-METODOLOGIA DE PRÉ-PROCESSAMENTO DE CLUSTERS DE GRAFOS
ATRAVES DE PLANARIZAÇÃO
Renan Cavalcanti Filgueiras de Souza
TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ
COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM
CIÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL.
Examinada por:

_____________________________________________
Prof. Nelson Francisco Favilla Ebecken, D.Sc.
_____________________________________________
Prof. Alexandre Gonçalves Evsukoff, Dr.
_____________________________________________
Prof. Marta Lima de Queirós Mattoso, D.Sc.
_____________________________________________
Prof. Beatriz de Souza Leite Pires de Lima, D.Sc.
_____________________________________________
Prof. Helio José Corrêa Barbosa, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
DEZEMBRO DE 2012

Souza, Renan Cavalcanti Filgueiras de
Metodologia de Pré-processamento de Clusters de Grafos
Através de Planarização/ Renan Cavalcanti Filgueiras de
Souza. - Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2012.
XI, 83 p.: il.; 29,7 cm.
Orientador: Nelson Francisco Favilla Ebecken
Tese (doutorado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de
Engenharia Civil, 2012.
Referências Bibliográficas: p. 73-83.
1. Clustering de grafos. 2. Link analysis. 3. Préprocessamento de grafos. I. Ebecken, Nelson Francisco Favilla
II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa
de Engenharia Civil. III. Título.

Agradecimentos

À minha esposa, Rosemery Fernandes Filgueiras de Souza.
Às minhas mães, Selenê da Silva Cavalcanti e Marlene Bernardo.
Aos meus irmãos Denis, Suyan e Thais.
À Fátima Santana.
Ao professor, orientador e amigo Nelson Francisco Favilla Ebecken.
Aos amigos Daniel, Gilberto, Graziela, Marcelo, Rogério e Valeria pelos agradáveis anos
que passamos juntos.
Aos professores Alexandre, Beatriz e Myriam. Obrigado por todos esses anos.
À Agência Nacional do Petróleo, pelo apoio financeiro da primeira etapa deste trabalho.
Às Centrais Elétricas Brasileiras, pelo tempo concedido para o término desta pesquisa.

Dedicado a Tadeu Filgueiras de Souza
(in memoriam)

“Naquela mesa ele sentava sempre
E me dizia sempre o que é viver melhor
Naquela mesa ele contava histórias
Que hoje na memória eu guardo e sei de cor
Naquela mesa ele juntava a gente
E contava contente o que fez de manhã
E nos seus olhos era tanto brilho
Que mais que seu filho
Eu fiquei seu fã”

- Sergio Bittencourt (Naquela Mesa)

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para
obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

METODOLOGIA DE PRÉ-PROCESSAMENTO DE CLUSTERS DE GRAFOS
ATRAVES DE PLANARIZAÇÃO

Renan Cavalcanti Filgueiras de Souza
Dezembro/2012
Orientador: Nelson Francisco Favilla Ebecken
Programa: Engenharia Civil
O objetivo da presente tese é desenvolver uma metodologia de pré-processamento
de grafos, de forma que o grafo resultante seja planar. O que se espera como resultado da
pesquisa é a facilitação da interpretação de um grafo real do ponto de vista de link
analysis, visto que a planarização envolve redução de vértices e/ou arestas do grafo.
Com isto espera-se que o problema de detecção de clusters e posicionamento de
vértices dentre outros temas de link analysis possam ser obtidos em um grafo
estruturalmente menor do que o original, contudo o mais fidedigno possível em medidas
de link analysis, encontrando correspondência entre o original e o planar, estabelecendo
uma técnica capaz de tirar conclusões sobre o original analisando o grafo reduzido.
Os resultados mostram uma boa perspectiva da metodologia proposta para grafos
aleatórios gerados com determinados parâmetros. O estudo também é aplicado a grafos
complexos. Todos os estudos de caso são detalhados e o processo para reprodução ou
geração de novos resultados é apresentado de forma didática.
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PRE-PROCESSING METHODOLOGY OF GRAPH CLUSTERS BY MEANS OF
PLANARIZATION
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December/2012
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The objective of the present thesis is to develop a pre-processing methodology, in
which the resulting graph is planar. The expected result of this is the capability of
interpret a real world graph from link analysis in an easy way, once the planarization
involves vertex and/or edge reduction from the original graph.
As a consequence, it is expected that problems such as clusters detection and
vertex positioning amongst other link analysis tasks can be obtained in a structurally
smaller graph, but as similar as possible, in link analysis measures, to the original graph,
matching between the original and the planar graphs, establishing a technique capable of
taking conclusions of the original graph analyzing its planar counterpart.
The results show a good perspective of the proposed methodology for random
graphs generated by controlled parameters. The study is also applied to complex graphs.
All cases are detailed and the reproduction or generation of newly results is presented.
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`1 1. Introdução
A análise de documentos e estruturas na web é um poderoso recurso capaz de
identificar oportunidades, clientes, fornecedores ou mesmo mapear a estrutura de um
negócio na internet.
Grandes porções dos sites mais acessados hoje em dia são os sites de mídia social
[65]. A rede social Facebook [4], por exemplo, até o ano de 2011 comportava nada
menos que 500.000.000 de usuários ativos [66]. Já os usuários da rede de microblogs
Twitter [6] geram 50.000.000 novos tweets por dia [67]. Ainda no ano de 2008, por
exemplo, 75% dos usuários de internet utilizaram algum tipo de mídia social, seja por se
cadastrar em redes sociais, ler blogs ou contribuir com reviews em sites de compras [79].
O que chama-se hoje de redes sociais são na verdade grandes grafos onde os
vértices representam pessoas ou produtos e o que comumente é denominado comunidade
nada mais é do que clusters destes grafos formados por algum critério de similaridade.
Existem vantagens comerciais óbvias em se estudar a formação de clusters em
redes sociais. A técnica de focar em pequenos grupos que possuam representatividade
estatística do grafo como um todo já é usada há anos por profissionais de marketing para
entender quais novos produtos e serviços devem ser oferecidos a estes grupos, ou como
os já existentes podem ser aprimorados. Com milhões de usuários utilizando softwares de
redes sociais diariamente, e com o avanço computacional atingido nos dias de hoje, novas
oportunidades emergem para entender grupos de consumidores e comunidades de
usuários sob uma grande variedade de interesses, objetivos e necessidades [71]. A
habilidade de definir perfis em clusters provê oportunidades para entidades comerciais de
entender melhor seus clientes. Atraves das mídias sociais os negócios ganham acesso a
grandes amostras, ou ainda da população inteira de consumidores ou potenciais
consumidores [70]. Em grafos que demonstrem interações sociais, por exemplo, é
possível medir a difusão da informação, ou estimar o seu impacto baseado na viralização,
pela maneira como a informação (notícias, retweets, etc) é propagada.
Contudo, as entidades comerciais não são as únicas a se beneficiar do
entendimento de clusters online. Organizações políticas têm utilizado redes sociais para

enviar mensagens a grupos específicos, fora isso, a capacidade de automaticamente
caracterizar e quantificar grupos pode prover um entendimento apriori de como estes
grupos responderão a políticas específicas [72]. O clustering de grafos também tem sido
usado por entidades de inteligência do governo dos Estados Unidos para identificação de
grupos de ódio (racistas, terroristas em potencial, etc).
Por estas razões, justifica-se a implementação de softwares e metodologias
capazes de tratar estas informações que possuem, em muitos casos, natureza complexa.
Dentro deste ramo de atuação destacam-se os métodos de link analysis, que fornecem um
poderoso ferramental para o entendimento da web enquanto estrutura. Da mesma
maneira, entender a forma como são clusterizados grafos aleatórios pode ajudar o
entendimento de problemas específicos que não sigam a distribuição de probabilidade em
lei de potência dos graus dos vértices.
Para o problema de clustering de grafos e sua análise, pode-se ressaltar alguns
desafios gerais, que envolvem praticamente qualquer estudo de grafos oriundos de redes
sociais [70].
•

Existe um grande número de clusters presentes em redes sociais. Estudar
clusters de ordem muito grande atinge os limites dos recursos
computacionais. Fora isso, o tamanho dos clusters (análogo a outro
problema debatido posteriormente: a distribuição dos graus dos vértices)
dificilmente é uniforme para todo o grafo.

•

Dados de redes sociais quase sempre possuem ruído. Existe um grande
número de páginas de spam e links que não representam semântica alguma
(problema discutido posteriormente, como mailtos, Javascripts, etc.).

