplo, para se avaliar como uma dada

rede est´a estruturada, pode-se utilizar m´etodos de detecc¸ão de comunidades e a

medida de modularidade.

Se o objetivo ´e a classificac¸ão de redes complexas ou a escolha do modelo que

melhor reproduz a arquitetura de uma dada rede real, deve-se escolher um con-

junto de medidas que descreva as propriedades estruturais das redes de forma mais

completa poss´ıvel, pois caso contr´ario, pode-se obter classificac¸ões equivocadas.

Por exemplo, as evoluc¸ão das redes de interac¸ões de prote´ınas poderiam ser repre-

sentadas pelo modelo de Barab´asi e Albert se fossem consideradas apenas o menor

caminho médio e a distribuic¸ão das conex˜oes como medidas de caracterizac¸ão.

Entretanto, sabe-se que o mecanismo de crescimento das rede de interac¸ões de

proteı́nasé completamente distinto do utilizado no modelo de Barab´asi e Albert

— as redes de interac¸ões de prote´ınas são geradas por dois processos b´asicos,
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duplicaç̃ao e mutac¸ão [VFMV03b, SPSSK02], que não envolvem ligac¸ão prefe-

rencial. Além disso, deve-se evitar medidas que resultem em redundˆancias, já

que estas podem incrementar o erro da classificac¸ão [DHS01]. Na Tabela3.2são

apresentadas as correlac¸ões entre as medidas, calculadas pela Equac¸ão3.3, para

os grafos aleat´orios de Erd˝os e Rényi (ER), modelo livre de escala de Barab´asi

e Albert (BA) e o modelo geogr´afico de Waxman (GN). Cada uma das redes ge-

radas s˜ao formadas porN = 1.000 vértices e grau m´edio 〈k〉 = 4. Conforme

podemos notar, os valores mais altos de correlac¸ão foram observados para o mo-

delo BA. Além disso, a correlac¸ão obtida para os modelos ´e diferente daquela ob-

tida quando todos os modelos s˜ao levados em conta conjuntamente. Deste modo,

a análise das correlac¸ões não é trivialmente determinada, pois a intensidade das

correlaç̃oes depende especificamente do tipo dos modelos considerados.

Nos próximos cap´ıtulos, apresentamos a utilizac¸ão de medidas na caracteri-

zaç̃ao, classificac¸ão e an´alise de redes complexas. Discutimos como as medi-

das são escolhidas em cada an´alise e apresentamos a utilizac¸ão de medidas na

classificac¸ão de redes, com o uso de m´etodos estat´ısticos multivariados.
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Tabela 3.2: Correlações entre as medidas obtidas considerando-se os mo-

delos BA, ER e GN e todos os modelos conjuntamente. Os valores foram

estimados de 1.000 realizações de cada modelos. Cada rede é formada por

N = 1.000 e possui grau médio 〈k〉 = 4. Tabela extráıda de [dFCRTB07].

st r 〈cc〉 � cD 〈k2〉 〈cc22〉
r BA –0,22

ER –0,01

GN –0,13

Todos 0,71

〈cc〉 BA 0,06 –0,29

ER –0,01 0,07

GN 0,04 –0,00

Todos 0,31 0,82

� BA –0,01 0,38 –0,63

ER –0,06 0,04 –0,08

GN –0,10 0,02 0,03

Todos 0,69 0,96 0,88

cD BA –0,09 0,23 0,39 –0,58

ER –0,61 0,10 0,03 0,07

GN –0,05 –0,02 0,03 0,23

Todos –0,87 –0,44 0,02 –0,41

〈k2〉 BA 0,01 –0,30 0,63 –0,99 0,60

ER 0,04 0,03 0,08 –0,90 –0,06

GN 0,08 0,28 –0,02 –0,65 –0,13

Todos –0,96 –0,80 –0,43 –0,79 0,85

〈cc22〉 BA 0,02 0,02 0,58 –0,74 0,59 0,76

ER –0,03 0,04 0,45 –0,16 0,02 0,19

GN –0,00 0,09 0,59 0,18 0,07 –0,11

Todos 0,37 0,86 0,99 0,91 –0,05 –0,49

〈dv3〉 BA 0,01 0,26 –0,57 0,91 –0,52 –0,94 –0,69

ER 0,03 –0,10 –0,01 –0,25 –0,01 –0,16 –0,04

GN –0,02 –0,28 –0,09 –0,03 –0,00 –0,50 –0,21

Todos –0,14 –0,74 –0,97 –0,79 –0,18 0,27 –0,96



Caṕıtulo 4

Classificação de redes

complexas

Em um contexto geral, classificar significa associar classes ou categorias a ele-

mentos de acordo com suas propriedades [dFCJ01]. As classes podem ser divi-

didas hierarquicamente, onde uma classe geral pode ser fragmentada em classes

mais espec´ıficas. Tomemos como exemplo os seres vivos, cuja classificac¸ão ci-

entı́fica mais aceita internacionalmente constitui 5 grandes reinos, quais sejam:

Monera, Protistas, Fungi, Metafita ou Plantae e Metazoa ou Anim´alia. Estes rei-

nos podem ser divididos em filos, que podem ainda ser decompostos em classes,

que são divididas em ordens, que s˜ao separadas em fam´ılias, que s˜ao subdividas

em gêneros e que, finalmente, s˜ao separados em esp´ecies. Se desejarmos carac-

terizar os seres humanos, podemos seguir essa hierarquia: o homem pertence ao

reino Meatazoa, ao filo Chordata, `a classe Mammalia, `a ordem dos Primatas, `a

famı́lia Hominidae, ao gˆenero Homo e `a espécieHomo sapiens. Um dos objeti-

vos da classificac¸ãoé evitar redundˆancia na descric¸ão dos objetos, onde um dado

elemento pode ser descrito pelas caracter´ısticas básicas da classe `a qual pertence.

Por exemplo, quando nos referimos a alguma das 235 esp´ecies que constituem a

59
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famı́lia dos primatas, ficam subentendidas suas caracter´ısticas básicas: (i) vis˜ao

mais utilizada do que o olfato, (ii) vis˜ao binocular, (iii) membros do corpo e m˜aos

adaptados para pendurar-se, saltar e balanc¸ar nasárvores, (iv) habilidade para pe-

gar e manipular objetos pequenos, usando dedos com unhas em lugar de garras, (v)

cérebro grande em relac¸ão ao tamanho corporal e (vi) vida social complexa. Em-

bora a classificac¸ão auxilie na descric¸ão e caracterizac¸ão de objetos, tal processo

pode ser extremamente complexo quando ocorre, por exemplo, sobreposic¸ão de

caracter´ısticas de diferentes classes [dFCJ01]. Por exemplo, al´em dos prima-

tas, a maioria das aves tamb´em utilizam mais a vis˜ao do que o olfato. Al´em

disso, os felinos tamb´em possuem vis˜ao binocular. Deste modo, a considerac¸ão

de um número limitado de caracter´ısticas pode fornecer classificac¸ões equivoca-

das, pois elas podem estar associadas a mais de uma classe. Em muitos casos, a

classificac¸ão pode n˜ao só ser difı́cil, mas até mesmo imposs´ıvel [dFCJ01].

Do ponto de vista das redes complexas, elas podem ser classificadas de acordo

com propriedades estruturais e dinˆamicas. No primeiro caso, s˜ao calculadas de-

terminadas medidas para um dado conjunto de redes, que s˜ao armazenadas em

vetores de caracter´ısticas. Estes vetores s˜ao associados a cada rede conforme ilus-

trado na Figura4.1. Posteriormente, m´etodos de classificac¸ão são aplicados sobre

tais vetores de forma a agrupar as redes por semelhanc¸as (ver Figura4.2). O

método de classificac¸ão utilizado pode ser essencialmente de dois tipos: (i)super-

visionado, quando se conhecea priori as classes das redes, que podem ser defi-

nidas por modelos de redes complexas, por exemplo; e (ii)não-supervisionado,

quando n˜ao se tem qualquer informac¸ão sobre as classes [DHS01]. No primeiro

caso, a classificac¸ão envolve dois processos b´asicos: (i) aprendizado: corresponde

ao estágio em que os m´etodos e crit´erios são treinados em classes conhecidas; e

(ii) reconhecimento: quando o sistema que foi treinado ´e utilizado para classifi-

car redes desconhecidas. No segundo caso, uma das possibilidades ´e determinar
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Figura 4.1: Mapeamento de uma rede complexa em um vetor de carac-

teŕısticas. Quando é posśıvel obter a rede original a partir de suas medidas,

diz-se que esse mapeamento é uma representação.

classificac¸ões que maximizem a similaridade entre as redes pertencentes `a mesma

categoria e minimizem a semelhanc¸a entre redes em classes distintas. Tal meto-

dologia tamb´em é chamada declustering. Assim sendo, as classes s˜ao criadas

de acordo com as caracter´ısticas das redes, sem qualquer conhecimento anterior

das categorias reais. A classificac¸ão não-supervisionada pode ser utilizada para se

criar uma taxonomia de redes complexas. Neste caso, ´e esperado que as redes per-

tencentes `a mesma categoria (sociais, biol´ogicas, de informac¸ão e tecnol´ogicas)

compartilhem as mesmas propriedades b´asicas.

A classificac¸ão supervisionada de redes complexas pode ser realizada conside-

rando-se diversos modelos e medidas para a construc¸ão do espac¸o de classificac¸ão.

Redes reais s˜ao então projetadas sobre esse espac¸o e associadas ao modelo que

gera redes cujas topologias mais se assemelhem `a da rede real [DHS01, dFCJ01].

Essa forma de classificac¸ão permite, por exemplo, determinar o modelo que me-

lhor reproduz a estrutura de uma dada rede real. Esse tipo de an´aliseé fundamen-

tal no estudo das redes complexas, pois auxilia no aperfeic¸oamento dos modelos

e, conseq¨uentemente, no entendimento dos processos dinˆamicos que geram re-

des reais. Entretanto, apesar de simples, a classificac¸ão supervisionada de redes

complexas ´e limitada por três quest˜oes fundamentais: Quais os modelos mais ade-

quados para representar a rede real em quest˜ao? Quais as medidas que devem ser
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Figura 4.2: Processo de classificação: as medidas são extráıdas de um

conjunto de redes, que serão utilizadas por um classificador, definindo as

classes a que as redes pertencem.

utilizadas para se obter uma classificac¸ão precisa? Qual m´etodo de classificac¸ão

deve ser utilizado?

De maneira geral, alguns dos modelos de redes complexas podem ser clas-

sificados conforme a Figura4.3. Note que al´em de existir uma hierarquia de

classificac¸ão, alguns modelos situam-se na intersecc¸ão de diversas classes. Por

exemplo, o modelosmall-world de Watts-Strogatz pode apresentar conex˜oes regu-

lares ou completamente aleat´orias, dependendo do valor da probabilidade de reco-

nexão adotado. Al´em disso, dependendo desta probabilidade, a rede tamb´em pode

apresentar estrutura modular. O mesmo ocorre com o modelo de configurac¸ão,

que gera redes com distribuic¸ões de conex˜oes pré-definidas [MR95], podendo

gerar redes do tipo Erd˝os-Rényi, livres de escala ou qualquer outro tipo cuja
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distribuiç̃ao das conex˜oes seja previamente conhecida. Outro exemplo s˜ao os

modelos livres de escala, pois conforme discutido na Sec¸ão (2.3), os modelos

de Krapivskyet al. [KRL00] e Dorogovtsevet al. [DMS00] são generalizac¸ões

do modelo de Barab´asi-Albert1. Destarte, estes parˆametros devem ser ajustados

de acordo com as redes que se deseja analisar, pois dependendo dos parˆametros

empregados, os modelos podem gerar redes com estruturas mais ou menos seme-

lhantesà redes reais, o que pode influenciar na classificac¸ão.

Com relac¸ão às medidas de redes complexas, algumas s˜ao espec´ıficas a de-

terminadas caracter´ısticas topol´ogicas e n˜ao são suficientes para oferecer uma

representac¸ão precisa de redes complexas [dFCRTB07]. Al ém disso, algumas

medidas ainda podem ser correlacionadas, o que resulta em redundˆancias nos

resultados. Infelizmente, o problema da escolha de quais medidas utilizar na

caracterizac¸ão, classificac¸ão e comparac¸ão de redes, n˜ao pode ser resolvido por

qualquer m´etodo matem´atico. Na prática, a escolha das medidas para realizarem

estas tarefas refletem interesses e aplicac¸ões espec´ıficas [dFCRTB07].

4.1 Análise das variáveis canônicas

Uma maneira de classificar redes utilizando-se m´etodos supervisionados ´e reali-

zada considerando-se a an´alise das vari´aveis canˆonicas e classificac¸ão Bayesiana,

conforme apresentamos na Referˆencia [dFCRTB07]. O interesse da an´alise das

variáveis canˆonicasé verificar a relac¸ão da magnitude de diferenc¸as entre grupos

especificadosa priori relativa àquela dentro dos grupos, achando combinac¸ões

lineares das vari´aveis para cada um deles que s˜ao maximamente correlacionadas

entre si, atrav´es das projec¸ões que otimizem a separac¸ão das categorias [MdR99,

1Os modelos de Krapivsky et al. e Dorogovtsev et al. geram o modelo de Barabási-

Albert quando consideram como parâmetros α = 1 e k0 = 0, respectivamente (para

maiores detalhes, ver Seção (2.3)).
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And58, DHS01]. Em outras palavras, a an´alise das vari´aveis canˆonicas permite

projetar um espac¸o den medidas em duas ou trˆes dimens˜oes que maximize a

separac¸ão entre as classes definidasa priori. Para realizar a an´alise das vari´aveis

canônicas,é necess´aria a construc¸ão de uma matriz que quantifique a variac¸ão

dentro dos grupos e outra que quantifique a variac¸ão entre tais grupos. Por-

tanto, considerando-seR redes divididas emc classes, cada uma comNi redes,

i = 1, 2, . . . , c, sendo cada redeξ representada por seu respectivo vetor de medi-

das�xξ = (x1, x2, . . . , xp)
T ; definimos a matriz de dispers˜ao total (S) que expressa

a dispers˜ao completa das medidas, da seguinte forma,

S =
R∑

ξ =1

(
�xξ − �〈x〉

)(
�xξ − �〈x〉

)T

. (4.1)

Já a matriz de dispers˜ao para cada classe, ´e dada por,

Si =
∑
ξ∈ Ni

(
�xξ − �〈x〉i

)(
�xξ − �〈x〉i

)T

, (4.2)

onde �〈x〉i é a média do vetor de medidas da classei. A matriz de soma dos

quadrados dentro das classes ´e definida pela express˜ao,

Sdentro =

c∑
i=1

Si. (4.3)

Finalmente, a matriz de soma dos quadrados entre as classes ´e definida da seguinte

forma,

Sentre =
c∑

i=1

Ni

(
�〈x〉i − �〈x〉

)(
�〈x〉i − �〈x〉

)T

. (4.4)

Pode ser verificado que,

S = Sdentro + Sentre. (4.5)

Os autovalores extra´ıdos da matrizS−1
dentroSentre são interpretados como a quan-

tidade de variac¸ão associada a cada autovetor ou eixo de maior variac¸ão. Assim,

para uma projec¸ão em duas dimens˜oes, escolhem-se os dois autovetores (�ea e �eb)
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associados aos dois maiores autovalores (λa eλb) e faz-se o produto escalar entre

a matriz com o atributos originais e tais autovetores. Cada um destes produtos

reflete os dados projetados no espac¸o definido pelos eixos canˆonicos.

4.2 Decisão Bayesiana

A partir da projec¸ão canônica,é feita a classificac¸ão Bayesiana. O principal pro-

blema considerado por tal classificac¸ão é associar uma dada redeξ a uma das

classesc (modelos de rede, em nosso caso) minimizando o erro de associac¸ão

em outras classes. Em princ´ıpio, é considerado que as probabilidadesPi que cor-

responde `a probabilidade de uma rede pertencer `a classei, bem como a func¸ão

densidade de probabilidade condicionalp( �xξ|i) são conhecidas ou podem ser es-

timadas. A probabilidadePi pode ser estimada da respectiva freq¨uência. Quando

a funç̃ao densidade de probabilidade ´e conhecida e apenas seus parˆametros (por

exemplo, m´edia e desvio padr˜ao) têm que ser determinados, tal estimac¸ão é cha-

madaparamétrica. Por outro lado, quando tal func¸ãoé desconhecida, ´e necess´ario

deduzir o seu tipo, sendo tal classificac¸ão chamadanão-paramétrica. A estima-

tiva de tal func¸ão, neste ´ultimo caso, pode ser realizada pelo m´etodo de Parzen,

o qual representa cada ponto (rede) como uma func¸ão, chamadanúcleo de Par-

zen [DHS01], no espac¸o definido pela an´alise das vari´aveis canˆonicas. Em nossa

classificac¸ão, utilizamos essa aproxiamac¸ão. O critério de decis˜ao pode ser ex-

presso como: sef(�xξ|i)P (i) = Maxb=1,c{f(�xξ|b)P (b)} então a redeξ pertence

à classei [dFCJ01]. Na Figura4.4 são mostradas duas aproximac¸ões obtidas

por estimac¸ão param´etrica e não-param´etrica para diversas redes derivadas de trˆes

modelos b´asicos: redes geogr´aficas (de Waxman), redessmall-world (de Watts e

Strogatz) e redes aleat´orias (de Erd˝os e Rényi). Neste caso, foram consideradas

apenas duas medidas, o menor caminho m´edio (�) e a medida de assortatividade
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Figura 4.4: (a) Espaço definido pela assortatividade e pelo menor caminho

médio para redes derivadas de três modelos básicos: redes geográficas (de

Waxman), redes small-world (de Watts e Strogatz) e redes randômicas (de

Erdős e Rényi). A seguir, temos as respectivas funções gaussianas e as regiões

de decisão considerando estimação paramétrica (b) e não-paramétrica (c). Os

parâmetros das redes são: N = 250, 〈k〉 = 20, sendo realizadas 1.000 simula-

ções para cada modelo. A probabilidade de reconexão no modelo small-world

é 0.4. Note que os valores das medidas consideradas foram normalizados.

Figura extráıda de [dFCRTB07].
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(r). Cada ponto nesse espac¸o de classificac¸ão representa uma rede gerada por um

dos modelos.

4.3 Classificação

O método de classificac¸ão das redes complexas foi dividido em duas fases dis-

tintas: (i) treinamento e (ii) classificação. Na fase de treinamento, s˜ao escolhi-

das as medidas e modelos de redes para a criac¸ão do espac¸o e das regi˜oes de

classificac¸ão. Em nossa an´alise, utilizamos 9 diferentes medidas de redes, (i) o

menor caminho m´edio (�), (ii) a “retidão” da distribuic¸ão (st), (iii) o grau médio

(〈k〉), (iv) o coeficiente de aglomerac¸ão médio (〈cc〉), (v) o grau hier´arquico médio

de nı́vel 2 (〈k2〉), (vi) o coeficiente de aglomerac¸ão hierárquico de n´ıvel 2 (〈cc22〉),
(vii) a razão de divergˆencia de n´ıvel 3 (dv 3), (viii) a medida de assortatividade (r),

(ix) e a dominância do ponto central (cD). Todas estas medidas s˜ao discutidas no

Capı́tulo 3. Utilizamos a seguinte combinac¸ão de medidas para avaliar seu efeito

na classificac¸ão,

i. {�, st},

ii. {〈k〉, 〈cc〉, �},

iii. {〈k2〉, 〈cc22〉, 〈dv3〉},

iv. {st, r, cD},

v. {〈k〉, 〈cc〉, �, st, r, cD},

vi. {〈k〉, 〈cc〉, �, 〈k2〉, 〈cc22〉, 〈dv3〉},

vii. {st, r, cD, 〈k2〉, 〈cc22〉, 〈dv3〉},

viii. Todas as medidas.



4.3. Classificação 69

O conjunto de medida (i) e (ii) s˜ao os mais largamente utilizados para caracteri-

zar redes complexas. J´a o conjunto (iii)é composto pelas medidas hier´arquicas.

No caso (iv) s˜ao adotadas medidas de centralidade e assortatividade. Em (v) s˜ao

combinadas as medidas de (ii) com (v), de forma a obter classificac¸ões mais de-

talhadas. A combinac¸ão entre as medidas de (ii) e (iii) ´e considerada em (vi). Em

(vii) há uma combinac¸ão entre as medidas dos conjuntos (iii) e (vi). Finalmente,

em (viii) são consideradas todas as medidas.

Utilizamos três modelos de redes complexas para definir o espac¸o de clas-

sificaç̃ao: (i) Erdős-Rényi (ER), (ii) Barab´asi-Albert (BA) e (iii) geográfico de

Waxman (GN). Para cada modelo, foram geradas redes com o mesmo n´umero de

vértices e conectividade m´edia próximos dos encontrados nas redes reais. Para

essas realizac¸ões, calculamos as nove medidas descritas anteriormente, definindo

os vetores de caracter´ısticas de cada rede. Finalmente, aplicamos an´alise das

variáveis canˆonicas e classificac¸ão Bayesiana nestes vetores a fim de finalizarmos

a fase de treinamento da classificac¸ão supervionada. As medidas utilizadas neste

processo foram consideradas conforme enumerado anteriormente. Na segunda

fase da classificac¸ão, projetamos as redes reais sobre o espac¸o bidimensional de-

finido pela an´alise das vari´aveis canˆonicas, obtendo a respectiva classificac¸ão em

um dos modelos considerados. As redes reais consideradas na classificac¸ão são as

seguintes:

Rede de transporte áereo americana (USATN): Essa rede ´e composta por332

aeroportos e foi constru´ıda segundo dados sobre conex˜oes aéreas obtidos em

1997 [BM06a]. Conforme discutido por Guimer´a et al. [GA04, GMT+05], é es-

perado que esse tipo de rede apresente distribuic¸ão das conex˜oes tipo livre de

escala.

Rede de interac¸ão de protéınas doS. cerevisiae(PPIN): A rede de interac¸ão é

formada por1.922 proteı́nas conectadas de acordo com interac¸ões fı́sicas. A base
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que utilizamos ´e disponibilizada peloCenter for Complex Network Research (Uni-

versidade de Notre Dame). Conforme observado por Jeonget al., as interac¸ões

entre as prote´ınas seguem uma distribuic¸ão livre de escala [JMBO01].

Internet (AS): A base de dados da Internet no n´ıvel dos sistemas autˆonomosé

formada por um conjunto de roteadores e redes sob a mesma administrac¸ão, como

universidades, empresas privadas ou provedores de acesso `a Internet. As conex˜oes

são determinadas por ligac¸ões fı́sicas entre tais elementos. Os dados utilizados em

nossa an´alise foram coletados doNational Laboratory of Applied Network Rese-

arch (http://www.nlanr.net), obtidos em fevereiro de 1998. A rede, formada

por3.522 vértices e6.324 conexões, tem distribuic¸ão de conex˜oes do tipo livre de

escala [PSVV01].

Rede de transcric¸ão geńetica do E. coli (TRNE): Neste tipo de rede, os v´ertices

representamoperons2. As conexões são dirigidas de umoperon i a outroj, queé

regulado pelo fator de transcric¸ão codificado pori. Esse tipo de rede basicamente

controla a express˜ao genética e a distribuic¸ão das conex˜oes entre osoperons se-

gue uma lei de potˆencia [SOMMA02]. A base de dados que utilizamos ´e uma

versão não-direcionada utilizada por Shen-Orret al. [SOMMA02], formada por

577 operons e424 conexões.

Rede de Delaunay (DLN): Essa rede ´e do tipo geogr´afica eé obtida distribuindo-

se os vértices uniformemente em um quadrado de largura unit´aria e conectando-os

seguindo a triangulac¸ão de Delaunay [SKM96]. Segundo essa t´ecnica, os v´ertices

se conectam apenas aos seus vizinhos imediatos geograficamente. Em nossa

análise, utilizamos redes formadas por251 vértices conectados por700 arestas.

2Os operons são definidos como unidades transcricionais nas quais existem genes

cont́ıguos (geralmente relacionados a uma única via metabólica) sob o controle de um

promotor e um operador, que regulam sua transcrição. Esse tipo de organização gênica é

somente vista em procariontes.
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Os resultados obtidos pela classificac¸ão supervisionada destas redes reais s˜ao

apresentados na Tabela (4.1). Apenas no caso (i) n˜ao foi necess´aria a utilizac¸ão

de análise das vari´aveis canˆonicas, porque somente duas medidas s˜ao conside-

radas. As classificac¸ões contr´arias ao modelo esperado s˜ao assinaladas em ne-

grito e aquelas que correspondem ao modelo esperado, mas cujos graus diferem

do observado na rede original, em it´alico. As classes indicadas por∗ represen-

tam classificac¸ões completamente distintas da esperada, cujo modelo e grau n˜ao

correspondem ao esperado. Conforme podemos notar, a melhor compatibilidade

entre a classificac¸ão esperada e a obtida ocorreu para as redes de Delaunay (DN),

que foi classificada como geogr´afica em todos os casos.

A rede de transporte a´erea americana (USTAN) pode ser modelada pelos mo-

delos que incorporam a ligac¸ão preferencial, pois esse tipo de rede apresenta

distribuiç̃ao das conex˜oes do tipo livre de escala, e fatores geogr´aficos, já que as

ligações são limitadas por territ´orio e os aeroportos menores tendem a se conecta-

rem com os maiores mais pr´oximos [GA04, GMT+05]. Deste modo, era esperado

que a classificac¸ão desta rede se situasse entre os modelos BA e GN. Entretanto,

apenas para o conjunto de medidas (iii) a classificac¸ão obtida correspondeu `a es-

perada. Para as demais configurac¸ões, na maioria dos casos a classificac¸ão foi

completamente distinta da esperada. A Figura4.5(a) apresenta a classificac¸ão

da rede de transporte a´ereo considerando todas as nove diferentes medidas. A

distância entre a posic¸ão da rede real e daquelas geradas pelos modelos no espac¸o

de classificac¸ão sugere que nenhum dos modelos considerados ´e adequado para

representar a rede de transporte a´ereo americana.

No caso da Internet (AS), a classificac¸ão ocorreu de duas formas distintas: ou

a classificac¸ão correspondeu ao modelo esperado ou ao grau da rede original. O

modelo esperado ´e determinado pela caracterizac¸ão usual que inclui a an´alise da

distribuiç̃ao das conex˜oes. Logo, era esperado que redes livre de escala fossem
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associadas ao modelo de Barab´asi e Albert. Em nenhum dos casos, a classificac¸ão

foi completamente igual `a esperada. Em metade dos casos, a rede foi classificada

como correspondendo ao modelo BA e na outra metade, ao modelo GN. Seme-

lhante ao discutido para a rede de transporte a´ereo, vale lembrar que a ligac¸ão

dos sistemas autˆonomos que formam a Internet tamb´emé influenciada por fatores

geográficos, ou seja, as ligac¸ões fı́sicas entre os roteadores est˜ao limitadas pela

distância entre eles. Logo, a classificac¸ão destas redes como geogr´aficas não foi

completamente equivocada. Mesmo assim, novamente observamos que nenhum

dos modelos adotados ´e adequado para modelar a Internet. Para se obter uma mo-

delagem mais precisa, ´e necess´ario considerar a ligac¸ão preferencial e a distância

geográfica entre os roteadores, conforme discutimos no pr´oximo cap´ıtulo.

De maneira similar `a Internet, a rede de transcric¸ão genética não foi classifi-

cada conforme o esperado em nenhum dos casos. A classificac¸ão mais pr´oxima

da esperada foi obtida considerando-se o conjunto (i) de medidas (� est). Nos de-

mais casos, a rede foi associada a outros dois modelos (ER e GN). Essa variac¸ão,

sugere que nenhum dos modelos considerados ´e adequado para representar a rede

de transcric¸ão genética. A Figura4.5(b) apresenta a classificac¸ão da rede de

transcriç̃ao genética considerando todas as nove diferentes medidas e, neste caso,

a redeé classificada como geogr´afica.

Finalmente, a rede de interac¸ão de prote´ınas tamb´em não foi classificada con-

forme o esperado em nenhum dos casos. Embora essa rede inicialmente pudesse

ser associada ao modelo BA, por apresentar distribuic¸ão de conex˜oes do tipo livre

de escala, foi classificada como geogr´afica na maioria dos casos. Isto aconteceu

porque as redes de interac¸ões de prote´ınas apresentam certos atributos que po-

dem ocorrer nas redes geogr´aficas, como o alto coeficiente de aglomerac¸ão. Desta

forma, a distribuic¸ão das conex˜oes pode n˜ao ser o fator principal que caracte-

rize a estrutura das redes complexas, pois redes com estruturas completamente



4.3. Classificação 73

distintas podem apresentar a mesma distribuic¸ão de conex˜oes [ADLW05]. As

redes de interac¸ão de prote´ınas, segundo V´azquezet al. [VFMV03b] e Solé et

al. [SPSSK02], são geradas por dois processos b´asicos, duplicac¸ão e mutac¸ão. No

primeiro estágio, uma dada prote´ına é duplicada e herda as ligac¸ões da prote´ına

original. No segundo processo, a prote´ına duplicada sofre uma mutac¸ão e perde

parte das conex˜oes. Desta maneira, o coeficiente de aglomerac¸ão médio é alto

nessas redes, como acontece com o modelo geogr´afico. As redes BA, por ou-

tro lado, apresentam baixo coeficiente de aglomerac¸ão médio. Além disso, as

redes de interac¸ão de prote´ınas têm algumas propriedades que n˜ao são encontra-

das nos modelos considerados, como a estrutura modular. Outra diferenc¸a é que

os modelos BA, GN e ER n˜ao geram redes com qualquer tipo de assortatividade

(r ∼ 0), enquanto as redes de interac¸ões de prote´ınas são do tipo disassorta-

tivas (r = −0,156), ou seja, oshubs tendem a se ligarem aos v´ertices menos

conectados [New03b, MS02]. Logo, é evidente que nenhum dos modelos con-

siderados s˜ao adequados a representarem redes de interac¸ões de prote´ınas. Nas

Figuras4.5(c) e4.5(d) são apresentadas classificac¸ões obtidas para essa rede con-

siderando todas as medidas e excluindo-se as medidas hier´arquicas, respectiva-

mente.