•

Clusters evoluem. A cada dia novos usuários entram em novos grupos e
deixam de pertencer a outros, descaracterizando a formação global dos
clusters a todo o momento. Esta natureza dinâmica das redes sociais faz
com que seja extremamente difícil um estudo eficiente de um número
significativo de clusters. Por esta razão, a maior parte das metodologias
prega uma análise estática dos dados: uma “fotografia” do grafo estudado

em um período de tempo (que é o período utilizado para a sua obtenção)
comparado a outras “fotografias”, de períodos passados.
Como dito anteriormente, a interpretação de um conjunto de páginas web é
usualmente feita a partir de uma representação em grafos, e diversos estudos são
propostos no sentido de explorar estes grafos com técnicas e medidas tanto novas,
oriundas da area de web structure mining e link analysis como com técnicas já
amplamente difundidas na área de teoria dos grafos.
É simples imaginar um subconjunto da web como um grafo (ponderado ou não) G
= (V,E) onde V representa as páginas ou websites (visão macro) contidos no grafo e E
representa os links entre as páginas ou sites. Nota-se que os vértices deste grafo estão
associados a um conteúdo textual que é um extrato do que a página continha (HTML préprocessado) no momento da varredura. As arestas representam ligações entre as páginas e
a sua ponderação pode ser feita de diversas formas, dependendo da finalidade da
aplicação como medidas de distância de links, força de links, similaridade entre os
conteúdos das páginas (modelo vetorial), Jaccard's score, etc. Entretanto a ponderação
não é obrigatória: ela é importante em problemas de information retrieval, mas no
clustering de grafos em geral as técnicas se desenvolveram sem ponderações, porém com
generalizações que possibilitaram adicionar os pesos em estudos futuros. A figura 1
mostra uma representação esquemática de um grafo extraído da web.

Figura 1: Um grafo extraido da web.

O grafo exibido pela figura 1 é uma estrutura relativamente pequena, podendo
inclusive ser analisada sob muitas óticas de forma meramente visual. Contudo, com a
obtenção de grafos cada vez maiores em vértices e arestas, a visualização do grafo fica
comprometida, ou na maioria dos casos, impossibilitada. Sem contar que a disposição dos
vértices e arestas é dependente do algoritmo de visualização, o que é, a rigor, irrelevante
para análises de cluster. Fora isso, as estruturas de dados capazes de armazenar grafos
não necessariamente são as mais adequadas para manter suas muitas outras informações,
como relações de adjacências, pesos de arestas, quantidade de inlinks e outlinks,
metadados associados, entre outros, fazendo com que haja necessidade de
desenvolvimento de estruturas de dados e algoritmos capazes de gerenciar estas
informações do grafo e analisá-lo simplesmente de forma numérica. Dentre estas
estruturas, pode-se ressaltar esquemas baseados em matrizes esparsas, listas e árvores.
Com este modelo, é possível traduzir qualquer website ou um conjunto dos
mesmos em algo representativo e rico em informação (toda a informação contida nos
websites visitados está disponível) e a varredura desta estrutura (o grafo em si) pode ser
feita de maneira livre.

Contudo, um grande problema encontrado em aplicar técnicas de análise de grafos
em geral em grafos oriundos de subconjuntos da web é a grande complexidade estrutural
que costuma envolver estes dados, e esta complexidade pode inclusive, impossibilitar a
execução de algoritmos para resolver problemas de subconjuntos de vértices por causa do
elevado tempo computacional associado. Este trabalho sugere o uso da planarização
como pré-processamento para o clustering de grafos. Como o algoritmo de planarização
utilizado executa em O(n) [9], pode ser uma vantagem trabalhar com um subgrafo
planar, uma vez que muitas vezes o clustering em si envolve a solução de autovalores ou
outros métodos computacionalmente complexos.

1.1. Grafos planares
Dentre as diversas classes de grafos existentes, há os conhecidos como grafos
planares. Esta categoria especial de grafos pode ser de suma importância para a análise da
web visto que muitos algoritmos desenvolvidos para grafos planares executam em
complexidade computacional menor do que os algoritmos de mesmo fim para grafos em
geral, ou seja, para determinados problemas, o melhor algoritmo para grafos planares
executa mais rapidamente do que o melhor algoritmo para um grafo qualquer.
Em suma, um grafo planar é um grafo que aceite um planar embbeding. Por esta
definição fica clara a singularidade deste tipo de grafo no que se refere às restrições de
crescimento e que o problema da planarização, ou seja, tornar um grafo não planar em
planar é algo que se refere à área de web structure mining e teoria dos grafos.
A verificação da planaridade pode ser feita de diversas formas, contudo uma das
mais utilizadas é que se um grafo é planar, ele obedece à relação de Euler (1).

(1)

Utilizando a notação mais comum em português, n = |V|, a = |E| e r significa o
número de regiões do grafo. Pode-se observar pela relação de Euler (1) que é necessário
conhecer um planar embedding do grafo para identificar corretamente a sua planaridade
ou não, visto que a relação leva em conta a quantidade de regiões do grafo (um mesmo
grafo pode ser desenhado de diferentes maneiras, levando a uma má interpretação por
meio da relação). Naturalmente existem algoritmos diversos de desenho que garantem a
planaridade, caso exista. Entretanto, mesmo com o planar embedding, para o teste de
planaridade pelo cálculo automático da relação de Euler seria necessária a implementação
de algoritmos de detecção de bordas para encontrar as regiões e ambas as técnicas fogem
do escopo do presente trabalho.
Outra conhecida forma de identificar a planaridade em grafos é utilizando o
teorema de Kuratowski, que diz que um grafo é planar se e somente se não possuir um
subgrafo K5 ou K3,3 (estes grafos são conhecidos como grafos de Kuratowski) como
subdivisão [1] *. A figura 2 mostra esquematicamente os grafos de Kuratowski.

Figura 2: À esquerda o grafo K5 e à direta, o K3,3 – os grafos de Kuratowski.
Desta maneira, o problema de identificação da planaridade pode resumir-se a
encontrar subdivisões K5 ou K3,3, que é um problema que pode facilmente ser resolvido
com algoritmos de backtracking e REGEX, ou ainda simplesmente evitá-los partindo de
um grafo P induzido ou spanning tree do grafo original e incluir arestas seguindo um
*

francês.

Existem traduções do artigo citado para o inglês, contudo a citação se refere ao original, em

determinado critério. Contudo, já são conhecidos há décadas os algoritmos propostos por
Hopcroft e Tarjan [2] e Lempel, Even e Cederbaum [8], que verificam a planaridade em
complexidade

linear

(path-addition

algorithm

e

vertex-addition

algorithm,

respectivamente), além de diversas outras metodologias citadas no capítulo 3.
Do algoritmo proposto por Hopcroft e Tarjan, diversos outros de entendimento
mais simplificado foram propostos, e também existe a abordagem left-right para teste da
planaridade baseada em algoritmos DFS, possivelmente a abordagem mais eficiente
conhecida [16] cujos trabalhos e implementações de de Fraysseix [9, 10, 11] adicionaram
grandes contribuições à area.
Algoritmos desta natureza serão utilizados para verificar a planaridade ou não de
um dado grafo na web, ou gerado aleatoriamente em diferentes estudos de caso.
Entretanto, uma característica interessante do funcionamento de alguns algoritmos de
detecção da planaridade é que é possível modificá-los para exportar e discriminar os
grafos de Kuratowski, que são os subgrafos potenciais a serem alterados. A partir da
alteração, é possível executar mais uma vez o mesmo algoritmo para verificar se as
alterações tornaram o grafo planar definitivamente (alguns algoritmos discriminam
apenas uma ocorrência de grafo de Kuratowski por vez).
Não é difícil imaginar que grafos extraídos da web possam apresentar estrutura
não planar. Na prática isso pode facilmente ser entendido como, por exemplo, um
subgrafo induzido do original onde cinco vértices estão mutuamente ligados entre si –
situação simples de ocorrer em websites que possuam campos de empresas parceiras onde
haja uma citação mútua ou ainda mais frequentemente, em redes sociais de amizade tais
como Facebook e Orkut [5] ou na rede de microblogs Twitter. Em um segundo cenário, a
não planaridade poderia ser identificada, por exemplo, em sites de empresas
desenvolvedoras de software que possuam links para as empresas clientes e/ou vice-versa
mas que não possuam links entre si. Três casos como este último configurariam a não
planaridade por bipartição completa K3,3.
A orientação ou não do grafo em nada influi na detecção da planaridade enquanto
metodologia. A diferença entre grafos orientados e não orientados é meramente uma
adaptação algorítmica, visto que para qualquer grafo não orientado G é possível
estabelecer um grafo orientado G’ associado, onde cada aresta de G corresponderá a duas

arestas em sentidos opostos de G’. E intuitivamente percebe-se que se é possível passar
uma aresta entre dois vértices sem que esta cruze alguma outra aresta, uma segunda
aresta na mesma direção e sentido oposto pode pertencer ao mesmo par de vértices.
A área de link analysis tem crescido de forma bastante ampla nos últimos anos.
Congressos renomados como WWW e SIG-KDD já possuem tracks específicos para a
area de link analysis e redes sociais. A presente proposta se enquadra nesta area de
estudo, contudo não como atividade fim, não como resultado de análise em grafos web no
intuito de extrair conhecimento, mas sim como atividade meio, atuando no préprocessamento para as demais tarefas de link analysis, em especial, o clustering de
grafos.
Como discutido anteriormente, a não planaridade restringe a aplicação de
algoritmos eficientes para resolução de problemas de subconjuntos de vértices em geral.
Desta maneira, existem diversas abordagens que visam a redução desta complexidade
estrutural e que funcionam de diferentes formas alterando a estrutura do grafo original em
problemas de otimização – minimização de alterações, maximização de semelhança entre
o planar reduzido e o original.
Além desta questão estrutural, existe também a questão do text mining que pode
ser levado em conta ao analisar cada página (vértice) associado ao grafo em estudo. Com
a remoção de vértices a configuração de clustering pode ser alterada se o conteúdo
textual do vértice fazia do mesmo um atrator do centroide do cluster. Em outras palavras,
um conteúdo próximo ao baricentro (referência de relevância da informação) teria sido
descartado e isto deve ser ponderado na redução do grafo se esta for feita por remoção de
vértices.