Como primeira conclus˜ao fundamental que podemos tirar de nossa an´alise

é que a considerac¸ão de um conjunto reduzido de medidas pode n˜ao proporci-

onar uma classificac¸ão precisa de redes reais. Devido `a alta complexidade e

aos diferentes fatores que geram a estrutura e dinˆamica destas redes, apenas a

considerac¸ão de um conjunto amplo de medidas pode fornecer resultados precisos,

pois mais propriedades estruturais s˜ao quantificadas. Por´em, as medidas devem

ser escolhidas de forma a n˜ao fornecerem resultados redundantes. Al´em disso,

esse m´etodo mostra que um modelo ser´a preciso se, independente da configurac¸ão

de medidas utilizada, a rede real ser´a associada a ele. Se a classificac¸ão depende
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do conjunto de medidas, ´e um indicativo de que os modelos considerados n˜ao são

precisos o suficiente e esse ´e um ind´ıcio que eles precisam ser aperfeic¸oados. Essa

maneira de avaliar as redes com o uso de estat´ıstica multivariada tende a fornecer

resultados muito mais completos do que os utilizados atualmente, que conside-

ram apenas duas ou trˆes medidas de redes na avaliac¸ão. Logo, alguns modelos

para representar redes reais que atualmente s˜ao considerados adequados, podem

necessitar de aperfeic¸oamento se forem submetidos `a análise multivariada.

A identificaç̃ao do modelo que melhor representa uma dada rede real ´e funda-

mental para se entender sua evoluc¸ão, o que permite fazer previs˜oes e an´alises do

comportamento dinˆamico quando a rede ´e sujeita a perturbac¸ões, como a remoc¸ão

de vértices ou arestas. Por exemplo, um modelo preciso da Internet permite ava-

liar a evoluç̃ao da rede ap´os um ataque dirigido ou falha em roteadores. Al´em

disso, caso nenhum dos modelos considerados reproduzam a topologia da rede

real de forma completa, pode-se identificar as estruturas que n˜ao estão sendo bem

reproduzidas com o uso de an´alise das vari´aveis canˆonicas — a an´alise dos au-

tovalores e autovetores permite determinar as medidas que mais contribuem na

discriminaç̃ao. Como isso, os modelos podem ser aperfeic¸oados para uma melhor

modelagem da rede real.

4.4 Classificação hierárquica

A classificac¸ão hierárquica das redes pode ser obtida considerando-se m´etodos

aglomerativos (e.g. [DHS01, dFCJ01, dFCS06a]). Neste caso, as classes s˜ao di-

versificadas de um n´ıvel mais geral para um mais particular. Deste modo, o n´ıvel

de semelhanc¸a entre as classes depende do n´ıvel hierárquico observado. Redes

que pertencem `a mesma classe em um n´ıvel pode não pertencer em outro. A

Figura4.6apresenta o dendograma de classificac¸ão para a situac¸ão descrita na Fi-
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ôn

ic
as

e
d
ec

is
ão

B
ay

es
ia

n
a.

A
s

re
d
es

re
ai

s

co
n
si

d
er

ad
as

sã
o:

(a
)

re
d
e

d
e

ae
ro

p
or

to
s

d
os

E
st

ad
os

U
n
id

os
(U

S
A

T
N

);
(b

)
re

d
e

d
e

tr
an

sc
ri

çã
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rá
rq

u
ic

as
(d

).
A

s
se

ta
s

re
p
re

se
n
ta

m
a

cl
as

si
fi
ca

çã
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Figura 4.6: Dendograma obtido para a rede de interação de protéınas con-

siderando o seguinte conjunto de medidas: {�, st, 〈k〉, 〈cc〉, r, cD}. Note que

enquanto os modelos BA, ER e GN resultam em ramos bem separados, a

rede de interação de protéınas foi inclúıda entre as redes GN. Figura ex-

tráıda de [dFCRTB07].

gura4.5(c) utilizando o método aglomerativo de Ward [WJ63], que forma grupos

de dados buscando minimizar a soma das diferenc¸as entre os elementos de cada

grupo e o valor m´edio do grupo, minimizando o desvio padr˜ao entre os dados de

cada grupo formado. A distˆancia de ligac¸ão entre as classes ´e medida ao longo do

eixoy, indicando os pontos onde as classes s˜ao agrupadas. A rede de interac¸ão de

proteı́nas foi inclu´ıda no grupo das redes geogr´aficas (GN), que ´e diferente das re-

des ER e BA, que por sua vez foram inclu´ıdas no mesmo ramo, quando a distˆancia

de ligaç̃aoé maior do que cinco.
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4.5 Conclusão

A utilização de an´alise de vari´aveis canˆonicas e decis˜ao Bayesiana, torna poss´ıvel

a considerac¸ão de um n´umero elevado de medidas para a caracterizac¸ão de re-

des, além de permitir a determinac¸ão de qual modelo representa uma dada rede

real de forma mais precisa. Essa metodologia auxilia tamb´em na determinac¸ão

de falhas em modelos, j´a que grande parte deles s˜ao considerados adequados para

modelar redes reais porque reproduzem apenas algumas propriedades estruturais

dessas redes. Destarte, a t´ecnica que apresentamos pode ajudar no desenvolvi-

mento de modelos mais precisos atrav´es da an´alise das medidas que mais contri-

buem para a discriminac¸ão entre modelos de redes. Por exemplo, se o coeficiente

de aglomerac¸ão médio mais contribui para a separac¸ão, isso implica que os mo-

delos considerados devem ser aperfeic¸oados de forma a melhor reproduzir essa

caracter´ıstica topológica. Conforme notamos em nossa an´alise de redes reais li-

vre de escala, o modelo de Barab´asi e Albert não se revelou o mais adequado,

embora esse modelo gere redes com distribuic¸ão da conectividade do tipo livre

de escala, como nas redes reais. Isto se deve ao fato desse modelo n˜ao gerar re-

des com alto coeficiente de aglomerac¸ão médio. Como o modelo geogr´afico de

Waxman, por outro lado, gera redes com alto n´umero de ciclos de ordem trˆes, ele

se mostrou mais adequado na maioria dos casos. Portanto, para que o modelo de

Barabási e Albert reproduza a estrutura da maioria das redes reais livre de escala,

ele deve ser aperfeic¸oado pela introduc¸ão de aspectos dinˆamicos de crescimento

que permitam-no gerar redes com um maior coeficiente de aglomerac¸ão médio.

Assim, vemos que a metodologia descrita neste cap´ıtulo é fundamental para uma

análise mais profunda da estrutura de redes complexas e pode auxiliar no desen-

volvimento de modelos mais precisos.

No próximo cap´ıtulo, aplicamos a metodologia de classificac¸ão aqui descrita

na análise de modelos de Internet. J´a nos cap´ıtulos subseq¨uentes, apresentamos
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uma aplicac¸ão do uso da teoria das redes complexas na caracterizac¸ão de estrutu-

ras presentes em redes de interac¸ões de prote´ınas e analisamos a rede dos produ-

tores de vinho da regi˜ao de Bordeaux (Franc¸a).



Caṕıtulo 5

Classificação e modelagem da

Internet

A Internet surgiu a partir de iniciativa daAdvanced Research Project Agency

(ARPA) que criou a ARPANet com fins militares em meio `a Guerra Fria, no fi-

nal década de 60. A ARPANet tinha o objetivo de conectar as bases militares

e os departamentos de pesquisa do governo americano, criando a primeira infra-

estrutura global de comunicac¸ões e os respectivos protocolos. Inicialmente, as

conexões eram estabelecidas de forma a oferecerem comunicac¸ão entre o leste e o

oeste dos Estados Unidos, mas a partir da d´ecada de 80, quando a Guerra Fria foi

enfraquecida, uma nova utilidade para a ARPANet surgiu: iterligar laborat´orios

e universidades nos EUA e, mais tarde, em outros pa´ıses. Foi nessa ´epoca que

surgiu o nomeInternet, quando a ARPANet entregou `a National Science Foun-

dation (NSF) a responsabilidade de manter e aumentar obackbone. No final da

década de 80, Tim Berners-Lee, conjuntamente com sua equipe doEuropean Or-

ganization for Nuclear Research (CERN), em Genebra, desenvolveu um sistema

de hipertexto que deveria funcionar em redes de computadores. Em 1991, estes

pesquisadores criaram a Teia Mundial (World Wide Web), quando as informac¸ões

80
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dispon´ıveis eram basicamente no formato texto. Entretanto, em 1992, Marc An-

dressen, doNational Center for Supercomputer Applications (NCSA), criou o

primeiro navegador para Internet, chamadoMosaic, que era capaz de interpretar

gráficos e realizar navegac¸ões atrav´es delinks, como ocorre atualmente. Al´em

disso, neste mesmo ano, Al Gore, que era senador do governo americano, passou

a falar sobre aInformation Highway, ou Superestrada da Informac¸ão, o que levou

ao crescimento da popularidade da Internet, surgindo grande interesse comercial.

A parir daı́, o crescimento da Internet foi acelerado.

Hoje em dia, o DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), de-

nominaç̃ao atual do ARPA, investe milh˜oes de d´olares em pesquisas para mapear

a Internet. O projeto mais vis´ıvel é o Cooperative Association for Internet Data

Analysis (CAIDA), cujo objetivoé monitorar grande parte das caracter´ısticas da

Internet, desde o tr´afego até a topologia. O mapeamento da Internet ´e fundamen-

tal, pois sem um mapa ´e imposs´ıvel desenvolver novas ferramentas e servic¸os que

ofereçam uma rápida e confi´avel estrutura de comunicac¸ão. A topologia da In-

ternet pode ser analisada considerando-se as conex˜oes entre roteadores ou entre

sistemas autˆonomos [YJB02], sendo que, neste ´ultimo caso, cada v´ertice na rede

representa uma entidade administrativa, como universidades ou empresas priva-

das.

Em 1999, Michalis Faloutsos, da Universidade da California-Riverside, Petros

Faloutsos, da Universidade de Toronto, e Christos Faloutsos, da Universidade Car-

negie Mellon, analisando dados coletados peloNational Laboratory for Applied

Network Research (NLANR) entre novembro de 1997 e dezembro de 1998, desco-

briram que as conex˜oes entre os sistemas sistemas autˆonomos que formam a Inter-

neté distribu´ıda segundo uma lei de potˆencia [FFF99]. A partir desta descoberta,

ocorreu um grande interesse da comunidade cient´ıfica para caracterizar a topolo-

gia dessa rede [PSVV01, VPSV02, ZM04a, BCC05] e desenvolver modelos pre-
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cisos para reproduzir sua estrutura e evoluc¸ão [YJB02, CCGJ02, RT04, ZM04b,

CHK+06]. Al ém disso, diversas investigac¸ões relacionadas a perturbac¸ões, como

ataques e falhas [AJB00, CEbAH01], ou simulaç̃oes de processos dinˆamicos,

como a propagac¸ão de v´ırus [BFNW04], têm sido desenvolvidas.

Embora a Internet seja uma criac¸ão humana, ela possui todas as caracter´ısticas

de sistemas complexos evolutivos, sendo mais similar a uma c´elula do que a um

circuito de computador. A Internet ´e um exemplo t´ıpico de sistema complexo

pois suas conex˜oes não são estabelecidas atrav´es de comando externo, mas de

acordo com necessidades locais — desde corporac¸ões até universidades adicio-

nam roteadores e conex˜oes sem a permiss˜ao de qualquer autoridade central. No

entanto, apesar das conex˜oes serem criadas de forma descentralizadas, elas n˜ao

são estabelecidas de forma aleat´oria, mas segundo diversos mecanismos como os

relacionados a ligac¸ão preferencial, posic¸ão geogr´afica dos roteadores e recursos

dispon´ıveis para estabelecer tais conex˜oes. Enquanto poucos roteadores concen-

tram grande parte das conex˜oes, muitos outros possuem apenas um ´unicolink. O

fato da estrutura da Internet seguir uma lei de potˆencia a torna altamente tolerante

a falhas aleat´orias, mas vulner´avel a ataques direcionados [CEbAH01].

Modelos que reproduzam as principais caracter´ısticas da Internet s˜ao impor-

tantes para o desenvolvimento de protocolos de roteamento e no planejamento

de tráfego [PSV04]. Apesar da estrutura das conex˜oes da Internet mudar cons-

tantemente, suas propriedades globais, como a conectividade m´edia, o menor ca-

minho médio e coeficiente de aglomerac¸ão se mant´em praticamente constante, o

que sugere que as propriedades topol´ogicas da Internet alcanc¸aram um estado es-

tacionário [PSVV01, VPSV02]. Logo, os modelos para representar a evoluc¸ão

da Internet devem levar em conta estes aspectos. Na Referˆencia [RBTdFC07],

comparamos diferentes modelos de redes complexas na modelagem da Internet

e verificamos que nenhum dos modelos considerados ´e preciso o suficiente para
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reproduzir a maioria das propriedades topol´ogicas da Internet.

Para se obter modelos precisos, ´e necess´ario analisar como as conex˜oes são

estabelecidas entre os roteadores. Quando uma universidade, empresa privada ou

um provedor de Internet vai estabelecer um novolink, o principal parˆametro con-

siderado ´e o custo de comunicac¸ão. Porém, às vezes, conex˜oes um pouco mais

longas do que a mais pr´oxima poss´ıvel pode resultar em maior largura de banda

e, portanto, em uma melhor relac¸ão custo-benef´ıcio. A ligaç̃ao preferencial ´e re-

sultante do fato de que os roteadores que fornecem mais largura de banda tendem

a receber mais conex˜oes. Além disso, roteadores est˜ao localizados onde h´a maior

populaç̃ao e mais demanda por tr´afego [YJB02], o que mostra a importˆancia da

sua localizac¸ão geogr´afica. Como estes fatores s˜ao fundamentais na definic¸ão

da estrutura da Internet, para se obter modelos precisos ´e necess´ario levá-los em

conta. Portanto, os modelos de Internet devem ser baseados no crescimento do

número de roteadores e conex˜oes, na ligac¸ão preferencial, na distˆancia entre os

roteadores e na distribuic¸ão geogr´afica dos roteadores ou sistemas autˆonomos.