1.2 Grafos complexos x grafos simples
Durante o texto serão usados constantemente os termos complexidade e
simplicidade. Dada a natureza dos termos, cabe uma explicação do sentido de cada uma
destas expressões.

Em primeiro lugar, é importante salientar que o conceito de grafos complexos
vem da disciplina de link analysis e grafos simples é um conceito de teoria dos grafos.
Sendo assim, um grafo simples não é, necessariamente, o oposto de um grafo complexo e
vice-versa.
Grafos simples obedecem duas importantes características:
•

Dado um grafo G(V,E) qualquer, v

v’, v

v’

v,v’

V. Esta

propriedade é conhecida como ausência de self-loops.
•

Dado um grafo G(V,E) qualquer, v

v’ só ocorre uma única vez,

independente do sentido da aresta. Esta propriedade é conhecida como
ausência de múltiplas arestas.
Já um grafo complexo, é aquele que obedece as seguintes propriedades:
•

Grafos complexos obedecem o modelo small world. Resumidamente a
média do número de arestas dos caminhos entre quaisquer pares de
vértices é relativamente pequena. Isto implica em uma série de outras
propriedades e o exemplo mais conhecido de small world é a famosa
teoria six degrees of separation [89, 90, 91].

•

Grafos complexos são scale-free. Isto significa que os graus dos vértices
são bastante díspares.

•

A distribuição de probabilidade dos graus dos vértices de um grafo
complexo segue uma lei de potência (power law) [88]. Isto significa que
existem (poucos) vértices de grau muito elevado. Tipicamente estes
vértices consistem hubs e authorities.

•

Grafos complexos são conexos. Esta propriedade na verdade é uma
premissa do modelo small world (do contrário não existiria caminho P
entre as componentes desconexas), mas esta propriedade é ressaltada aqui
posto que tipicamente grafos complexos são obtidos através de crawling,
onde com um seed informado, o grafo resultante será sempre conexo.

Como se pode observar, os conceitos de grafos simples e grafos complexos não se
opõem. Mas na prática, a maioria dos grafos extraídos da web, onde a granularidade são
páginas de um site, apresentam complexidade, porém não são simples – isto ocorre por
causa dos headers, que costumam fazer aresta com a página inicial do site. Como a
planarização requer grafos simples, há uma etapa no processo, descrito mais adiante, que
remove múltiplas arestas e self-loops dos grafos.

1.3. Grafos aleatórios
O estudo da planarização em grafos aleatórios também é de suma importância
para a presente pesquisa, visto a sua aplicabilidade em distribuições de probabilidade
específicas.
O processo se caracteriza por traçar m arestas entre os n vértices estabelecidos de
forma que a probabilidade de ocorrência de aresta entre quaisquer pares de vértices seja
igual, independentemente das demais arestas. Exemplificando, a probabilidade de
ocorrência dos três grafos representados por G(3,2) deve ser exatamente a mesma (1/3).
Existem diversas formas de gerar grafos aleatórios que sigam determinadas
características, que na prática, acabam recaindo no problema de grafos aleatórios com
restrições: possuir bipartições, ser cúbico, etc. Mas para o presente estudo não é aplicada
nenhuma restrição na geração dos grafos aleatórios, funcionando como o modelo G(n,p)
[92] puro onde n = |V| e p é a probabilidade de ocorrência de aresta (parametrizada como
0,5). Desta maneira, os resultados obtidos com grafos aleatórios são totalmente diferentes
dos grafos complexos.

2. Objetivo
Técnicas de redução de grafos são amplamente utilizadas para encontrar
condições mínimas e suficientes para provar teoremas ou desenvolver algoritmos
eficientes na area de teoria dos grafos [18], contudo a sua aplicabilidade vai muito além
disso. Exemplos são facilmente encontrados na literatura: Sadiq e Orlowska [17] aplicam
técnicas de redução de grafos para otimizar workflows, resolvendo problemas de
deadlocks e sincronia. Zhang et al [42] aplicam técnicas de redução para grafos planares
também em um contexto de fluxo (ainda que o objetivo deste trabalho não seja de
aplicação prática, e sim prova de complexidade algorítmica).
O objetivo da presente proposta é responder a algumas perguntas que envolvem a
área de web structure mining. A questão principal é a utilização e análise de grafos
reduzidos a partir do original como ferramenta de pré-processamento para tarefas de link
analysis. Um ganho imediato que se espera com esta abordagem é o manejo de um grafo
estruturalmente menor (possivelmente induzido do original) com a menor perda de
informação possível. Naturalmente é algo impensável que os resultados obtidos serão
gerais e representativos de qualquer amostra extraída da web. O que se propõe é que os
resultados obtidos serão experimentais e investigativos, e não uma prova estatística de

que a metodologia proposta e os comportamentos identificados serão sempre repetidos
em qualquer base de dados extraída da web ou gerada aleatoriamente.
Como discutido anteriormente, não é raro encontrar grafos extraídos da web que
possuam estruturas não planares. O que se propõe no presente documento é a redução
desta complexidade a princípio ao nível da planaridade de forma que os comportamentos
estudados no grafo reduzido sejam similares ao grafo original, fazendo com que esta
proposta sirva como um pré-processamento que possa vir a ser eficiente em determinadas
demandas. Alguns ganhos esperados com o presente estudo:
•

Identificação das menores alterações possíveis capazes de planarizar um grafo
extraido da web, utilizando o critério da planaridade como threshold de corte
de vértices e/ou arestas e realizar o mesmo para grafos aleatórios.

•

Redução do tempo computacional gasto em determinadas tarefas de
subconjuntos de vértices (link analysis).

•

Obtenção e análise de um grafo mais simplificado com pouca perda de
informação.

•

Aumento da capacidade de visualização do grafo.

Desta maneira, a presente proposta se situa em uma area de estudo bastante ampla
e de aplicabilidade diversificada dentro da disciplina de web structure mining. Alguns
desafios esperados a serem superados:
•

A redução de um grafo passa pela questão de remoção de alguns de seus
elementos. Esta remoção necessariamente acarretará em perda de informação,
por isso a estratégia estudada deverá ser capaz de minimizar esta perda,
mantendo o máximo possível de fidelidade entre o grafo original e o planar
reduzido.

•

A orientação das arestas em um grafo web é algo natural, visto que há uma
clara distinção sobre quais páginas são origens e quais são destinos. Em geral
a orientação das arestas é construída baseada em inlinks e outlinks no HTML
das páginas. Entretanto, a nível de simplificação no momento da redução as

arestas serão consideradas como não orientadas (a orientação não influi sobre
a planaridade de um grafo).
•

Vértices estão associados a um conteúdo capaz de ser processado através das
várias técnicas de text mining, entretanto não é raro ocorrer que uma página
em um dado idioma possua arestas para páginas em outro idioma.

A metodologia irá se dividir em várias etapas e os resultados serão interpretados
em diferentes frentes. O ponto principal é analisar o grafo original e o reduzido,
observando seu comportamento. O que se propõe em investigar em uma análise
preliminar são os resultados das medidas apresentadas no capítulo 4, que apresentam o
quanto o grafo original foi alterado.
Após esta etapa, a análise principal será analisar ambos os grafos e verificar os
clusters gerados em cada um. Este teste terá por objetivo verificar se as alterações
estruturais comprometem ou não a formação de clusters e também identificar dentro de
cada grafo vértices com valores similares de centrality e prestige [39], que significa
avaliar se vértices chave do grafo original foram descaracterizados por remoção de
arestas.
Toda a proposta é determinantemente voltada à análise de websites e suas páginas
e grafos aleatórios, contudo, outro grafo amplamente utilizado na área de link analysis e
text mining é o de co-ocorrência de termos. Basicamente é um grafo onde V representa os
stems de um determinado corpo de documentos e E representa a co-ocorrência entre os
stems. A este tipo de técnica pode também ser empregada a metodologia proposta, visto
que por natureza, mesmo após remoção de stopwords e demais tarefas que reduzam a
coleção total de termos, este grafo possuirá grandes dimensões tanto em número de stems
quanto em arestas, ainda que centralizado em um stem em especial. A figura 3 mostra um
exemplo deste tipo de grafo.

Figura 3: Subgrafo de co-ocorrência de termos do dataset Reuters [34].

Em geral, para este tipo de grafo as arestas são ponderadas de forma não
normalizada (contagem do número de documentos onde os termos ou stems co-ocorrem).
Na figura 3 podemos observar que a co-ocorrência está centrada em um determinado
termo, o que garante a conexidade do grafo. Na criação deste tipo de grafo, em geral se
utiliza um número fixo para a quantidade de níveis de co-ocorrência. Para termos/stems
importantes dentro do escopo do corpo de documentos, é natural pensar que o grafo seria
extremamente complexo, e por esta razão também é um candidato para aplicação de
técnicas de redução.

2.1. Caracterização do problema
Uma questão bastante passível de dúvidas sobre a divisão de grafos em grupos é a
diferença entre dois problemas bastante abordados na literatura: particionamento de
grafos e clustering de grafos.
As duas técnicas são bastante pesquisadas e ambas são utilizadas para encontrar
clusters de vértices no grafo de forma a minimizar a quantidade de arestas inter-cluster.

A maior diferença entre as técnicas está nos conceitos de overlap de vértices e na
necessidade ou não de que todos os vértices do grafo sejam clusterizados.
Explicando melhor os conceitos, a diferença entre estes dois problemas é que no
particonamento de grafos, dado que se encontrem clusters K1, K2,..., Kn, K1 U K2,..., U Kn
= G(V,-). Isso no problema de clustering de grafos pode não ser verdade, uma vez que
podem existir vértices em G que não se clusterizam bem em cluster nenhum (que podem
ser entendidos como vértices outliers).
Outra característica do particionamento de grafos é que dado que se encontrem
grupos K1, K2,..., Kn, K1

K2,...,

Kn =

, o que também pode não ser verdade no

clustering de grafos, uma vez que pode ocorrer overlap de vértices entre os clusters
encontrados. Fora isso, no clustering de grafos, não necessariamente uma partição
significa semanticamente um cluster.
Entre as abordagens mais conhecidas para executar o particionamento de grafos
está o graph bissection, que divide o grafo em dois clusters através de minimum cut
(abreviado como MINCUT e denotado MC(G)). No caso do grafo se clusterizar em mais
de dois clusters, o graph bissection é executado dentro de cada cluster formado
inicialmente e assim sucessivamente, fazendo com que a configuração final dos clusters
seja na verdade o conjunto de subclusters, não necessariamente de mesmo nível.
A estratégia mais comum para obtenção de clusters por meio de graph bissection
é buscar dentre todas as possibilidades de clusters aquelas que atendam ao MC(G).
Contudo, uma busca cega nesse sentido é um problema NP-hard, fazendo com que, na
prática, o graph bissection só possa ser resolvido por meio de heurísticas e estratégias
greedy.
De uma maneira geral, como discutido nos capítulos subsequentes, o problema de
particionamento de grafos normalmente recai no problema de MC(G), ou uma de suas
muitas variações.
Além destas duas definições, a natureza dos clusters e partições encontrados em
grafos web, especialmente os que são extraídos de redes sociais, possuem formações
bastante distintas: clusters explícitos e clusters implícitos.

•

Clusters explícitos: são clusters formados pela subscrição dos usuários por
vontade própria a um grupo de interesse, funcionando, desta forma, como
metadado do grafo. Neste caso, podemos citar como exemplo as
comunidades do Orkut, ou a classificação por tags das notícias postadas
em sites como o Delicious [68]. Tipicamente este tipo de cluster é extraído
da web puramente por meio de crawlers sem a necessidade de nenhuma
análise rebuscada para o entendimento da sua formação, apenas por meio
de REGEX. Os clusters explícitos podem ser utilizados como parâmetros
ou pesos para compreender a formação de clusters implícitos. A
ocorrência de clusters explícitos é extremamente comum, visto que é uma
forma das redes sociais fomentarem a iteração de seus usuários. A rede de
relacionamentos de profissionais Linkedin [69], por exemplo, possui
aproximadamente 600.000 clusters explícitos de área de atuação
profissional.

•

Clusters implícitos: podem ser formados pelas similaridades estabelecidas
pelos usuários (compras do mesmo produto, amigos de amigos em redes
sociais, leitores postando comentários em blogs, etc.). Estes tipos de
clusters requerem uma análise bem definida do grafo para serem
extraídos.

Os clusters estudados na presente tese focam na natureza implícita: através da
estrutura do grafo analisado os clusters serão formados, ignorando quaisquer
informações explícitas (uma vez que estas podem sequer existir, como no caso
dos grafos aleatórios).

3. Estado da Arte
Uma pergunta comumente feita é que se um grafo não é planar, qual é o seu nível
de não planaridade. E uma consequente segunda pergunta seria: quais são as alterações
mínimas necessárias no grafo para que o mesmo torne-se planar.
A primeira questão é resolvida de acordo com uma série de medidas explicadas
nas sessões subsequentes que mensuram o tamanho de um grafo dado de acordo com o
grafo reduzido sob várias óticas estruturais.
A segunda questão nos leva a pensar em alterações estruturais de mínimo impacto
no grafo, de forma que o grafo alterado possua a menor perda possível em vértices ou
arestas. Neste sentido, quanto mais conexas as componentes do grafo, maior será a
redução e esta relação entre conexidade/remoções necessárias é linear em vértices, mas
não em arestas, no caso da remoção por vértice.

A literatura está repleta de algoritmos para redução de grafos. Alguns, dentre os
mais interessantes serão descritos no presente capítulo.
Alterações estruturais do grafo podem se dar por remoção de vértices, arestas,
ambos ou por inclusão de vértices, divisão de vértices ou ainda por adição iterativa de
arestas. Claramente uma solução trivial para garantir a planaridade em um grafo G =
(V,E) qualquer é a remoção recursiva de seus vértices e arestas incidentes de forma que o
novo grafo G’ = (V’,-’)

K4 ou um de seus subgrafos que são igualmente planares.

Entretanto esta abordagem foge em muito uma situação real, onde a remoção de tantos
vértices acarretaria em um grafo não representativo do original.
Em geral uma abordagem mais realista é a remoção de determinados vértices de
G (operação usualmente denotada VD(G) – vertex deletion) tal que o grafo resultante G’
satisfaça determinada característica , que no caso do presente estudo, é ser planar.
Desta forma G’ seria um grafo planar máximo de G. Este problema basicamente
resume-se a encontrar um k

IN, VD(G)

k (este problema é conhecido como

MINVD(G) – mininum vertex deletion [19]).
Yannakakis [20,21] mostra que o problema MINVD(G) é NP-hard, entretanto
pode ser resolvido através de heurísticas. Existem também diversos estimadores
empíricos e soluções aproximadas na literatura para responder quantos vértices
necessitam ser removidos em um dado grafo para que uma condição qualquer seja
satisfeita, incluindo a planaridade [22, 23, 24].
A remoção sumária de vértices é alvo de estudo também em metodologias
baseadas em link analysis, onde após alguma medição, vértices pouco representativos são
eliminados até um determinado threshold sob a restrição de que o grafo resultante
permaneça conexo.
Outra técnica bastante utilizada para a obtenção da planaridade é a remoção de
arestas, onde dado G não planar, procura-se encontrar um G’ = (V,E’) planar onde |E| >
|E’|. Esta técnica é conhecida como MINED (minimun edge deletion) [19]. Uma
abordagem para este problema é a estratégia greedy, onde dado G, constrói-se um novo
G’ = (V,-) onde cada aresta é adicionada iterativamente, sempre executando um teste de
planaridade após cada inserção. Sendo assim, a obtenção do planar máximo é dependente

do critério de escolha das arestas adicionadas, mas sempre em vista da iteração atual na
escolha de qual aresta adicionar.
Em grafos extraidos da web, usualmente se faz o rankeamento dos vértices
(muitas vezes denotados “actors” na literatura) por meio de medidas baseadas em inlinks
e outlinks (apesar de haver medidas mais genéricas, que contemplem grafos não
orientados) para chegar a conclusões sobre o seu status dentro do grafo estudado
(authority, hub, etc [12]). Vértices que obtenham altos valores para estas medidas e que
possuam arestas entre si são os potenciais subgrafos a serem alterados pelas técnicas de
redução. Na realidade, justamente por esta grande diferença das medidas associadas aos
graus dos vértices, técnicas específicas para grafos regulares, apesar de interessantes, não
cabem no contexto da presente proposta [41].
Em 1995, Djidjev [25] apresenta em algoritmo de adição de arestas baseado
inicialmente na criação de spanning trees por meio de DFS. Após esta etapa, mais arestas
são adicionadas à árvore de forma que o grafo sendo construído permaneça planar –
condição de parada do algoritmo.
Em 1999, Shih e Hsu [27] criam uma nova abordagem para o teste da planaridade
baseado na inserção de arestas introduzindo a estrutura de dados conhecida como PCTree, inspirada na estrutura PQ-Tree. A estrutura PQ-Tree original [33] é conhecida na
literatura por ser de difícil entendimento e implementação, portanto o algoritmo de Shi e
Hsu é bastante utilizado como base para outros trabalhos e resultados. Posteriormente, em
2003, Hsu mostra uma nova forma de implementação da estrutura PC-Tree [28].
Boyer e Myrvold [26] apresentam em 2004, um novo algoritmo para planaridade
em tempo linear baseado na estratégia edge addition de Lempel, Even e Cederbaum [8].
O algoritmo proposto retorna o planar embedding, ou caso o input não seja planar,
retorna o subgrafo de Kuratowski encontrado – com este resultado, é possível acoplar o
algoritmo de Boyer e Myrvold em uma estrutura de repetição, modificando os grafos de
Kuratowski encontrados e reprocessando o grafo resultante até que o algoritmo retorne o
planar embedding. Os autores inclusive disponibilizam o pseudocódigo das operações
walkup e walkdown, rotinas utilizadas no processo.
Ainda em 2004, Nagamochi et al [37] apresentam um meio de caracterização
bastante simples de um grafo como sendo ou não um planar maximal através de três

rotinas básicas. Naturalmente a caracterização de planares maximais deve sempre
obedecer |E| = 3|V| - 6, contudo o algoritmo descrito em [37] retorna também o planar
embedding do grafo. O algoritmo proposto é baseado na ordenação canônica de de
Fraysseix et al [38]. Este trabalho é interessante por sua simplicidade, contudo ainda que
grafos triangulares sejam planares por natureza, a presente proposta não se restringe
somente a esta condição.
Em 2008 [35] Tarjan, que disponibilizou o primeiro algoritmo de complexidade
linear para o teste da planaridade em 1974 [2], e Haeupler fazem um interessante
apanhado superficial de técnicas de teste de planaridade baseadas na estrutura PQ-Tree e
definem algumas possíveis diretrizes para linhas de pesquisa e trabalhos futuros nesta
área.
Em 2009 [3] apresenta um método de redução que transforma o grafo original em
um kernel que permanece idêntico em skewness, crossing number, thickness (explicadas
no capítulo 4) e outras medidas, apesar do kernel resultante não necessariamente ser
planar. A técnica é capaz de remover até 45% das arestas do grafo original.