O modelo que sugerimos neste trabalho basicamente considera o crescimento,

a ligaç̃ao preferencial e a distˆancia geogr´afica entre os sistemas autˆonomos. A

redeé constru´ıda da seguinte forma:

i. A cada passo um novo sistema autˆonomoi é adicionado `a rede num posic¸ão

geográfica(x, y) escolhida aleatoriamente dentro de uma caixaL× L.

ii. São escolhidos osm vizinhos geogr´aficos mais pr´oximos dei. Dentre eles,

são escolhidos osr com maior conectividade e cada um deles ´e conectado

a i com uma probabilidadeα.

iii. São escolhidos aleatoriamenteq sistemas autˆonomos, já presentes na rede,

que são conectados aoss sistemas autˆonomos de maior conectividade den-

tro de uma distˆanciaL/4, onde cada ligac¸ãoé estabelecida com uma proba-
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bilidadeβ.

iv. O processo termina quandoN sistemas autˆonomos tiverem sido adiciona-

dosà rede.

As conexões são limitadas pela conectividade m´aximo da rede real, como ocorre

no modelo livre de escala limitado de Amaralet al. [ASBS00].

Cada passo do modelos ´e justificado pela an´alise de como s˜ao estabelecidas

as conex˜oes entre sistemas autˆonomos na Internet. O crescimento da rede se re-

alizada atrav´es da adic¸ão de novos roteadores e conex˜oes. Quando se vai es-

tabelecer uma conex˜ao, primeiramente analisa-se quais os sistemas autˆonomos

mais próximos. Dentre eles, a tendˆenciaé a escolha daquele que oferec¸a maior

largura de banda. No entanto, nem sempre ´e poss´ıvel estabelecer a conex˜ao, de-

vido a fatores como a limitac¸ão do número de conex˜oes do sistema autˆonomo

escolhido. Estas caracter´ısticas s˜ao representadas pelos parˆametrosm, r eα que

consideramos em nosso modelo. As conex˜oes que s˜ao estabelecidas entre os sis-

tema autˆonomo já existentes na rede tamb´em ocorrem constantemente [PSVV01].

Neste caso, como alguns sistemas autˆonomos podem estar distribu´ıdos por mais

de uma regi˜ao, como ocorre com universidades que possuem institutos espalha-

dos por diversas cidades, conex˜oes de maior alcance geogr´afico são estabelecidas.

Novamente, fatores limitantes, como os recursos para estabelecer a conex˜ao ou

limitações dos sistemas autˆonomos, podem bloquear as ligac¸ões. Neste caso, os

parâmetrosq, s eβ são justificados.

Para verificar a adequac¸ão do nosso modelo, utilizamos uma base de dados

coletada pela Universidade de Oregon (University of Oregon Route Views Pro-

ject) através da an´alise de tabelas de roteamento BGP (Border Gateway Pro-

tocol). O BGP é um protocolo de roteamento para ser usado entre m´ultiplos

sistemas autˆonomos baseado no protocolo TCP/IP. O BGP constr´oi um gráfico

dos sistemas autˆonomos, usando as informac¸ões trocadas pelos “vizinhos BGP”
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(BGP neighbors), que são compostas dos n´umeros de identificac¸ão dos sistemas

autônomos. Baseados nestas informac¸ões, os sistemas autˆonomos conseguem tro-

car informac¸ões e determinar o melhor caminho para as redes que formam a Inter-

net. Essas tabelas s˜ao então processadas e disponibilizadas peloNational Labo-

ratory of Applied Network Research (NLANR). Utilizamos a rede obtida em dois

de abril de 1998, que ´e constitu´ıda de 3.522 roteadores e 6.324 conex˜oes.

Em nossas simulac¸ões, encontramos os parˆametros que melhor representam a

estrutura da Internet:m = 40, r = 3, α = 0,15, q = 2, s = 2 e β = 0,4. O

tamanho da caixa,L, pode ser definido por um valor arbitr´ario. Consideramos

17 medidas de redes, diferentemente do cap´ıtulo anterior, quando utilizamos nove

medidas. As medidas s˜ao: (i) a conectividade m´edia (〈k〉), (ii) a conectividade

máxima (kmax), (iii) o coeficiente de aglomerac¸ão médio (cc), (iv) a conectividade

médio entre os vizinhos (knn), (v) o menor caminho m´edio (�), (vi) a medida

de assortatividade (r), (vii) a dominância do ponto central (cD), (viii) o grau de

intermediac¸ão médio (〈B〉), (ix) a medida de retid˜ao da distribuic¸ão (st), (x) o

grau médio hierárquico de n´ıvel dois (〈k2〉), (xi) o coeficiente de aglomerac¸ão

hierárquico de n´ıvel dois (cc22), (xii) a razão de convergˆencia de n´ıvel dois (cv2),

(xiii) a razão de divergˆencia de n´ıvel dois (dv2), (xiv) o grau médio hierárquico de

nı́vel três (〈k3〉), (xv) o coeficiente de aglomerac¸ão hierárquico de n´ıvel três (cc33),

(xvi) a razão de convergˆencia de n´ıvel três (cv3) e (xvii) a razão de divergˆencia de

nı́vel três (dv3). Todas estas medidas est˜ao descritas no Cap´ıtulo 3.

Compararmos o modelo que sugerimos com nove modelos de redes comple-

xas: (i) grafos aleat´orios de Erd˝os e Rényi (ER) [ER59, ER60, ER61], (ii) small

world de Watts e Strogatz (WS) [WS98], (iii) livre de escala de Barab´asi e Al-

bert (BA) [BA99], (iv) o modelo geogr´afico de Waxman (GN) [Wax88], (v) o

modelo livre de escala limitado de Amaralet al. (LSF) [ASBS00], (vi) o modelo

livre de escala com ligac¸ão preferencial de Dorogovtsevet al. (DMS) [DMS00],
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(vii) o modelo livre de escala n˜ao linear de Krapivskyet al. (KP) [KRL00], (viii)

o modelo preferencial dirigido de Baret al. (GdTang) [BGWB05] e (ix) o gera-

dor de topologia da Internet inet (Inet) [JCJ00, WJ02]. Os modelos (i)-(vii) est˜ao

descritos no Cap´ıtulo 2. Os modelos (viii) e (ix) foram desenvolvidos especifi-

camente para reproduzirem a estrutura da Internet. Os modelos BA, LSF, DMS,

KP, GdTang e Inet geram redes livre de escala como ocorre na Internet. J´a os mo-

delos ER, WS e GN foram considerados em nossa an´alise porque refletem outras

importantes propriedades estruturais como o alto coeficiente de aglomerac¸ão (WS

e GN) e o caminho m´edio pequeno (WS e ER). Para cada modelo, geramos 50

redes com o mesmo n´umero de v´ertices que a rede original e com conectividade

média semelhante. Conforme podemos notar na Tabela5.1, o modelo que de-

senvolvemos reproduz de forma precisa as principais propriedades estruturais das

redes complexas. Apenas o menor caminho m´edio� e a conectividade m´edia en-

tre os vizinhosknn não corresponderam ao valor encontrado na rede real, embora

tenham ficado bastante pr´oximos.

Para obtermos o espac¸o de classificac¸ão, utilizamos o seguinte conjunto de

medidas:

i. {〈k〉, kmax, �},

ii. {kmax, cc, knn, r, cD},

iii. {〈k〉, kmax, cc, �, r, 〈k3〉, cc33},

iv. {cc, knn, �, cD , 〈k2〉, cc22, 〈k3〉, cc33},

v. {〈k〉, kmax, cc, knn, �, r, cD , st, 〈k2〉, cc22, dv2},

vi. {〈k〉, kmax, cc, knn, �, r, cD, 〈B〉, st, 〈k2〉, cc22, cv2, 〈k3〉, cc33, cv3}

Esta combinac¸ões foram escolhidas a partir de combinac¸ões das medidas mais

comuns com medidas de centralidade e hier´arquicas. Os resultados obtidos, con-
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Tabela 5.1: Comparação entre as medidas não hierárquicas da rede real e

daquelas geradas pelo modelo que propomos.

Medida Internet Modelo

〈k〉 3,56 3,59 ± 0,03

kmax 742 742

cc 0,19 0,18 ± 0,01

knn 177,7 156,7 ± 3,7

� 3,4 4,2 ± 0,1

r -0,21 -0,19 ± 0,01

cD 0,33 0,36 ± 0,01

〈B〉 0,0008 0,0006 ± 0,0001

siderando a metodologia de classificac¸ão descrita no Cap´ıtulo 4, são apresentados

na Figura5.1. Conforme podemos observar, em todos os casos a rede real foi

associada ao modelo que desenvolvemos, o que mostra que nosso modelo ´e mais

preciso do que os geradores de topologia da Internet. Deste modo, os fatores

dinâmicos que consideramos para a construc¸ão desse modelo s˜ao determinantes

da estrutura da Internet. Interessante notar que mesmo quando todas as 17 medi-

das são consideradas, a rede real ainda ´e associada ao modelo que desenvolvemos.

Deste modo, esse modelo se mostrou bastante preciso, reproduzindo todas as pro-

priedades estruturais quantificadas pelas medidas.

O modelo que apresentamos constitui um importante passo no entendimento

da evoluc¸ão da Internet. Os fatores utilizados na sua construc¸ão, como a ligac¸ão

preferencial, a distˆancia geogr´afica entre os roteadores e a adic¸ão constante de

conexões entre roteadores antigos, se mostraram fundamentais para uma modela-

gem precisa da Internet. Al´em disso, a aplicac¸ão da metodologia de classificac¸ão
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descrita no Cap´ıtulo 4 nos mostra que a considerac¸ão de um conjunto amplo de

medidas ´e importante para uma melhor classificac¸ão e determinac¸ão da precis˜ao

de modelos de redes complexas. Nos cap´ıtulos posteriores apresentamos mais

duas aplicac¸ões da teoria das redes complexas na caracterizac¸ão e an´alise de sis-

temas complexos.
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Figura 5.1: Classificações obtidas considerando os seguintes conjuntos de

medidas descritos no texto: (a) (i), (b) (ii), (c) (iii), (d) (iv), (e) (v) e (f)

(vi). Os modelo são representados por: + ER, × WS, ⊕ BA, � GN, ♦ LSF,

� DMS, � KP com α = 0, 5, � KP com α = 1, 5, ◦ GdTang, ∗ Inet e � o

modelo que desenvolvemos. A rede real é indicada por •.



Caṕıtulo 6

O aspecto da letalidade em

redes de interações de domı́nios

protéicos

A biologia tem usado o reducionismo ao longo dos s´eculos para entender os com-

ponentes celulares associando func¸ões a elementos espec´ıficos, como prote´ınas e

genes. Entretanto, apesar do enorme sucesso obtido, grande parte das func¸ões

celulares n˜ao podem ser descritas pela an´alise individual dos seus componen-

tes [HHLM99]. Deste modo, ´e fundamental estudar a estrutura e dinˆamica das

interaç̃oes entre os constituintes celulares para se entender o complexo processo

que gera a vida [RG03, HHLM99]. A atividade celular pode fundamentalmente

ser dividida em trˆes n´ıveis básicos, (i)metabólico, queé determinado pelas (ii)

interações protéicas, cuja produc¸ão é controlada pela (iii) pelasregulações gê-

nicas [BO04]. Assim, para se compreender os processos biol´ogicos que origi-

nam a vida, ´e indispens´avel analisar como a energia ´e obtida pela c´elula através

de processos bioqu´ımicos entre os componentes metab´olicos (produtos, substra-

tos e enzimas); como as prote´ınas participam em diversos processos, como na

90
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formaç̃ao de complexos prot´eicos; e como as informac¸ões são transmitidas de um

fator de transcric¸ão para o gene que tal transcric¸ão regula. Como estes proces-

sos biológicos são determinados por componentes discretos (mol´eculas, genes ou

proteı́nas) que interagem, ´e natural model´a-los por redes [BO04].

Redes de interac¸ões de prote´ınas podem ser obtidas representando cada pro-

teı́na como um v´ertice na rede e cada poss´ıvel interaç̃ao como uma aresta n˜ao-di-

recionada, ligando os respectivos v´ertices. Geralmente, as conex˜oes não possuem

peso, embora em alguns casos um ´ındice de credibilidade possa ser associado `as

interaç̃oes [Kro]. Essencialmente, o estudo das redes de interac¸ões de prote´ınas

pode ser dividido em quatro ´areas b´asicas: (i) caracterizac¸ão da estrutura das

conexões [JMBO01, RSDR+01, MS02, WOB03, GBB+03, RB03, Alb05], (ii)

prediç̃ao e caracterizac¸ão das func¸ões das prote´ınas [M+99, EMXY00, MH00,

VFMV03a, AA04], (iii) modelagem e simulac¸ão da evoluc¸ão das interac¸ões entre

proteı́nas [Wag01, SPSSK02, VFMV03b, Wag03, PSSS03, QLWL03, BLW04], e

(iv) caracterizac¸ão e modelagem das redes de interac¸ões entre dom´ınios protéicos

[Wuc01, Wuc02, BIH04]. O trabalho que descrevemos neste cap´ıtulo está rela-

cionado aos ´ıtens (i) e (iv). Deste modo, caracterizamos a estrutura das redes de

interaç̃oes de prote´ınas e dom´ınios protéicos, utilizando medidas de redes (ver

Capı́tulo 3), e analisamos a relac¸ão entre letalidade e conectividade nestas redes.

6.1 Domı́nios protéicos

As prote´ınas são compostas de unidades estruturais denominadas dom´ınios [JC85,

PR02]. O conceito de dom´ınios protéico foi proposto em 1973 por Wetlaufer, ap´os

a realizac¸ão de estudos cristalogr´aficos de raios-X, que definiu dom´ınios como

sendo unidades est´aveis que comp˜oem a estrutura das prote´ınas e que podem

dobrar-se de forma independente [Phi66]. Outras definic¸ões posteriores definem
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os dom´ınios como estruturas compactas [Ric81], relacionadas `a funç̃ao, evoluc¸ão

e dobramento das prote´ınas [Bor91, Wet73]. Na natureza, diversos dom´ınios se

unem para formar prote´ınas multi-funcionais [Cho92], onde cada dom´ınio pode

realizar uma func¸ão independentemente ou em associac¸ão com seus vizinhos

[GH02]. Assim sendo, grande parte da funcionalidade das prote´ınasé definida

pela presenc¸a de dom´ınios protéicos espec´ıficos, que s˜ao formados de porc¸ões

de aminoácidos que definem a estrutura prim´aria das prote´ınas [NZT03]. Como

as interac¸ões fı́sicas das prote´ınas envolvem interac¸ões fı́sicas entre dom´ınios, o

estudo da ligac¸ão entre tais estruturas pode ser particularmente ´util para validar,

explicar ou mesmo predizer interac¸ões de prote´ınas. A Figura6.1apresenta a en-

zimapiruvato kinase, que participa do processo de glic´olise1 e é formada por trˆes

domı́nios, um dom´ınio reguladorβ, um dom´ınio α/β de ligaç̃ao de substratos e

um dom´ınioα/β de ligaç̃ao de nucleot´ıdeos [GH02].