4.

Medidas

comuns

para

caracterização

da

não

planaridade
A não planaridade pode ser medida de diferentes formas, e algumas são
dependentes do método utilizado para a obtenção da planaridade. A presente seção
discute algumas destas medidas.
Vale ressaltar que é esperado que diversas medidas auxiliares que costumam
descrever um grafo sofrerão alterações. Isso é normal e previsível: se a planarização
removerá arestas de um grafo, naturalmente o seu diâmetro irá aumentar, assim como sua
distância média, por exemplo.

4.1. Skewness

O skewness SK(G) é uma medida simples comumente utilizada para subgrafos
planares maximais obtidos por remoção de arestas. Um subgrafo planar maximal G’ =
(V,E’) é aquele que é obtido pela remoção de arestas do grafo G = (V,E) original onde
não exista G’’ = (V,E’’) onde |E’| < |E’’|. Desta forma, o SK(G) = |E| - |E’|.
Nota-se claramente que se G é planar, SK(G) = 0. Quanto maior o skewness,
maior o número de arestas removidas de modo a construir o G’ planar. O problema para a
utilização desta técnica é encontrar o menor subconjunto possível de E a ser removido, de
modo a minimizar o skewness.

4.2. Crossing number
Crossing number CR(G) é uma medida que indica o menor número possível de
arestas que se cruzam em um grafo. Claramente se um grafo é planar, CR(G) = 0.
O CR(G) é relacionado com o skewness, uma vez que é claro perceber que o
limite inferior de CR(G) = SK(G). Em geral o crossing number é utilizado em problemas
de desenho de grafos, onde em cada cruzamento é adicionado um vértice v’ qualquer,
removendo assim os cruzamentos e planarizando o grafo [41]. Desta maneira, a aresta
compreendida entre v e w

V é substituída pelas arestas v

v’ e v’

w. O problema

deste tipo de abordagem (adição de um vértice dummy) para problemas de web mining é
que os vértices representam páginas web com conteúdo textual e muitas vezes a
ponderação das arestas não pode ser repetida nas arestas incidentes em v’ uma vez que
isso causaria uma incoerência ao calcular a ponderação das arestas em um cenário onde a
ponderação tenha a ver com similaridade ou distância entre o conteúdo dos vértices ou
simplesmente baseada em distância de arestas (Jaccard`s score ou outros critérios
similares).

4.3. Thickness

Thickness TH(G) é uma medida não tão usualmente utilizada quanto o crossing
number e o skewness. Basicamente o thickness é formado pelo número mínimo de
subgrafos planares de G cuja união forma G. Claramente para grafos planares TH(G) = 1.
Nota-se que o cálculo TH(G) é um problema combinatório, e que inclusive passa
pela etapa de avaliar individualmente cada um dos subgrafos de G maiores em vértices do
que K4 pelo teste da planaridade.

4.4. Density
A density (densidade) D(G) de um grafo é uma das medidas mais básicas que se
utiliza em link analysis. Ela não caracteriza a não planaridade como os itens anteriores,
contudo, de uma maneira geral, quanto maior a densidade, mais drástico será o efeito da
planarização.
A densidade é calculada por uma razão da quantidade de vértices e arestas de um
grafo, de modo a caracterizar o quão denso ele é. A densidade é calculada como (2).

(2)
Como o número máximo de arestas de um grafo é dado por ½ |V|(|V| - 1), a
fórmula da densidade é padronizada entre 0 e 1, obtendo, por conseguinte, o valor
máximo 1 para grafos K e o valor mínimo 0 para grafos sem arestas.
Justamente com a noção da densidade está um importante conceito sobre o uso
desta medida: grafos densos e grafos esparsos.
Grafos densos são grafos que possuam um alto D(G), e grafos esparsos possuem
um baixo D(G). Não existe um consenso sobre a caracterização de um grafo como denso
ou não, fazendo com que esta caracterização caia em subjetividade. Geralmente na
literatura apenas se cita que grafos com D(G) ~ 1 são densos e com D(G) ~ 0 são
esparsos. Grafos planares tipicamente não são densos, e na prática, a implementação de
algoritmos que utilizem, por exemplo, matrizes de adjacências ou incidências devem se

utilizar de estruturas de dados como CSR ou CSC para otimizar sua execução em caso de
grafos esparsos.

5. Clustering de grafos
O clustering é a tarefa de data mining com mais trabalhos gerados e grande
aplicabilidade em diversos segmentos da indústria e do meio acadêmico. De uma maneira
geral esta tarefa promete resolver problemas que tenham a ver com segmentação de
dados, fazendo com que os dados, de acordo com algum critério, sejam clusterizados
junto com seus similares e não clusterizados com seus dissimilares.
Geralmente o problema é formulado como uma divisão ótima baseada em algum
critério, de forma que as arestas intra-cluster possuam densidade superior às arestas
inter-cluster (arestas de borda, ou bridges). Na prática, o que diferencia grande parte dos
métodos discutidos mais à frente são estruturas de dados que otimizem a execução e
medidas de qualidade de forma a maximizar a formação dos clusters baseadas em arestas
de borda.

O clustering de dados já é uma realidade conhecida e utilizada há décadas por
profissionais de propaganda e marketing para segmentação de clientes. Em redes sociais,
é possível clusterizar os usuários com perfis semelhantes para fins de sistemas de
recomendação de produtos e serviços [81], o que é uma vantagem evidente para
profissionais destas áreas.
Pode-se então entender o problema de clustering de grafos de forma que cada
vértice seja muito similar aos vértices do mesmo cluster e muito diferente dos vértices
dos demais clusters.
Uma parte dos métodos utilizados hoje no clustering de grafos e link analysis em
geral foi herdada de problemas de grafos de co-autoria. Este tipo de grafo é formado por
pesquisadores (vértices) e contribuições entre eles (arestas). Existem também variações
deste problema para co-citações entre pessoas de uma mesma universidade e também
para demais problemas relacionados ao comportamento humano.
Porém, em geral este tipo de grafo não costuma apresentar mais do que algumas
poucas centenas de arestas quando muito, podendo perfeitamente ser analisado de forma
visual. Com o advento da internet como instrumento para mapear estas iterações
humanas, e mais recentemente, das redes sociais, que elevaram os tamanhos dos grafos a
proporções jamais vistas, ficou evidente que medidas que caracterizassem um grafo eram
de maior valia do que a sua visualização.
Podemos classificar os problemas de clustering por natureza de dados. Desta
forma temos que:
•

Dados de natureza numérica (estruturados): são agrupados de acordo com
critérios de distância ou similaridade, levando-se em conta o conteúdo e tipo
de dado de cada variável (variáveis contínuas, discretas, booleanas, etc.). A
estrutura dos dados, que pode ser por tabela, matriz, tablix, XML, ou qualquer
outro tipo de estrutura faz com que a tarefa de parsing de dados seja
desnecessária ou extremamente simples, quando muito.

•

Dados de natureza textual (não estruturados): são agrupados de acordo com a
similaridade dos documentos, tratando os documentos como registros em um
banco de dados, assim como com os dados de natureza numérica (modelo

vetorial/análise estatística). Basicamente os algoritmos de clustering que
funcionam em dados de natureza numérica funcionam para dados de natureza
textual, exceto por alguns ajustes necessários para tratar o problema da grande
dimensionalidade uma vez que cada termo de cada documento é tratado como
uma nova variável.
•

Dados de natureza de grafos (parte estruturada e parte não estruturada):
quando os dados são oriundos da web, estruturalmente o que se obtém é um
grafo, contudo cada vértice pode conter dados textuais, de natureza não
estruturada. O agrupamento deste tipo de dado, a segmentação de um grafo,
pode ser obtida de diversas maneiras, sob diversas metodologias, que podem
avaliar o grafo estruturalmente, levando em conta a ponderação das arestas,
e/ou também considerando o conteúdo textual de cada vértice. Neste caso,
quando os grafos são extraídos de um subconjunto da web, o problema de
clustering de grafos muitas vezes é citado como community detection.

A noção do problema de clustering é extremamente intuitiva, porém quando a
quantidade de atributos de dados aumenta (dimensionalidade e registros), situação
comum em problemas de text mining e grafos, são necessários meios computacionais e
estruturas de dados capazes de lidar com conjuntos desta proporção. Para tanto, a
literatura está repleta de trabalhos neste sentido [84-86].
A área de clustering de grafos, no sentido de grafos extraídos da web, pode ser
enquadrada como uma disciplina dentro da computação social, que é uma área de estudo
que envolve tanto ciências sociais quanto ciências computacionais. As suas maiores áreas
de aplicação são [80]:
•

Desenvolver melhores softwares sociais para facilitar a interação e
comunicação sobre grupos de pessoas.

•

Computar aspectos da sociedade humana.

•

Prever os efeitos de mudanças tecnológicas e políticas no comportamento
social e cultural.

Quando os dados possuem natureza textual, porém sem a informação de arestas
(análise de textos livres de tags como análise de reclamações em CRM [77]) é possível
construir um grafo através das similaridades/distância dos documentos. Esta similaridade
é utilizada como aresta caso atinja um determinado valor empírico, ou cria-se um grafo
completo onde a similaridade corresponde à ponderação de cada aresta. Dentre estas
medidas de similaridades ou distâncias podem ser utilizadas as medidas clássicas, como a
distância euclidiana, de Manhattan, aproximação minimax, similaridade do cosseno, entre
outras. Porém existem também trabalhos que se utilizam de similaridades mais
complexas como pré-processamento para o cálculo de uma matriz de similaridades para
formação dos clusters.
Um exemplo de trabalho neste sentido pode ser apreciado em [78]. Os autores se
valem de distância euclidiana na utilização da UPGMA (Unweighted Pair-Group Method
using Arithmethic Averages) para o cálculo da matriz de distâncias para posteriormente
gerar clusters por meio de técnicas hierárquicas. A UPGMA é calculada como em (3).

(3)
Onde r e s são clusters, nr e ns são |r| e |s| respectivamente, xri é o i-ésimo vértice
no cluster r e xsj é o j-ésimo vértice do cluster s. Com a matriz de distâncias estabelecida,
os autores utilizam um algoritmo hierárquico para a execução do clustering.
Como dito anteriormente, uma das formas de se clusterizar um grafo foi herdada
dos métodos clássicos de clustering para dados numéricos: o clustering hierárquico.
Usando a ponderação das arestas como medida de similaridade é possível aglomerar
(algoritmos AGNES-like, botton-up) ou dividir (abordagens DIANA-like, top-down) os
vértices do grafo e visualizá-los em um dendrograma, onde é possível analisar o resultado
do clustering. A figura 4 exemplifica.

Figura 4: Clustering gerado por um método hierárquico – os clusters são gerados pela
proximidade (ponderação das arestas).

Contudo, o problema deste tipo de abordagem é exatamente o mesmo de quando
se lida com dados numéricos – a representação fica comprometida com um número muito
grande de dados (vértices) e é preciso estabelecer algum critério de corte no dendrograma
que justifique a formação destes ou daqueles clusters.
Como comentado no capítulo anterior, é possível estabelecer grupos de vértices
através de técnicas de particionamento de grafos. Generalizando, este problema pode ser
estabelecido da seguinte forma: é necessário encontrar exemplos de uma estrutura bem
definida no grafo. Com estas estruturas encontradas, as arestas entre elas (arestas “intercluster”) são repetidamente removidas de modo que ao final do processo cada
componente desconexa do grafo seja a estrutura estabelecida inicialmente mais a sua
vizinhança próxima, formando os clusters.
Desta maneira, a questão de particionamento de grafos costuma recair no
problema de MC(G) (identificação e remoção de arestas inter-cluster), uma vez que a
solução ótima é sempre o menor corte de arestas possível de modo a desconectar cada
estrutura estabelecida inicialmente. A estrutura procurada pode ser um grafo Kn (clique),
um n-clique, k-plex, k-core, n-club, n-clan [58,39] ou qualquer estrutura que
desejavelmente denote um subgrafo f-conexo ou sf-conexo, contudo, mais uma vez, o

que fará com que o método seja executado em tempo computacional aceitável é o
algoritmo que executará o MC(G), não somente o algoritmo que encontrará a estrutura.
Em [76], por exemplo, os autores propõe um novo algoritmo de clustering
baseado em MC(G), bem como a estrutura de dados necessária para sua execução em
tempo computacional adequado.
MC(G) também pode ser utilizado como medida de qualidade global de clusters,
assim como medidas derivadas mais recentes como normalized cut [62] e conductance
[63].
Outra técnica capaz de identificar clusters em grafos são os algoritmos baseados
na técnica CPM (k-Clique Percolation Method), onde os clusters são formados através de
cliques no grafo onde a ordem (em vértices) da clique necessita ser parametrizado. Pelo
algoritmo, dois clusters são adjacentes se compartilham k - 1 vértices, desta forma,
existem vértices que podem pertencer a um ou mais clusters ao mesmo tempo. A noção
de adjacência neste caso é somente estrutural, ou seja, não necessariamente dois clusters
são mais similares em conteúdo entre si por serem adjacentes, mas sim que compartilham
um ou mais vértices. Em outras palavras, hubs podem criar a noção de adjacência entre
dois clusters mesmo que isso não seja desejado em determinado contexto de aplicação.
Quando se fala em técnica “baseada” em CPM isso quer dizer que o algoritmo
encontra cliques, contudo, como em um grafo comum existem vértices não pertencentes a
cliques de ordem k (parâmetro), os algoritmos são dotados de outras estratégias para
clusterizar os vértices restantes em algum dos clusters já formados. Uma estratégia
baseada em CPM é utilizada no CFinder [46, 48], software free feito em J2EE [47] para
clustering de grafos web. A figura 5 mostra um grafo clusterizado em um screenshot do
CFinder.

Figura 5: Um grafo clusterizado pela técnica CPM-like implementada no CFinder. Como se pode
observar, os clusters não são puramente cliques, porém o clustering é feito por meio da alta
conexidade de cada subconjunto.

Ainda sobre a técnica CPM, deve-se ressaltar que tipicamente o parâmetro k
utilizado deve ser estimado. A formação de clusters com a clique de maior ordem
tipicamente irá gerar apenas um cluster (a menos que existam mais cliques de alta ordem
no grafo), ao passo que um número muito pequeno para k tenderá a gerar muitos clusters
(cliques de ordem 3, por exemplo).
O impacto da planarização quando se cria clusters através de CPM é alto visto
que não existirão cliques maiores do que da ordem 4 ao fim da planarização. Por esta
razão, o valor de k deverá ser novamente estimado após a execução do algoritmo de
planaridade e o resultado final será totalmente dependente do critério de aglomeração aos
clusters dos vértices adjacentes às cliques. Vale lembrar que existem abordagens

puramente CPM (baseadas somente em cliques) não são comuns na literatura, visto que
pela definição do método qualquer subconjunto não pertencendo à nenhuma clique seria
desconsiderado. Por esta razão, existem abordagens CPM-like que não são exatamente
baseadas em cliques, porém em componentes f-conexas e sf-conexas ou em subconjuntos
adjacentes a Kns.
Algoritmos originalmente desenvolvidos para a área de information retrieval
possuem adaptações para o clustering de grafos. Em linhas gerais, estes algoritmos fazem
o rankeamento dos vértices do grafo baseados em seus inlinks e outlinks, atribuindo
scores específicos a cada vértice. Dentre estes trabalhos podemos destacar os algoritmos
PageRank [73] e HITS [74]. Anteriormente a estes algoritmos, as máquinas de busca
funcionavam por técnicas rudimentares de string matching e contagem de citações e estes
algoritmos abriram caminho para a análise mais rebuscada que temos hoje.
Vale ressaltar que assim como qualquer técnica de análise estrutural, nunca é
possível saber o número total de inlinks de uma página em particular, porém uma vez que
foi feito o download de uma página, obtém-se todos os seus outlinks daquele momento.
Tendo isso em mente, o PageRank (que é o algoritmo por trás da máquina de busca do
Google) ranqueia cada vértice de acordo com (4). A notação original do PageRank foge à
notação tradicional para grafos: u é uma página qualquer pertencente a G, Fu é o conjunto
de outlinks de u e Bu é o conjunto de inlinks de u (ForwardLinksu e BackLinksu), Nu é
igual a |Fu| e c é um fator de normalização.

(4)
A ideia é simples: o score PageRank R de cada página é calculado em função do
R de seus inlinks. Desta forma, tem-se a noção de uma página de alto R possui inlinks de
alto R, e divide o seu R igualmente para cada um de seus outlinks. Isso resolve o
problema de uma página que possua vários inlinks de páginas artificiais ser mais bem
ranqueada do que uma que uma página que possui inlinks em menor quantidade, porem
com um ranking maior.