6.2 Interações de protéınas

Foi pela utilizac¸ão de dois dom´ınios com func¸ões espec´ıficas, o dom´ınio de ligaç̃ao

ao DNA (BD) e o dom´ınio de ativac¸ão da transcric¸ão (AD), que os estudos rela-

tivos à rede de interac¸ão de prote´ınas se difundiram a partir do final da d´ecada de

80. Stanley Fields, um pesquisador da Universidade de Washington, propˆos em

1989 uma t´ecnica semi-autom´atica, chamada an´alise dupla h´ıbrida (two-hybrid

assay), para detectar interac¸ões entre prote´ınas de uma forma relativamente sim-

ples e rápida [FS89]. Naquelaépoca, a necessidade de um m´etodo com estas

caracter´ısticas era fundamental, pois na maioria dos organismos h´a milhões de

1A glicólise é a seqüência metabólica de várias reações enzimáticas, na qual a glicose

é oxidada produzindo duas moléculas de ácido pirúvico e dois equivalentes reduzidos de

NAD+, que ao serem introduzidos na cadeia respiratória, produzem duas moléculas de

ATP.
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Figura 6.1: A enzima piruvato kinase contém três domı́nios: (i) um domı́nio

regulador β, (ii) um domı́nio α/β de ligação de substratos e (iii) um domı́nio

α/β de ligação de nucleot́ıdeos [GH02]

interaç̃oes poss´ıveis. Por exemplo, no caso doSaccharomyces cerevisiae, cujo ge-

noma foi anunciado em 24 de abril de 1996, que possui6.300 genes que codificam

aproximadamente o mesmo n´umero de prote´ınas, a determinac¸ão das interac¸ões

exige o exame de6.300×6.300 pares, que totaliza quase 40 milh˜oes de interac¸ões

poss´ıveis. Deste modo, se fossem utilizadas t´ecnicas padr˜oes de biologia mole-

cular, poderia se levar d´ecadas e centenas de pessoas para se determinar o inte-

ractoma dos organismos mais simples. Embora a t´ecnica dupla h´ıbrida oferec¸a

um alto número de falso positivos, que s˜ao as interac¸ões que ocorrem no expe-

rimento, mas nunca no organismo vivo, os mapas que ela tem determinado ge-

ram oportunidades ´unicas de estudo das interac¸ões entre prote´ınas de forma a
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Figura 6.2: Na técnica dupla h́ıbrida, o domı́nio de ligação ao DNA se

liga a uma seqüência promotora espećıfica, que se situa no ińıcio de um gene

repórter. Este, por sua vez, interage com o domı́nio de ativação da trans-

crição (AD), o qual atrai os componentes cŕıticos do complexo de iniciação

de transcrição. O gene que codifica a protéına de interesse X é fusionado ao

gene que codifica o domı́nio de ligação ao DNA (BD), enquanto uma biblio-

teca de cDNA, a qual codifica várias protéınas potencialmente interativas a

serem testadas, Y, é fundida ao gene que codifica o domı́nio de ativação de

transcrição (AD). Quando ocorre uma interação entre a protéına de interesse,

X, e uma protéına da biblioteca, Y, o fator de transcrição é reconstitúıdo e

os genes repórteres que estão sob seu controle são ativados.

determinar a estrutura de sua conex˜oes [Bar03]. A Figura 6.2 ilustra a técnica

dupla h´ıbrida. Além da an´alise dupla h´ıbrida, outros m´etodos de detecc¸ão de

interaç̃ao de prote´ınas têm sido largamente utilizados atualmente, como t´ecnicas

de co-imunoprecipitac¸ão [EIK99] e microarray [MS96]. A partir das bases gera-

das por esses m´etodos, iniciou-se a an´alise da estrutura das conex˜oes que formam

a rede de interac¸ão de prote´ınas.

A caracterizac¸ão da estrutura das redes de interac¸ões de prote´ınasé funda-
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mental para modelar o surgimento das interac¸ões, prever func¸ões protéicas, ou

mesmo analisar o comportamento de processo dinˆamicos, como falhas e trans-

porte. Até o final da d´ecada de 90, acreditava-se que as interac¸ões entre as

proteı́nas eram completamente aleat´orias, sem qualquer organizac¸ão. Entretanto,

Jeonget al. [JMBO01], analisando a rede de interac¸ões do fungoSaccharomyces

cerevisiae, descobriu que as ligac¸ões não ocorrem uniformemente, mas segundo

ligação preferencial, o que resulta em uma distribuic¸ão do tipo lei de potˆencia com

um corte exponencial, dada porP(k) ≈ (k + k0)
γe−(k+k0)/kc , ondekc é a conec-

tividade de corte. Deste modo, a estrutura das redes de interac¸ões de prote´ınas

é altamente heterogˆenea, formada por poucas prote´ınas muito conectadas (hubs)

e muitas prote´ınas pouco conectadas. Em estudos posteriores, a mesma estru-

tura foi encontrada nas redes de interac¸ões de prote´ınas da bact´eriaHelicobacter

pylori [RSDR+01] e do insetoDrosophila melanogaster [GBB+03]. Tais des-

cobertas sugerem que a distribuic¸ão livre de escala ´e uma caracter´ıstica presente

em todos os organismos e provavelmente essa ´e a configurac¸ão das ligac¸ões que

fornece melhor adaptac¸ãoàs press˜oes exigidas pela selec¸ão natural. Além de apre-

sentar distribuic¸ão das conex˜oes livre de escala, as redes de interac¸ões de prote´ınas

ainda são small-world (� ≈ 7), apresentam uma alta quantidade de ciclos de or-

dem três [RB03] e estrutura modular [RG03, Alb05].

A presenc¸a dehubs nas redes livre de escala permite que elas sejam altamente

tolerantes a falhas [AJB00], que ocorrem quando v´ertices s˜ao retirados aleatoria-

mente. Como oshubs constituem uma pequena frac¸ão do número total de v´ertices,

a probabilidade do v´ertice que sofreu a falha ser umhub é pequena. Assim, como a

arquitetura n˜ao-homogˆenea das redes livres de escala torna-as altamente robustas

a falhas, simples organismos continuam a crescer e se reproduzir apesar de vive-

remàs vezes em ambientes hostis [Kit04]. Entretanto, quando h´a ataques, ou seja,

os hubs são removidos, estas redes entra em colapso rapidamente [AJB00], se
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decompondo em componentes n˜ao conectados. Esta fragilidade a ataques direci-

onados ´e um prec¸o que as redes livres de escala pagam pela sua robustez [Bar03].

As prote´ınas letais (essenciais) s˜ao as mais importantes para a manutenc¸ão

da vida e reproduc¸ão dos organismos. Devido `a essa importˆancia, Jeonget al.

investigaram se haveria alguma relac¸ão entre a conectividade das prote´ınas e sua

letalidade, isto ´e, se h´a uma tendˆencia para que as prote´ınas letais sejam as mais

conectadas, uma vez que oshubs são fundamentais para garantir a robustez das

redes. Embora eles tenham notado uma correlac¸ão entre a letalidade e n´umero de

conexões, ela n˜aoé bem definida. Assim sendo, como os dom´ınios são as unidades

funcionais das prote´ınas, decidimos analisar a relac¸ão conectividade-letalidade em

redes de interac¸ão de dom´ınios.

6.3 Redes de interação de domı́nios protéicos

As redes de interac¸ões de dom´ınios podem ser obtidas via complexos prot´eicos,

seqüências de Rosetta Stone e usando as redes de interac¸ões de prote´ınas [Wuc01,

Wuc02, NZT03]. Em nossas investigac¸ões, apresentada em detalhes na Referˆencia

[dFCRT06], nós constru´ımos a rede de interac¸ões de dom´ınios considerando a

rede de interac¸ões de prote´ınas doSaccharomyces cerevisiae obtida por Sprin-

zak et al. [SSM03], que utilizaram bases de dados n˜ao redundantes. A rede de

interaç̃ao de prote´ınasé formada por4.135 proteı́nas e8.695 interaç̃oes. Utili-

zando a base de dados do Pfam [BCD+04], a qual é composta por uma larga

coleç̃ao de múltiplas seq¨uências e alinhamentos obtidos por modelos de Markov

escondidos (HMM), foram identificados1.424 domı́nios nas prote´ınas que for-

mam a rede. Alguns desses dom´ınios são altamente abundantes, podendo apare-

cer em mais de uma prote´ına. Além disso, muitas prote´ınas podem ser formadas

por mais de um dom´ınio. A Figura6.3 apresenta um exemplo da distribuic¸ão de
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Figura 6.3: Exemplo de uma rede de interação de domı́nios. As protéınas

são representadas pelas elipses e os domı́nios que as compõem são indicados

por figuras geométricas circunscritas. A conectividade k de um domı́nio é

dada pelo número de conexões entre as protéınas que são formadas por este

domı́nio e o restante da rede (excetuando-se as conexões entre as protéınas

que possuem o mesmo domı́nio) dividido pelo número de protéınas onde tal

domı́nio aparece.

domı́nios em uma rede de interac¸ão de prote´ınas.

Para cada dom´ınio, é definido um sugrafo formado pelas prote´ınas que cont´em

o respectivo dom´ınio. Nesse caso, aconectividade de um dado domı́nio é definida

hierarquicamente como sendo igual n´umero de conex˜oes entre as prote´ınas que

formam tal subrede e o restante da rede, dividido pelo n´umero de prote´ınas pre-

sentes em tal subrede, de forma a n˜ao favorecer os dom´ınios mais abundantes, que

tendem a ter maior n´umero de conex˜oes. As conex˜oes internas ao subgrafo n˜ao

são consideradas no c´alculo da conectividade. Note a definic¸ão de conectividade

dos dom´ıniosé diferente do grau hier´arquico, apresentada na Sec¸ão3.5.
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Assim como no caso das prote´ınas, a letalidade de dom´ınios pode ser defi-

nida. Entretanto, como n˜ao há dados experimentais ou qualquer consenso sobre

a letalidade de dom´ınios, nós usamos duas hip´oteses para definir tal letalidade da

seguinte forma:

• I. Letalidade de domı́nios em um sentido fraco: um dom´ınio é letal se ele

aparece em prote´ınas letais.

• II. Letalidade de domı́nios em um sentido forte: um dom´ınio é letal se ele

aparece apenas em prote´ınas letais formadas por um ´unico dom´ınio.

A primeira definiç̃aoé considerada fraca porque um dom´ınio definido como letal

pode aparecer em prote´ınas viáveis (não-letais) e letais simultaneamente. En-

tretanto, tal suposic¸ão é ainda potencialmente interessante porque dom´ınios que

possuem func¸ões similares, tˆem maior probabilidade de ocorrerem conjuntamente

em prote´ınas do que separados [NZT03, VTPL05], o que sugere que prote´ınas le-

tais devem ser uniformemente formadas por dom´ınios letais. A segunda hip´otese,

por outro lado, ´e considerada forte porque se um dom´ınio aparece apenas em

proteı́nas letais formadas por um ´unico dom´ınio, ele deve ser respons´avel pela es-

sencialidade de tais prote´ınas. Quando adotamos a primeira hip´otese, toda a rede

de interac¸ão de prote´ınasé considerada. No segundo caso, por outro lado, a rede

de interac¸ão é formada apenas pelas prote´ınas que possuam um ´unico dom´ınio.

A Figura6.4apresenta um exemplo de dom´ınios não-letais, letais em um sentido

fraco e letais em um sentido forte.

É importante notar que as duas situac¸ões de letalidade descritas anteriormente

são apenas hip´oteses que devem ser confirmadas por resultados experimentais.

Em outras palavras, eventual identificac¸ão de alta correlac¸ão entre conectividade

e letalidade, deve ser entendida como suporte para tal suposic¸ão, devidoà regra

centralidade-letalidade, que reflete a importˆancia dehubs na organizac¸ão da ar-
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Figura 6.4: Exemplo de uma rede formada por domı́nios não-letais, letais

em um sentido fraco e letais em um sentido forte. As protéınas letais são

representadas pelas elipses pretas e as não letais por elipses azuis. Veja o

texto para maiores detalhes.

quitetura e dinˆamica de redes [HZ06].

6.4 Resultados e discussões

A Figura6.5apresenta os histogramas cumulativos das conectividades de prote´ınas

e dom´ınios, cujas letalidades foram definidas num sentido fraco e forte. Todas es-

sas distribuic¸ões seguem uma lei de potˆencia com um limite (cutoff ) exponencial,

sendo descritas porPcum(k) ≈ (k + k0)
γe−(k+k0)/kc [JMBO01]. O valor dekc eγ

obtidos a partir das distribuic¸ões cumulativas s˜ao apresentados na Tabela6.1.

A Figura 6.6 mostra as relac¸ões entre conectividade e letalidade verificadas

em redes de prote´ınas e dom´ınios. A letalidade das prote´ınas foi determinada

usando-se a base de dados doMunich Information Center for Protein Sequen-

ces (MIPS) [MFG+02] e o número de prote´ınas e dom´ınios letais,NL, é mos-
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(a) (b)

Figura 6.5: As distribuições cumulativas das (a) redes de protéınas e (b) do-

mı́nios, usando ambas hipóteses (I) e (II), seguem uma lei de potência com um

corte exponencial Pcum(k) ≈ (k + k0)
γe−(k+k0)/kc , representadas pelas linhas

cont́ınuas.

Tabela 6.1: Valores estat́ısticos obtidos para as redes de protéınas e

domı́nios. N é número de vértices, 〈k〉 é a conectividade média, kc a co-

nectividade de cutoff, γ o expoente da lei de potência, r o coeficiente de

Pearson e ρ o coeficiente de Spearman.

Rede de interação N NL 〈k〉 kc γ r ρ

Protéınas 4.135 795 2,10 38 2,8 0,12 0,10

Domı́nios em um sentido fraco 1.424 499 2,24 22 2,5 0,61 0,61

Domı́nios em um sentido forte 818 243 1,27 15 2,6 0,73 0,77
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trado na Tabela6.1. A abscissa da Figura6.6 representa a conectividadek das

proteı́nas (ou dos dom´ınios), cujo limite (cutoff ) (ver Figura6.5) são apresentados

na mesma tabela. J´a a ordenada representa a frac¸ão de prote´ınas (ou de dom´ınios)

que tem conectividadek, ou seja, este valor varia de zero a um, dependendo do

número de prote´ınas ou dom´ınios que tenham conectividadek. A fim de determi-

narmos a correlac¸ão entre a frac¸ão de prote´ınas (ou dom´ınios) letais e a respectiva

conectividade, n´os calculamos os coeficientes de Pearson [Edw76], r, e de Spe-

arman [LD98, FW93], ρ, queé um coeficiente n˜ao param´etrico usado no caso de

relaç̃oes não lineares. O coeficiente de Pearson ´e calculado pela Equac¸ão3.3. Já

o de Spearman ´e calculado por

ρxy = 1 − 6
∑ d2

xy

N(N2 − 1)
, (6.1)

sendo a soma realizada considerando todos osN elementos dos vetores edxy é

igual à diferenc¸a entre os n´ıveis (ranks) dos valores correspondentes dos elemen-

tos dos vetoresx ey. Os nı́veis são atribu´ıdos associando valor 1 aos maiores va-

lores dos vetoresx ey, 2 aos pr´oximos maiores e assim sucessivamente. O coefi-

ciente de Spearman corresponde ao coeficiente de Pearson em n´ıveis [Edw76]. Os

valores der eρ são mostrados na Tabela6.1, onde podemos ver que a correlac¸ão

entre letalidade e conectividade ´e maior para os dom´ınios, usando as hip´oteses

(I) e (II), do para as prote´ınas. Para verificarmos a significˆancia estat´ıstica de

tais resultados, utilizamos o teste de Fisher para comparac¸ão de coeficientes de

correlaç̃ao,p [Fis21]. A correlaç̃ao entre os coeficientes obtidos para prote´ınas e

domı́nios letais no sentido fraco, resulta emp ≤ 0, 035 parar ep ≤ 0, 001 paraρ.