O algoritmo HITS também introduziu um olhar mais sofisticado à área de link
analysis. Assim como o PageRank, o HITS também atribui pontuações a cada página,
porém, no sentido de information retrieval, um problema recorrente nas máquinas de
busca da época era que sites não eram suficientemente auto descritivos (ex: um site de
montadora de automóveis não necessariamente contém a string “montadora de
automóveis” na sua descrição), por isso o algoritmo leva em consideração para a
pontuação não apenas as páginas mais bem ranqueadas na busca (conjunto T), mas
também um número parametrizável de as páginas de seus outlinks (conjunto B). Com
isso, o conjunto de dados a ser analisado pelo rankeador permanece tão pequeno que é
passível computacionalmente de ser calculado de formas mais sofisticadas.
Desta maneira, o algoritmo HITS busca um subgrafo S( , ,t,d), onde
uma query,

significa

é a própria máquina de busca baseada em query strings e t e d são os

parâmetros |T| e |B| respectivamente.
Para cada página são atribuídas duas pontuações: um score hub e um score
authority. O score hub é dado em função dos outlinks da página, e o score authority é
dado em função de seus inlinks. Estes scores são denotados x-value e y-value,
respectivamente. Utilizando a notação do autor, o y-score de uma página p é calculado de
acordo com (5).

(5)
Nota-se que uma página com alto y-score é aquela que possui outlinks para
páginas com altos valores x-score. O x-score de uma página p qualquer é dado pela
fórmula (6).

(6)

Analogamente, uma página com alto x-score é aquela que possui inlinks de
páginas com alto valor y-score. Esta relação entre x-scores e y-scores é conhecida como
relacionamento de reforço mútuo.
Uma estratégia interessante para a obtenção de clusters é a análise no nível de
bloco [55]. Esta técnica foi estabelecida tendo como base a segmentação visual em blocos
de informação conhecida como VIPS (Vision-Based Page Segmentation) [56,57].
A análise no nível de bloco prega que, ao contrário da maioria das técnicas, a
construção de um grafo web não deve possuir como base uma página ou um site, mas sim
blocos de informação semanticamente similares na página, desta forma, os vértices do
grafo representariam blocos e as arestas, ligações entre blocos (independente de quais
páginas estejam). A ideia é que existem sites cujo conteúdo é bastante diversificado,
como sites de notícias, e que visualmente as notícias estão dispostas em blocos
específicos (bloco de esportes, bloco de entretenimento, bloco de tecnologia, etc.), que na
prática, são componentes compilados para DIVs ou tables HTML. O algoritmo VIPS [56]
identifica os blocos pela percepção do usuário, levando em conta a estrutura visual da
página (separadores, menus, etc), além da própria estrutura HTML.
Desta forma, o autor propõe dois novos algoritmos para análise no nível de bloco:
BLPR e BLHITS [55], que são versões modificadas dos algoritmos PageRank e HITS
respectivamente, porém se utilizando de blocos semânticos como a estrutura mais básica
da informação. Desta forma, a matriz Znk (onde n é o número total de blocos e k o
número total de páginas) capaz de denotar a análise no nível de bloco pode ser expressa
como (7):
Zij = 1/si se existe aresta entre o bloco i e a página j

(7)

0 caso contrário
Onde si é a quantidade de outlinks do bloco i. O ponto fraco desta técnica é a
dependência do algoritmo VIPS, uma vez que se houver aresta entre blocos em sites
diferentes, será necessária mais uma execução do VIPS para capturar a nova estrutura de
blocos, limitando o algoritmo a análise de um mesmo site (ou sites que compartilhem o

mesmo CSS). Fora isso, é necessária a manipulação de diversas matrizes (além de Z, é
necessária a criação de um grafo de páginas e outro de blocos).
A estratégia mais comum e intuitiva para se obter um grafo da web é através de
um crawler (o crawler implementado será explicado nos itens posteriores). Isso significa
que como novas páginas são encontradas baseadas nos links da página atual, o grafo
obtido será necessariamente conexo. Dito isto, outra estratégia para a formação de
clusters consiste em remover determinadas componentes do grafo até que o mesmo fique
desconexo, desta forma as componentes conexas viram os clusters propriamente ditos,
similar ao problema de particionamento de grafos explicado anteriormente. Este conceito
é utilizado por algoritmos que se baseiam na centralidade.
A centralidade é uma quantificação qualquer de quanto um vértice é mais central
no grafo do que os demais [82]. Trata-se de um conceito bastante antigo em teoria dos
grafos, e com o passar das décadas, mais medidas de centralidade tem sido estabelecidas
para resolver problemas específicos. Utilizando o exemplo de [83], a figura 6 mostra uma
árvore para introduzir o conceito.

Figura 6: uma árvore em forma de cruz.
Pode-se ressaltar do grafo da figura 6 algumas características exclusivas do
vértice A [83]:
•

O vértice A está associado a mais arestas que os demais.

•

O vértice A pode atingir mais rapidamente todos os outros vértices.

•

Todo caminho entre dois vértices quaisquer obrigatoriamente passam pelo
vértice A.

Destas observações, [83] estabelece três medidas de centralidade:
•

Centralidade por grau: medida baseada no grau dos vértices, que pode ser
estendida para grafos orientados.

•

Centralidade por proximidade: baseada na distância média mais curta
entre um vértice e todos os outros.

•

Centralidade por passagem: baseada em caminhos mais curtos nos quais
cada vértice pertence.

A centralidade por passagem possui o mesmo princípio do problema de vertex
betweeness. Nesta metodologia destaca-se o algoritmo de Girvan-Newman [43], onde é
introduzido o conceito de edge betweeness. Analogamente ao problema de vertex
betweeness, que consiste em encontrar vértices que façam parte de caminhos mais curtos
entre todos os pares de vértices para problemas de MINCUT de vértices, o edge
betweeness procura encontrar as arestas participantes dos menores caminhos. Isto é
extremamente aplicável em grafos oriundos da web, onde o peso (custo) entre um e outro
vértice do grafo está na aresta e não no vértice. Derivados desse trabalho foram propostos
uma série de métodos derivados do edge betweeness, sempre no intuito de identificar
arestas inter-cluster de forma a desconectar o grafo e gerar os clusters: current-flow
betweeness, random walk betweeness [43] e information centrality [64].
Outra característica desta estratégia é que ela deixa em aberto a forma como a
matriz de distâncias é calculada. Assim é possível, por exemplo, executar o conhecido
algoritmo de Dijkstra [44] para cada vértice e montar a matriz de distâncias ou mesmo o
algoritmo de Floyd–Warshall [45], pelo qual é possível obter a matriz de distâncias entre
cada par de vértices em apenas uma execução, enfim, ou qualquer outro algoritmo de
distâncias. Desta forma, a técnica de edge betweeness do algoritmo de Girvan-Newman
tenderá a dividir o grafo em arestas entre regiões densas (bridges), visto que os bridges

geralmente participam de menores caminhos entre vértices de diferentes parcelas densas
do grafo.
Uma medida bastante simples para a determinação da qualidade de um cluster
formado é a condutância, que mede a proporção de arestas intra-cluster e das arestas de
borda. Ela é escrita como (8).

(8)
Onde C é um cluster formado por um algoritmo qualquer e bc é o conjunto de
arestas de borda do cluster C.
Em [50] Newman propõe uma otimização greedy para o cálculo da quantidade
conhecida como modularidade. Esta técnica, que é de maximização, é utilizada como
medida de qualidade para partições em grafos (a ideia é que a densidade interna dos
clusters seja a mais alta possível, e que eles compartilhem poucas arestas entre si e o
algoritmo faz sempre a comparação do grafo estudado contra uma versão aleatória do
próprio grafo). A modularidade é calculada como (9).

(9)
A modularidade é utilizada nos algoritmos mais recentes de Newman, sendo que
o mais recente e eficaz computacionalmente é o algoritmo CNM [49]. Este algoritmo
utiliza estruturas de dados mais robustas para matrizes esparsas, otimizando a sua
execução. Basicamente, o algoritmo começa a aglomerar os dados (primeira iteração |C|
= |V|) e a cada iteração a modularidade de cada cluster é utilizada para decidir sobre sua
união. O algoritmo termina quando a modularidade do último cluster é igual a 0, o que
significa que o algoritmo aglomerou todos os dados em um único cluster contendo todos
os dados. Um dendrograma pode ser utilizado para visualizar a memória de todo o
processo.

Dentre os algoritmos que se propõem a maximizar a modularidade está uma
modificação do algoritmo de Kernighan-Lin [94], que divide o grafo sucessivamente em
pares de clusters de forma que a cada iteração as arestas de borda fiquem em um esquema
de MC(G), sendo que os clusters são gerados sob a restrição de balanceamento em
vértices dos clusters. Em [94] os autores propõe uma modificação do algoritmo de
Kernighan-Lin de forma a maximizar a modularidade a recalculando alternando os
vértices entre os clusters sem restrição de balanceamento em vértices.
Em [51] os autores afirmam que a técnica CNM não possui bom desempenho
computacional para grafos com |V| > 500.000, observando que o algoritmo original não
leva em conta a discrepância entre os clusters sendo aglomerados. Assim, os autores
introduzem o conceito de consolidation ratio.
Consolidation ratio é um nome genérico para medidas que levam em
consideração o balanceamento dos clusters a serem unidos a cada iteração da técnica
CNM. A generalização do consolidation ratio é calculada como (10).
ConsolidationRatio(ci,cj) = min(|ci|/|cj|,|cj|/|ci|)

(10)

Desta maneira, os autores propõe ser utilizada uma combinação entre a
modularidade e um consolidation ratio na etapa de avaliação dos clusters do algoritmo
CNM. Três tipos de consolidation ratios são apresentados: HE, HE’ e HN. Em suma, as
duas primeiras heurísticas medem o balanceamento entre Ci e Cj em termos de grau e a
última pelo |V|. Este algoritmo é conhecido na literatura como Wakita-Tsurumi e possui
implementação em diversos softwares. Ken Wakita, um dos autores, disponibiliza em seu
site [54] um implementação Java da técnica.
Outra abordagem que se vale do não balanceamento do método CNM e propõe
alterações no calculo do

Q de Newman é o algoritmo DDA [95]. Esta estratégia sugere

a modificação do cálculo

Q de acordo com (11).