Já a comparac¸ão com dom´ınios letais no sentido forte, resulta emp ≤ 0, 015 para

r e p ≤ 0, 001 paraρ. Comor e ρ são menor do que0, 05, isso indica que existe

associac¸ão entre a conectividade e a letalidade dos dom´ınios tanto num sentido

forte com fraco.

Para compararmos as redes de dom´ınios com uma vers˜ao aleat´oria, redis-
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tribuı́mos as prote´ınas na rede como r´otulos, istoé, mudamos as posic¸ões das

proteı́nas mantendo a mesma estrutura da rede. Assim, a conectvidade dos dom´ınios

também tende a mudar, j´a que as prote´ınas redistribu´ıdas carregam consigo seus

respectivos dom´ınios. Repetindo a an´alise anterior para redes de prote´ınas e

domı́nios, verificamos pelos resultados apresentados na Tabela6.1 e na Figura

6.6(d), que a correlac¸ão encontrada nas redes de dom´ınios nãoé um efeito casual.

Os resultados apresentados s˜ao uma m´edia tomada sobre100 versões aleat´orias.

Como os dom´ınios representam a unidade evolutiva b´asica que forma as pro-

teı́nas, não é novidade concluir que os dom´ınios têm um papel fundamental na

definiç̃ao da letalidade de prote´ınas [VTPL05]. Desta forma, os resultados que

obtivemos indicam que as interac¸ões entre prote´ınas, bem como sua letalidade,

devem ser definidas no n´ıvel dos dom´ınios.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.6: Fração de protéınas e domı́nios letais com uma conectividade

particular para as redes (a) de protéınas, (b) domı́nios letais no sentido fraco,

(c) domı́nios letais no sentido forte e (d) versão aleatória da rede de interação

de domı́nios. A fração de protéınas letais com uma conectividade k é dada

pela razão entre o número de protéınas letais que apresentam esta conectivi-

dade e o número total de protéınas com a mesma conectividade k.



Caṕıtulo 7

A rede complexa dos

produtores de vinhos de

Bordeaux

A qualidade dos vinhos ´e fortemente influenciada por fatores geol´ogicos, climá-

ticos e por técnicas de cultivo e produc¸ão [JD00, Par03]. Como chateaux per-

tencentes `a mesma regi˜ao devem produzir vinhos de qualidade e caracter´ısticas

similares, as regi˜oes de produc¸ão em Bordeaux foram delimitadas de modo a ha-

ver uma relac¸ão entre o territ´orio em que o vinho ´e cultivado e suas propriedades.

No entanto, a classificac¸ão das regi˜oes de produc¸ão tem sido feita de forma sub-

jetiva, já que a qualidade dos vinhos ´e determinada atrav´es de an´alise olfativa e

gustativa, sem qualquer metodologia t´ecnica ou cient´ıfica [Jac00]. A falta de um

exame quantitativo entre os produtores de vinhos gerou diversas classificac¸ões

104
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doschateaux, conforme as ocorridas em Bordeaux em 18551, em 19592 e 19853.

Uma maneira de se obter uma classificac¸ão quantitativa, que considere aspectos

relativosà produc¸ão e cultivo, pode ser realizada considerando-se a teoria das re-

des complexas, modelando as similaridades dos produtores por redes e utilizando

as medidas e m´etodos descritos no Cap´ıtulo 3, conforme discutimos nas pr´oximas

seç̃oes.

7.1 Introdução histórica sobre a produção de

vinhos em Bordeaux

Acredita-se que a produc¸ão de vinho tenha se iniciado h´a mais de 6.000 anos, j´a

que achados arqueol´ogicos indicam o cultivo da uva neste per´ıodo [Phi01]. Re-

gistros históricos deixados pelos eg´ıpcios, como pinturas e documentos datados

de 3.000 a 1.000 a.C., indicam que o vinho era utilizado em celebrac¸ões e ri-

tuais [Phi01]. Com o avanc¸o do comércio no Mediterrˆaneo por volta de 2.500

a.C., os vinhos eg´ıpcios comec¸aram a ser exportados pelos fen´ıcios para aÁfrica

Central e para áAsia. Na Grécia, a partir de 2.000 a.C. uvas comec¸aram a ser cul-

tivadas ao longo do Mediterrˆaneo e o com´ercio de vinhos se tornou uma atividade

importante nesta regi˜ao. Diferentemente do Egito, na Gr´ecia o vinho era apreci-

ado por todas as classes sociais e, deste modo, ele se popularizou e seu com´ercio

se tornou intenso [McG03]. A partir de 1.000 a.C., os gregos expandiram as

plantaç̃oes para a It´alia, Sicı́lia, chegando at´e a pen´ınsula Ibérica e Marselha, na

França. Com a fundac¸ão de Roma em 753 a.C. e a posterior expans˜ao do Império

1A classificação de 1855 foi institúıda por Napoleão III, que considerou apenas as regiões

Médoc e Barsac e Sauternes [Phi01].
2A classificação de 1959 considera os vinhos da região do Graves [Phi01].
3A classificação de 1985 considera os vinhos de Saint Emilion que não haviam sido

classificados anteriormente.
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Romano, os vinhedos se expandiram pela Europa, chegando `a Grã-Bretanha, `a

Germânia eà Gália (Franc¸a) [McG03].

Na Franc¸a, particularmente, a produc¸ão de vinhos iniciou-se por volta do

século III a.C. na regi˜ao deSaint Emilion (Bordeaux), quando os vinhos eram

produzidos para os soldados do ex´ercito romano e a produc¸ão era pouco expor-

tada. Entretanto, a partir do s´eculo XII, a popularidade dos vinhos de Bordeaux

aumentou devido `a exportac¸ão de vinhos para a Inglaterra. Deste modo, novos

chateaux surgiram para compensar a demanda. Em 1725, de forma a classifi-

car os vinhos de acordo com o territ´orio de produc¸ão, a regi˜ao de Bordeaux foi

delimitada em distritos. Essa classificac¸ão foi feita levando-se em conta o con-

ceito deterroir, queé definido como um conjunto de vinhedos que compartilham

de um mesmo tipo de solo, condic¸ões climáticas, esp´ecies de uvas e t´ecnicas de

produç̃ao, que contribuem na determinac¸ão das propriedades do vinho [JD00].

Deste modo, acredita-se que as propriedades da produc¸ão e cultivo de vinhos, e

conseq¨uentemente a qualidade, devem estar fortemente associada ao territ´orio. A

Figura7.1representa a distribuic¸ão geogr´afica doschateaux ao redor da cidade de

Bordeaux.

7.2 Fatores que influenciam na qualidade

A fim de realizarmos um estudo quantitativo sobre os produtores de vinho na

região de Bordeaux, coletamos informac¸ões fornecidas por Robert Parker [Par03]

e peloWine Journal 4 sobre 571chateaux pertencentes `as regiõesSaint Julien,

Pauillac, Pomerol, Saint Stèphe, Margaux, Saint Emilion, Barsac e Sauternes,

e Pessac-Léognan e Graves. Saint Emilion e Saint Julien têm o maior e me-

nor número dechateaux, respectivamente. Todas as regi˜oes produzem principal-

4Wine Journal: http://www.wine-journal.com.
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Figura 7.1: Divisão geográfica da produção de vinho ao redor da cidade de

Bordeaux. Os 571 chateaux são distribúıdos em oito regiões de produção.

mente vinhos tintos, excetoBarsac e Sauternes, que são especializadas em vi-

nhos brancos. A cadachateau é associado um vetor de caracter´ısticas que cont´em

informaç̃oes sobre a produc¸ão de vinho tais como:

i. Castas das uvas:as casta de uvas cultivadas na regi˜ao de Bordeaux s˜ao

cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot, semillon e sauvig-

non. A castacabernet sauvignon é a mais cultivada, seguida pelamerlot,

semillon e sauvignon, respectivamente.

ii. Área de cultivo: está relacionada ao tamanho doschateaux e é medida em

hectares quadrados.
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iii. Densidade da plantac¸ão: indica o número de vinhas plantadas por hectare.

iv. Idade média das vinhas: as vinhas n˜ao são plantadas todos os anos e

acredita-se que a sua idade influencia na qualidade dos vinhos [Jac00].

v. Produção por hectare: quantidade de hectolitros de sumo de uva produzida

por hectare.

vi. Filtragem: esta técnicaé utilizada para remover pedac¸os de frutas, poss´ıveis

bactérias e leveduras depois da fermentac¸ão ou antes do vinho ser engarra-

fado.

vii. Finning : é uma técnica utilizada para remover part´ıculas suspensas que

escurecem o vinho. Um agente ´e introduzido no vinho, como p´o de argila

ou claras de ovos, que se liga aos elementos suspensos a fim de torn´a-los

pesados o suficiente para que se precipitem e sejam removidos.

viii. Quantidade de garrafas produzidas: indica a produc¸ão anual doschate-

aux.

ix. Tempo de fermentaç̃ao: corresponde ao n´umero de meses que o vinho

fermenta em barris de carvalho.

Enquanto as propriedades (i)-(v) s˜ao relacionadas ao cultivo, as (vi)-(ix) cor-

respondem `a produc¸ão. A Tabela7.2apresenta os valores do coeficiente de corre-

lação de Pearson obtidos considerando-se pares de atributos. Conforme podemos

notar, algumas correlac¸ões já eram esperadas, como entre a ´area de plantac¸ão e

o número de garrafas produzidas (r = 0,84) e entre a produc¸ão por hectare e a

densidade de plantac¸ão (r = 0,21). A análise das correlac¸ões sugere ainda que

enquanto as uvas da castacabernet sauvignon tendem a ser cultivadas nos maiores

chateaux (r = 0,42), as da castamerlot nos menores (r = −0,43).
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A análise das correlac¸ões pode ainda ser usada para determinar quais pro-

priedades mais interferem na qualidade dos vinhos. Robert Parker fornece uma

classificac¸ão para 153 vinhos produzidos em 2003, sendo definidos comoFirst

Growth os melhores vinhos eFifth Growth, os piores. Deste modo, associamos

nota 5 aos melhores vinhos e nota 1 aos piores. Calculando a correlac¸ão en-

tre os atributos descritos anteriormente e tal n´ıvel de qualidade, n´os obtivemos

os resultados apresentando na Tabela7.2. Conforme observamos, idade m´edia

das vinhas (r = 0,287 e ρ = 0,327) e o tempo de fermentac¸ão (r = 0,278 e

ρ = 0,310) são os fatores mais correlacionados com a qualidade do vinho. Logo,

chateaux que possuem vinhas mais antigas e que fermentam os vinhos por mais

tempo em barris, tendem a produzir melhores vinhos. Interessante notar tamb´em

que alguns fatores pioram a qualidade do vinho, como a produc¸ão por hectare

(r = −0,162 e ρ = −0,127) e a filtragem (r = −0,151 e ρ = −0,057). Logo,

chateaux que extraem maior quantidade de sumo por hectare e cujos vinhos s˜ao

filtrados, produzem vinhos piores. Al´em disso, ´e interessante observar que muitas

outras caracter´ısticas não possuem qualquer correlac¸ão com a qualidade do vinho,

o que sugere que elas n˜ao têm qualquer influˆencia na determinac¸ão da qualidade.

Al ém disso, o fato das correlac¸ões encontradas serem relativamente baixas sugere

que outros fatores que n˜ao foram considerados em nossa an´alise podem influen-

ciar na qualidade do vinho, como os clim´aticos (temperatura, umidade do ar) ou

geológicos (tipo de solo). Deste modo, a considerac¸ão de novos atributos, bem

como uma investigac¸ão levando em conta um maior n´umero dechateaux pode

ajudar na descoberta de quais fatores determinam a qualidade do vinho, o que

terá forte impacto na ind´ustria vinı́cola mundial. A an´alise das correlac¸õesé alta-

mente robusta e simples, podendo ser largamente utilizada na investigac¸ão não só

da qualidade dos vinhos, mas de outros produtos agr´ıcolas.
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Tabela 7.2: Correlações entre os atributos e a qualidade dos vinhos medidas

pelo coeficientes de Pearson (r) e Spearman (ρ).

Attributo r ρ

Área de produção 0,118 0,094

Idade média das vinhas 0,287 0,327

Densidade da plantação 0,076 0,079

Produção por hectare -0,162 -0,127

Tempo de fermentação 0,278 0,310

Finning -0,079 -0,078

Filtragem -0,151 -0,057

Produção 0,062 0,040

% de Cabernet Sauvignon 0,013 0,072

% de Merlot -0,011 -0,024

% de Cabernet Franc 0,040 -0,031

% de Petit Verdot -0,100 0,006

7.3 A classificação dos vinhos de Bordeaux

por redes complexas

A rede complexa dos produtores de vinhos pode ser obtida representado cada

chateau como um vértice na rede e conectando-os de acordo com as suas simi-

laridades. A Figura7.2 apresenta uma representac¸ão esquem´atica da construc¸ão

da rede dos produtores de vinhos. A cadachateau i é associado um vetorxi

cujosn elementos representam caracter´ısticas de cultivo e produc¸ão de vinhos,

xi = (xi,1, xi,2, . . . , xi,n)T . Cada elementom do vetorxi é normalizado da se-
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Figura 7.2: Representação esquemática da construção da rede dos produ-

tores de vinho da região de Bordeaux. A cada chateaux é associado um vetor

de propriedades (cultivo e produção). Cada linha da matriz de atributos

representa um chateaux e cada coluna uma caracteŕıstica.

guinte forma,

yi(m) =
xi(m) − 〈xi〉

σxi

, (7.1)

onde〈xi〉 eσxi
são a média e o desvio padr˜ao do vetor de propriedadesxi, respec-

tivamente. O vetor resultante dessa normalizac¸ão,yi é caracterizado por〈yi〉 = 0

eσyi
= 1.

Os atributos considerados para compor os vetores s˜ao aqueles descritos an-

teriormente, ou seja, (i) castas das uvas, (ii) ´area de cultivo, (iii) densidade da

plantaç̃ao, (iv) idade m´edia das vinhas, (v) produc¸ão por hectare, (vi) se o vi-

nhoé filtrado, (vii) seé utilizadofinning, (viii) quantidade de garrafas produzidas
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anualmente e (ix) tempo de fermentac¸ão. As castas das uvas, particularmente,

são subdivididas em seis tipos, (i)cabernet sauvignon, (ii) merlot, (iii) cabernet

franc, (iv) petit verdot, (v) semillon e (vi) sauvignon. A cada tipo de uva ´e associ-

ado um valor que corresponde `a sua porcentagem na composic¸ão do vinho. Deste

modo, os elementos do vetor que representam tais porcentagens n˜ao necessitam

ser normalizados pela Equac¸ão7.1.

As conexões na rede dos produtores s˜ao determinadas pelas similaridades en-

tre oschateaux que pode ser quantificada pelo cosseno do ˆangulo entre os vetores

de atributos. Para doischateaux i e j, a similaridade ´e calculada da seguinte

forma,

similaridade(i, j) =
xi · xj

||xi|| ||xj || , (7.2)

ondexi ·xj representa o produto interno entre os vetoresxi exj , e ||xi|| o módulo

do vetorxi. Assim, se doischateaux compartilham exatamente os mesmo atribu-

tos, a similaridade ´e máxima (oângulo entre eles ´e igual a00 graus). Por outro

lado, se doischateaux têm caracter´ısticas completamente distintas, a similaridade

é mı́nima (ângulo de900 graus). A Tabela7.3apresenta as medidas b´asicas da rede

dos produtores considerando um valor de limiarizac¸ãoT = 0,3 para calcular as

medidas sem peso. Conforme notamos, os valores do grau m´edio e do coeficiente

de aglomerac¸ão médio são maiores do que os valores observados na maioria das

redes reais (ver Tabela2.3). Este fato reflete a alta similaridade entre oschateaux,

o que resulta em uma rede altamente conectada e com estrutura modular, o que su-

gere que esta rede pode ser modelada pelo modelosmall world de Watts-Strogatz

(ver Sec¸ão2.3). Neste caso, as redes geradas por este modelo considerando uma

probabilidade de reconex˜aop ≈ 0,05, formadas por571 vértices conectados inici-

almente aκ ≈ 25 vizinhos diretos, apresentam grau m´edio〈k〉 = 50, coeficiente

de aglomerac¸ão médiocc ∼ 0,63 e o menor caminho m´edio� ∼ 2,3, que corres-

pondem aproximadamente aos valores apresentados na Tabela7.3.
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Tabela 7.3: Propriedades estat́ısticas da rede dos produtores de vinhos.

Número de vértices 571

Número de conexões* 14.485

〈k〉* 50,7

〈s〉 32

�* 2,8

〈cc〉* 0,63

〈ccw〉 0,64

Diâmetro 5

*Considerando um valor de limiarização T = 0,3.

Como a rede ´e constru´ıda através das similaridades entre os produtores, os

chateaux mais semelhantes s˜ao ligados por conex˜oes mais fortes, formando comu-

nidades nas redes [GN02]. A comparac¸ão entre a divis˜ao topológica e a localizac¸ão

geográfica doschateaux permite determinar o quanto o territ´orio influencia nas

técnicas de cultivo e produc¸ão e, conseq¨uentemente, na qualidade do vinho. Deste

modo, aplicamos o m´etodo de detecc¸ão de comunidades baseado na maximizac¸ão

da modularidade desenvolvido por Newman [New04c], e posteriormente otimi-

zado por Clausetet al. (ver Sec¸ão3.6), e obtivemos a separac¸ão topológica dos

produtores, conforme apresentado na Figura7.3. Nesta figura, observamos que h´a

uma forte correspondˆencia entre a localizac¸ão e as caracter´ısticas doschateaux.

Chateaux que compartilham de t´ecnicas semelhantes de produc¸ão e cultivo ten-

dem a estar localizados proximamente. Al´em disso, vemos que algumas regi˜oes

são incluı́das dentro de uma mesma comunidade, como ocorre por exemplo com

as regiões doPomerol eSaint Emilion, além deSaint Julien, Saint-Estèphe, Pauil-

lac e Margaux. Esse resultado indica que embora oschateaux localizados nestas

regiões sejam inclu´ıdos em diferentes distritos, eles compartilham das mesmas
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propriedades relacionadas ao cultivo e produc¸ão dos vinhos. Interessante notar

ainda que na regi˜ao Pessac-Léognan e Graves, por estar localizada entreSaint

Emilion eMargaux, parte dos seuschateaux se assemelham aos da primeira regi˜ao

e parte aos da segunda. Assim, a influˆencia do territ´orio é um fator predominante

na produc¸ão dos vinhos em Bordeaux.

Este método de separac¸ão doschateaux de acordo com similaridades pode ser

considerado como sendo um tipo de classificac¸ão não supervisionada, pois n˜ao

utilizamos a classificac¸ão doschateaux definida pelas regi˜oes a que eles perten-

cem. Caso esta categorizac¸ão fosse considerada, poder´ıamos utilizar an´alise das

variáveis canˆonicas, mas a pr´e-definiç̃ao da classificac¸ão forçaria a divisão entre as

classes, pois, conforme discutimos no Sec¸ão4.1, a análise das vari´aveis canˆonicas

otimiza a separac¸ão entre as categorias. Logo, para termos uma classificac¸ão que

não levasse em conta informac¸ões sobre a divis˜ao pré-definida, utilizamos a mo-

delagem por redes e obtivemos as comunidades.

A variaç̃ao entre as propriedades doschateaux pode ser observada na rede

considerando-se o menor caminho entre oschateaux mais diferentes. Oschateaux

que possuem as propriedades mais comuns e as mais espec´ıficas dentre todos os

da rede podem ser determinados pela distˆancia de Mahalanobis [DHS01], queé

diferente da distˆancia Euclidiana, pois leva em conta as correlac¸ões dos conjuntos

de dados e ´e invariante por escala, isto ´e, não depende da escala das medidas. A

distância de Mahalanobis para um dadochateaux i é calculada da seguinte forma:

DM(i) =
√

(xi − µ)TM−1
cov(x− µ), (7.3)

ondexi é o vetor que representa o conjunto de atributos dochateaux i, µ é a média

dos atributos entre todos oschateaux eMcov é a matriz de covariˆancia obtida a par-

tir da matriz de atributos. No caso em que pretendemos determinar oschateaux

de cada regi˜ao,µ eMcov são calculadas considerando os apenas os atributos dos

chateaux pertencentes ao mesmo distrito. Em nossa an´alise,Arsac (Margaux) é o
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Figura 7.3: As cores dos chateaux representam a classificação obtida por

meio da aplicação de detecção de comunidades na rede complexa dos produto-

res de vinho. A região geográfica está fora de escala para melhor visualização.

chateau protótipo, ou seja, o que possui as propriedades mais comuns; eLaplag-

notte Bellevue (Saint Emilion) é ochateau mais diferente. A Figura7.4mostra a

variaç̃ao das propriedades doschateaux presentes no menor caminho entreArsac

e Laplagnotte Bellevue. Interessante notar que a variac¸ão das propriedades ´e in-

fluenciada pelo territ´orio, ou seja, as propriedades de cultivo e produc¸ão mudam

gradualmente ao longo do territ´orio.

A distância de Mahalanobis permite ainda a identificac¸ão doschateaux protó-

tipos de cada territ´orio. Em nossa an´alise, identificamosHortevie (Saint Julien),

Batailley (Pauillac), Vray Croix de Gay (Pomerol), Saint Estèphe (Saint Stephe),
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Labégorce Zédé (Margaux), Balestard la Tonnele (Saint Emilion), De France

(Pessac-Léogman e Graves) e De Rolland (Barsac e Sauternes). As proprieda-

des relacionadas ao cultivo e as t´ecnicas de produc¸ão de vinhos desteschateaux

são as mais t´ıpicas em cada uma de suas regi˜oes. Como tais fatores influenciam

na qualidade do vinho, os vinhos produzidos peloschateaux protótipos devem ser

tı́picos de cada regi˜ao.

7.4 Conclusão

Embora há muito tempo, acredita-se que as propriedades dos vinhos eram deter-

minadas por fatores t´ıpicos da regi˜ao que eles eram produzidos, como a casta

de uva cultivada, fatores clim´aticos e geol´ogicos (conceito deterroir), muitas

pesquisa sugerem que escolhas tecnol´ogicas podem ser mais importantes na de-

terminaç̃ao das propriedades e qualidade do vinho do que os fatores ambien-

tais [GG01]. A modelagem das semelhanc¸as entre os produtores de vinho da

região de Bordeaux permitiu determinar como os atributos relacionados ao cul-

tivo e produc¸ão são influenciados pelo territ´orio. Verificamos que oschateaux

pertencentes aos mesmos distritos tendem a utilizar semelhantes t´ecnicas de cul-

tivo e produc¸ão. A metodologia empregada, com a ligac¸ão dos produtores de

acordo com as semelhanc¸as e a determinac¸ão das comunidades, se mostrou um

método alternativo de classificac¸ão não-supervisionada. Deste modo, esta t´ecnica

pode ser empregada a qualquer sistema cujos constituintes possuem vetores de

atributos associados.

Outro resultado importante foi obtido com a an´alise das correlac¸ões entre a

qualidade dos vinhos e os respectivos atributos. Neste caso, observamos que os

vinhos que por mais tempo s˜ao fermentados em barris de carvalho, ou cujas vi-

nhas s˜ao mais antigas, tendem a terem um grau de qualidade melhor (segundo a
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classificac¸ão de Robert Parker). O baixo valor das correlac¸ões sugerem que ou-

tros atributos que n˜ao foram considerados podem ser mais importantes, embora os

resultados que obtivemos devam ser levados em conta, j´a que tais fatores podem

estar associados a outros atributos que n˜ao foram analisados.

Finalmente, determinamos oschateaux protótipo de cada regi˜ao, que devem

produzir o vinho t´ıpico de cada distrito. Al´em disso, analisamos os menores ca-

minhos na rede entre oschateaux mais diferentes, ou seja, o com maior e menor

distância de Mahalanobis. Neste caso, pudemos verificar como os atributos va-

riam na rede. As investigac¸ões descritas neste cap´ıtulo podem ser largamente

estendidas para outras regi˜oes de produc¸ão, sendo poss´ıvel a considerac¸ão de

outros atributos. Na verdade, nossa an´alise pode ser empregada a qualquer sis-

tema formado por elementos que possuem atributos associados, como no caso da

classificac¸ão de imagens ou mesmo outros produtos agr´ıcolas.



Caṕıtulo 8

Conclusões e trabalhos futuros

A metodologia descrita neste trabalho abre novas perspectivas de pesquisa na

área de redes complexas. A utilizac¸ão de métodos estat´ısticos de classificac¸ão

proporciona uma classificac¸ão completa dos modelos de redes com a utilizac¸ão

de um conjunto amplo de medidas. Como, geralmente s˜ao utilizadas apenas a

distribuiç̃ao das conex˜oes, o grau m´edio, o coeficiente de aglomerac¸ão e o menor

caminho médio para caracterizar redes reais, muitos dos modelos existentes s˜ao

incompletos. A distribuic¸ão das conex˜oes nãoé uma boa medida de classificac¸ão,

pois, conforme mostrado por Aldersonet al., redes com estruturas completamente

distintas podem apresentar a mesma distribuic¸ão de conex˜oes [ADLW05]. Para a

obtenç̃ao de uma classificac¸ão precisa, ´e necess´ario considerar o maior n´umero de

medidas poss´ıvel de forma a quantificar um maior n´umero de propriedades estru-

turais. Neste caso, ´e importante a utilizac¸ão de medidas n˜ao redundantes, pois re-

dundâncias podem contribuir para um aumento do erro na classificac¸ão [DHS01].

Conforme mostramos, muitos modelos que geram redes livre de escala falham

na representac¸ão precisa da estrutura de redes reais. Apesar da distribuic¸ão das

conexões seguir a lei de potˆencia na maioria das redes reais, a estrutura destas

redesé diferente daquelas geradas por modelos. Por exemplo, embora a rede de

120



121

interaç̃ao de prote´ınas pudesse ser caracterizada pelo modelo de Barab`asi e Albert,

por apresentar distribuic¸ão de conex˜oes do tipo livre de escala, ela foi classificada

como geogr´afica quando consideramos um conjunto amplo de medidas. Tal fato

ocorreu porque as redes de interac¸ões de prote´ınas apresentam certos atributos que

são tı́picos em redes geogr´aficas, como o alto coeficiente de aglomerac¸ão. Desta

forma, a distribuic¸ão das conex˜oes pode n˜ao ser o fator principal que caracteriza

a estrutura das redes complexas. Portanto, a utilizac¸ão de métodos estat´ısticos de

classificac¸ão poder´a exigir uma revis˜ao da maioria dos modelos de redes.

A metodologia de classificac¸ão, que utiliza an´alise das vari´aveis canˆonicas e

decisão Bayesiana, foi aplicada na modelagem da Internet. Modelos que repro-

duzam as principais caracter´ısticas da Internet s˜ao importantes para o desenvol-

vimento de protocolos de roteamento e no planejamento do tr´afego. Através do

modelos que desenvolvemos, mostramos que a evoluc¸ão da Internet ´e guiada prin-

cipalmente pela ligac¸ão preferencial, pela distˆancia geogr´afica entre os roteadores

e pela adic¸ão constante de conex˜oes entre roteadores antigos. O modelo que apre-

sentamos se mostrou mais preciso do que todos os modelos de rede considerados.

As medidas de redes complexas foram utilizadas na caracterizac¸ão e an´alise

da rede de interac¸ão de prote´ınas e dom´ınios protéicos doS. cerevisiae. Mos-

tramos que a distribuic¸ão das conex˜oes, tanto na rede de interac¸ão de prote´ınas

como na de dom´ınios, segue uma lei de potˆencia com um limite (cutoff ) expo-

nencial. A fim de compararmos a relac¸ão conectividade-letalidade nestas duas

redes, sugerimos duas definic¸ões de essencialidade para os dom´ınios protéicos

em um sentido fraco (quando dom´ınios estão presentes em qualquer prote´ına le-

tal) e forte (quando dom´ınios estão presentes apenas em prote´ınas letais formadas

por umúnico dom´ınio). A partir destas definic¸ões, mostramos que a correlac¸ão

entre conectividade e letalidade ´e mais definida para as redes dos dom´ınios do que

das prote´ınas. Tal conclus˜ao mostra a importˆancia dos dom´ınios na definic¸ão das
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funções das prote´ınas.

Também caracterizamos e analisamos a rede dos produtores de vinho da regi˜ao

de Bordeaux. Quando modelamos as semelhanc¸as entre os produtores de vinho

por meio de redes complexas e aplicamos um m´etodo de identificac¸ão de comu-

nidades, observamos que h´a uma alta correspondˆencia entre a separac¸ão obtida e

a localizac¸ão geogr´aficas doschateaux. De fato, verificamos que os produtores

mais próximos geograficamente tendem a compartilhar t´ecnicas semelhantes de

cultivo e produc¸ão de vinho. Esta conclus˜ao comprova a antiga crenc¸a de que

as propriedades do vinho s˜ao fortemente definidas pelo territ´orio, o que est´a re-

lacionado ao conceito deterroir. Além disso, atrav´es da an´alise das correlac¸ões

entre as propriedades de produc¸ão/cultivo e a qualidade dos vinhos, observamos

que oschateaux que possuem vinhas mais antigas e que fermentam os vinhos por

mais tempo em barris, tendem a produzir vinhos de melhor qualidade. Entretanto,

os valores baixos para as correlac¸ões sugerem que outras propriedades que n˜ao

foram consideradas em nossa an´alise podem influenciar na qualidade do vinho,

como os fatores clim´aticos (temperatura, umidade do ar) ou geol´ogicos (tipo de

solo).

Todos os resultados obtidos mostram a utilidade da teoria das redes comple-

xas na an´alise, caracterizac¸ão e classificac¸ão de sistemas complexos. Novas pers-

pectivas de pesquisa s˜ao poss´ıveis com a extens˜ao do trabalho aqui apresentado.

Entre elas, podemos sugerir (i) a utilizac¸ão de técnicas de minerac¸ão de dados

para analisar a precis˜ao de modelos ou mesmo construir uma taxonomia das redes

complexas, onde redes semelhantes poder˜ao ser agrupadas em uma mesma classe;

(ii) análise da estabilidade das medidas na classificac¸ão; (iii) o aperfeic¸oamento

do modelos de Internet, comparando com outros modelos existentes e utilizando

técnicas de otimizac¸ão, de forma a estudar a influˆencia dos parˆametros do mo-

delo ou mesmo reduzir seu n´umero; (iv) analise das prote´ınas considerando as
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funções espec´ıficas de cada uma, como metabolismo e s´ıntese de ATP; e, por

fim, (v) a continuac¸ão da an´alise dos produtores de vinho considerando outros

atributos ou mesmo outras regi˜oes de produc¸ão. Nesse caso, pode-se considerar

regress˜ao linear multivariada de forma a determinar a qualidade de vinhos desco-

nhecidos [dFC07a, dFC07b] pela comparac¸ão de atributos e n´ıveis de qualidade

de um conjunto de vinhos pr´e-definidos com os de um vinho que se deseja anali-

sar.

Todas estas investigac¸ões podem ser desenvolvidas considerando novas bases

de dados e os m´etodos estat´ısticos e medidas de redes aqui descritos.



Glossário

Aresta: conexão que liga dois v´ertices na rede.

Assortatividade: refere-se `a preferência que os n´os da rede tˆem de se liga-

rem com outros que s˜ao similares ou diferentes de alguma maneira. Esta

semelhanc¸a, no caso das redes complexas, pode ser dada pela conectividade

dos vértices. Deste modo, uma rede ´e dita assortativa se os v´ertices com

conectividade similares tendem a se ligarem.

Caminho: A seqüência de v´ertices(i, k1), (k1, k2), . . . , (km−1, j) que liga dois

vérticesi e j através dem arestas, ´e chamada caminho entrei e j.

Clique: conjunto de v´ertices totalmente conectados.

Componente conectado: conjunto de v´ertices que possui um caminho entre

quaisquer dois n´os.

Comunidade: conjunto de v´ertices altamente conectados entre si, mas pouco

conectados com o restante da rede.

Conectividade: número de conex˜oes de um v´ertice.

Diâmetro: comprimento do maior caminho na rede.

Distância: igual ao comprimento do menor que liga dois v´erticesi e j.
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Distância geodésica: menor caminho entre dois n´os. O caminho geod´esico

nãoé necessariamente ´unico.

Distribuição lei de potência: é qualquer distribuic¸ão que tem a forma geral:

p(x) = Cx−α, onde a constanteα é chamada expoente da lei de potˆencia e

C é ajustada de forma que a func¸ãop(x) tenha soma igual a um.

Efeito mundo pequeno (Small world): está presente nas redes cuja distˆancia

geodésica média entre os pares de v´ertices escala logaritmicamente (ou mais

lentamente) com o tamanho da rede, para um grau m´edio fixo.

Grafo: é um objeto matem´atico constitu´ıdo por um conjunto de v´ertices (nós)

que são ligados por arestas (conex˜oes, ligac¸ões oulinks).

Hub: vértice altamente conectado.

Ligação preferencial: propriedade das redes (particularmente as livre de es-

cala) onde a probabilidade dos v´ertices adquirem novas conex˜oesé propor-

cional a sua conectividade.

Matriz de adjacência: matriz que armazena as ligac¸ões da rede. As entradas

aij na matriz ser˜ao igual a um se existir uma conex˜ao entrei e j ou iguais a

zero, caso contr´ario.

Modularidade: propriedade de algo ter uma organizac¸ão modular. Os m´odulos

são formados por componentes que possuem alguma relac¸ão de similari-

dade. A modularidade ´e uma medida utilizada para determinar a qualidade

de uma particular divis˜ao de uma rede em comunidades.

Motivos: subgrafos que aparecem mais freq¨uentemente em redes reais do que

nas redes aleat´orias equivalentes.
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Rede complexa: rede que possui certas propriedades topol´ogicas não-triviais

que não ocorrem em redes simples (grades ou grafos aleat´orios). Tais pro-

priedades n˜ao-triviais incluem distribuic¸ão livre de escala, alto coeficiente

de aglomerac¸ão médio, assortatividade ou disassortatividade entre os v´erti-

ces, estrutura de comunidades em muitas escalas, estrutura fractal e hier´arquica.

Redes com peso: rede cujas arestas possuem um valor associado.

Rede dirigida: redes cujas arestas possuem direc¸ão. Neste caso, o sentido da

ligação tem importˆancia fundamental.

Vértice: unidade fundamental que constitui as redes. Tamb´em denominado n´o.

Vulnerabilidade: propriedade das redes serem vulner´aveis a ataques dirigidos.

No caso das redes livre de escala, o ataque resulta na divis˜ao da rede em

componentes desconectados.



Lista de śımbolos e abreviações

• R = (N , E): rede formada por um conjunto deN vértices,N = {n1, n2, . . . , nN},

e um conjunto deM arestas,E = {e1, e2, . . . , eM}.

• A: matriz de adjacˆencia.

• aij : elemento da matriz de adjacˆencia que ´e igual a um se existe uma co-

nexão entrei e j e igual zero, caso contr´ario.

• W : matriz de pesos.

• wij : elemento da matriz de pesos que representa o peso da ligac¸ão entre os

vérticesi e j.

• ki: conectividade do v´erticei.

• si: força do vérticei.

• P (k): distribuiç̃ao de probabilidade das conex˜oes.

• 〈k〉: conectividade m´edia.

• 〈s〉: força média.

• p: probabilidade de ligac¸ão usada no modelo de Erd˝os e Rényi e de reco-

nexão de arestas no modelo de Watts e Strogatz.
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• �: menor caminho m´edio.

• κ: número de vizinhos iniciais considerados no modelo de Watts e Strogatz.

• m: número de arestas adicionadas a cada passo no modelo de Barab´asi e

Albert.

• α: expoente da ligac¸ão preferencial n˜ao linear no modelo de Krapiviskyet

al.

• γ: expoente da lei de potˆencia.

• ER: modelo de Erd˝os e Rényi.

• WS: modelo de Watts e Strogatz.

• BA: modelo de Barab´asi e Albert.

• GN: modelo geogr´afico de Waxman.



Lista de modelos

Grafos aleatórios de Erdős e Rényi: iniciando-se com um conjunto deN

vértices totalmente desconectados, a cada passo dois v´ertices s˜ao escolhidos

aleatoriamente e conectados com uma probabilidade fixap, sendo cada par

de vértices considerado apenas uma vez.

Modelo small world de Watts e Strogatz: inicia-se com uma rede regu-

lar formada deN vértices ligados aκ vizinhos mais pr´oximos em cada

direç̃ao. A seguir, cada aresta ´e aleatoriamente reconectada com uma pro-

babilidade fixap.

Modelos de configuração: modelo aleat´orio constru´ıdo a partir de uma distribuic¸ão

de conex˜oes pré-definidaP (k).

Modelo livre de escala de Barabási e Albert: baseado em dois princ´ıpios

básicos: (i) crescimento: a cada passo um novo v´erticei é adicionado com

m arestas; e (ii) ligac¸ão preferencial: a probabilidade de um v´erticej, na

rede, ser escolhido ´e proporcional a sua conectividade,

Pi→j(n + 1) =
kj(n)∑n

u=−N0+1 ku(n)
.

Este modelo gera redes com distribuic¸ão livre de escala.

Modelo livre de escala de Dorogovtev et al.: baseado nas mesma pro-

priedades do modelo de Barab´asi e Albert, mas com ligac¸ão preferencial da
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forma

Pi→j(n + 1) =
kj(n) + k0∑n

u=−m0+1(ku(n) + k0)
,

com−m < k0 <∞.

Modelo livre de escala limitado de Amaral et al.: baseado no modelo

de Barab´asi e Albert, mas o mecanismo de ligac¸ão preferencial pode ser li-

mitado por três fatores b´asicos: (i) idade dos v´ertices, (ii) custo da adic¸ão de

novas arestas e capacidade limitada e (iii) filtragem de informac¸ões. Deste

modo, a conectividade dos v´erticesé limitada.

Modelo livre de escala não-linear: os vértices que s˜ao adicionados `a rede

são conectados com uma probabilidade de conex˜ao não-linear da forma,

Pi→j(n + 1) =
kj(n)α∑n

u=−m0+1 ku(n)α
.

Quandoα = 1, temos o modelo de Barab´asi e Albert.



Tabela de medidas

Medida Śımbolo Equação

Conectividade ki 2.1

Conectividade média 〈k〉 2.2

Força si 3.1

Força média 〈s〉 3.2

Medida de retidão da distribuição st 3.3

Assortatividade r 3.3

Coeficiente de aglomeração cci 3.4

Coeficiente de aglomeração para redes com peso ccw
i 3.5

Coeficiente de aglomeração médio 〈cc〉 3.6

Coeficiente de aglomeração médio para redes com peso 〈ccw〉 3.7

Número de ciclos de ordem três N3 3.9

Número de ciclos de ordem quatro N4 3.10

Número de ciclos de ordem cinco N5 3.11

Coeficiente ćıclico Θ 3.13

Coeficiente rich-club φ(k) 3.14

Menor caminho médio � 3.16

Eficiência global E 3.17

Média harmônica do menor caminho médio h 3.18

Vulnerabilidade V 3.20

Grau de intermediação Bu 3.21

Grau de intermediação médio 〈B〉 3.22

Dominância do ponto central cD 3.23

Coeficiente de aglomeração hierárquico ccrs 3.26

Razão de convergência cvd 3.27

Razão de divergência dvd 3.28

Modularidade Q 3.29

Coeficiente de assortatividade η 3.34
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[AJB00] R. Albert, H. Jeong, and A.-L. Barab´asi. Error and attack tole-

rance of complex networks.Nature, 406:378–382, 2000.

[Alb05] R. Albert. Scale-free networks in cell biology.Journal of Cell

Science, 118(Pt 21):4947–57, 2005.

[And58] T.W. Anderson.An introduction to multivariate statistical analy-

sis. Wiley New York, 1958.

[ANJdFC07] L. Antiqueira, M. G. V. Nunes, O. N. Oliveira Jr, and

L. da F. Costa. Strong correlations between text quality and com-

plex networks features.Physica A, 373:811–820, 2007.

[AO04] L. A. N. Amaral and J. M. Ottino. Complex networks.The Euro-

pean Physical Journal B, 38:147–162, 2004.

[ASBS00] L. A. N. Amaral, A. Scala, M. Barthelemy, and H. E. Stan-

ley. Classes of small-world networks.Proceedings of the Na-

tional Academy of Sciences of the United States of America,

97(21):11149–11152, 2000.

[AUANK +03] M. Altaf-Ul-Amin, K. Nishikata, T. Koma, T. Miyasato,

Y. Shinbo, M. Arifuzzaman, C. Wada, M. Maeda, T. Oshima,

H. Mori, and S. Kanaya. Prediction of protein functions based

on k-cores of protein-protein interaction networks and amino acid

sequences.Genome Informatics, 14:498–499, 2003.

[BA99] A.-L. Barabási and R. Albert. Emergence of scaling in random

networks.Science, 286(5439):509–12, 1999.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 134

[BAJ00] A.-L. Barabási, R. Albert, and H. Jeong. Scale-free characteris-

tics of random networks: The topology of the World Wide Web.

Physica A, 281:69–77, 2000.

[Bar03] A.-L. Barabási. Linked: How Everything is Connected to

Everything Else and what it Means for Business, Science, and

Everyday Life. Plume, 2003.

[BB01] G. Bianconi and A.-L. Barab´asi. Bose-Einstein condensation

in complex networks.Physical Review Letters, 86:5632–5635,

2001.

[BB05] J. P. Bagrow and E. M. Bollt. A local method for detecting com-

munities.Physical Review E, 72(046108), 2005.

[BBO05a] G. Balazsi, A.-L. Barab´asi, and Z. N. Oltvai. Functional orga-

nization of transcriptional-regulatory networks.FEBS Journal,

272:103–103, 2005.

[BBO05b] G. Balazsi, A.-L. Barab´asi, and Z. N. Oltvai. Topological units of

environmental signal processing in the transcriptional regulatory

network ofEscherichia coli. Proceedings of the National Aca-

demy of Sciences of the United States of America, 102(22):7841–

7846, 2005.

[BBPSV04] A. Barrat, M. Barth´elemy, R. Pastor-Satorras, and A. Vespignani.

The architecture of complex weighted networks.Proceedings of

the National Academy of Sciences of the United States of Ame-

rica, 101(11):3747–3752, 2004.
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[dFC04a] L. da F. Costa. The hierarchical backbone of complex networks.

Physical Review Letters, 93(098702), 2004.

[dFC04b] L. da F. Costa. What’s in a name?International Journal of

Modern Physics C, 15(1):371–379, 2004.

[dFC07a] L. da F. Costa. On the separability of attractors in grand-

mother dynamic systems with structured connectivity. ar-

Xiv:physics/0701089v1, 2007.

[dFC07b] L. da F. Costa. Seeking for simplicity in complex networks. ar-

Xiv:physics/0702102v1, 2007.

[dFCA07] L. da F. Costa and R. F. S. Andrade. What are the best hierarchical

descriptors for complex networks? arXiv:0705.4251v1, 2007.

[dFCdR06] L. da F. Costa and L. E. C. da Rocha. A generalized approach to

complex networks.The European Physical Journal B, 50(1):237–

242, 2006.

[dFCJ01] L. da F. Costa and R. M. Cesar Jr.Shape Analysis and Classifica-

tion: Theory and Practice. CRC Press, 2001.

[dFCKH07] L. da F. Costa, M. Kaiser, and C. C. Hilgetag. Predicting the

connectivity of primate cortical networks from topological and

spatial node properties.BMC Systems Biology, 1:16, 2007.

[dFCRT06] L. da F. Costa, F. A. Rodrigues, and G. Travieso. Protein domain

connectivity and essentiality.Applied Physics Letters, 89:174101,

2006.
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