(11)

Onde ki representa a quantidade de arestas intra-cluster.
Em [95] mais duas alterações do

Q são sugeridas, baseadas no algoritmo DDA:

DDA-M1 e DDA-M2, calculados de acordo com as formulações (12) e (13).

(12)

(13)
Há ainda a estratégia demonstrada em [96], conhecida como algoritmo BGLL.
Este algoritmo detecta clusters de maneira hierárquica (abordagem botton-up) greedy.
Num primeiro instante o algoritmo atribui um cluster a cada vértice do grafo, formando
|V| clusters. Após isso, os clusters são aglomerados vértice a vértice medindo o aumento
da modularidade do vértice da vez em cada cluster. Quando não há ganho de
modularidade em migrar um vértice de um cluster para outro, o vértice permanece no
cluster onde está.
Após esta etapa, um grafo mais abstrato é concebido, onde cada vértice representa
um cluster e o processo se repete: os clusters são aglomerados de acordo com a máxima
modularidade. Naturalmente é possível estabelecer a quantidade de clusters que se deseja
encontrar a priori. Desta forma, o algoritmo termina a sua execução na configuração de
clusters mais próxima da indicada.
Outros trabalhos mostram o cálculo da modularidade para grafos ponderados [59],
direcionados [60], bipartidos (completos ou não) [61].
Este trabalho parte do presuposto de que a planarização de um grafo não irá
alterar drasticamente o clustering estrutural pelo algoritmo de CNM e esta suposição é
sustentada por uma série de fatores: a primeira é que se existem componentes conexas
fortemente densas (alta probabilidade de existência de grafos de Kuratowski como
divisão), a triangulação interna da componente permanecerá alta após a planarização.

Outro fator importante é que a planarização não afetará os bridges do grafo,
mantendo a estrutura que conecta cada região densa, ou, no máximo, caso o bridge
determine a n-conexidade do grafo e seja bipartido de ordem maior do que três, a nconexidade será reduzida, porém ainda existirá, e neste cenário, fortalecerá a formação
das comunidades originais (haverá menos arestas como bridges).
Em resumo, na prática, num grafo com n componentes f-conexas ou sf-conexas
permanecerá inalterada a configuração do clustering por meio do algoritmo de CNM uma
vez que a modularidade interna para cada par de vértices de cada componente será
enfraquecida (bridges).
A figura 7 explica o raciocínio.

Figura 7: Em um grafo composto por várias componentes f-conexas ou sf-conexas, a
planarização não afetará seus bridges porque eles só farão parte de um grafo de Kuratowski caso
haja bipartição de ordem superior a K3,3 entre um par de componentes.

Por outro lado, caso haja bipartição igual ou superior a K3,3 nos bridges, a
planarização irá fazer com que pelo menos um bridge seja removido. Isso significa que o
resultado do algoritmo de CNM será ainda melhor: haverá menos bridges no grafo e por
isso a modularidade entre os vértices de componentes f ou sf-conexas diferentes será
maior ou igual do que era originalmente.

6. Implementação computacional
No presente capítulo são apresentadas as ferramentas computacionais utilizadas
na pesquisa. Os itens 6.1 e 6.2 descrevem ferramentas de crawling e parsing para
documentos web implementadas especificamente para este trabalho e os itens posteriores
dissertam sobre ferramentas gratuitas disponíveis na web que também serão utilizadas.
Todas as ferramentas prontas utilizadas na pesquisa são free e podem ser obtidas
facilmente na web em seus sites oficiais. Para o desenvolvimento dos softwares auxiliares
todos os compiladores utilizados também são gratuitos, exceto o IDE Visual Studio J#,
que faz parte do Microsoft Visual Studio 2008 (porém existe uma versão free, conhecida
como Microsoft Visual Studio 2008 Express, porém a mesma não possui algumas
funcionalidades, incluindo publishing).

6.1. Web crawler
O web crawler desenvolvido para a presente pesquisa funciona associando cada
spider a uma página web diferente, e cada spider é fisicamente um thread em separado
dos demais. O sistema foi feito em linguagem Java EE com os IDEs Visual Studio J#
2008 e NetBeans 6.8, desenvolvido parcialmente em ambientes Windows 2003 Server e
Windows 7. A figura 8 mostra o funcionamento geral do sistema de web crawling
implementado.

Figura 8: Funcionamento do webcrawler desenvolvido em alto nível.

Como se pode observar pela figura 8, o sistema é composto por apenas três
classes. A classe SpiderController instancia uma quantidade qualquer das classes Spider
(que herda de Thread) e todas são associadas a uma única fila static (SpiderQueue). O
primeiro thread faz a varredura de uma página inicial (seed) e encontra suas arestas
enquanto aos demais threads é associado um tempo de sleep. Após este tempo, com a
página inicial lida e a SpiderQueue já com algumas arestas encontradas, os demais
threads leem e desenfileiram (ou desempilham – o software está preparado para executar
tanto em modo DFS quanto BFS) cada link, e após a varredura do link associado os
mesmos enfileiram os novos links encontrados e buscam o próximo da fila.
Naturalmente os métodos de inclusão, pesquisa e remoção na fila são marcados
como synchronized uma vez que se não fosse desta forma, poderiam haver conflitos,
desperdício de recursos e informações duplicadas (dois threads varrendo a mesma página
ao mesmo tempo).
O crawler desenvolvido exporta o grafo obtido como matriz de adjacências plain
text ou diretamente para o formato do software Graphviz (seção 6.3), CFinder ou
.graphml (PIGALE e diversos softwares), ambos mantendo referência ao conteúdo
textual através de uma chave. A forma como o conteúdo textual é extraído é explicada
sucintamente na seção 5.2, subsequente. O crawler é capaz de tratar requests AJAX e
jQuery, que são um problema típico em webcrawlers em geral, e automaticamente
descarta formatos e páginas que não devem participar da formação do grafo como CSSs,

Javascripts, páginas em iFrames, arquivos de texto formatado, executáveis e scripts em
geral.

6.2. HTML Parser
Um parser é qualquer tipo de programa capaz de ler e interpretar uma linguagem
ou formatação qualquer. Como descrito na seção anterior, as páginas web são lidas por
meio de um web crawler, contudo o conteúdo extraído pelo crawler não é formado por
texto puro (dado não estruturado) e sim pelo HTML da página lida (dado semi
estruturado).
HTML é uma linguagem de marcação com tags pré definidos em um esquema
global que rege a linguagem (atualmente HTML 4.01 [7]). Desta forma é uma tarefa
simples executar a tarefa de parsing em HTML posto que o problema se restringe a criar
uma lista de tags e para cada tipo de comportamento (tag par ou tag ímpar) tomar a ação
correspondente. A figura 9 mostra abstratamente o funcionamento do parser.

Figura 9: Funcionamento abstrato do HTML parser desenvolvido.

Dentro desta categoria sintática que rege as tags – pares ou ímpares – existe
também uma questão lógica que caracteriza o funcionamento do parser: considerar ou
não o conteúdo de determinadas tags: por exemplo, em tags <script>…</script>
geralmente existem trechos de código de linguagens de processamento no cliente
(Javascript, etc) que não contribuem com carga semântica para o conteúdo da página e

por isso devem ser descartadas, assim como campos mailtos, referências a arquivos CSS,
links para formatos estruturados desconhecidos, etc.
O componente parser funciona em conjunto com cada instância (thread) do web
crawler. Após a varredura completa por parte do crawler, com todas as páginas apenas
com seu conteúdo textual puro, começaria a execução do pré-processamento clássico de
text mining: stopwords, stemming e geração da BOW.
O presente estudo não leva em consideração os textos para a formação dos
clusters, focando-se apenas na questão estrutural. Contudo, o pré-processamento de text
mining acoplado ao parser implementado conta com stoplists nas línguas portuguesa e
inglesa, stemming por meio dos algoritmos Portuguese Stemming [29] (português) e
Porter [30] (inglês), além da geração da BOW por meio de TFxIDF [32] ou Flexi-PR
[31]. A integração dos algoritmos para que funcionem em cross language (dois idiomas
ao mesmo tempo) não foi implementada. O sistema também não conta com thesaurus em
nenhum idioma.

6.3. Graphviz
O Graphviz [13] é uma ferramenta capaz de desenhar grafos utilizando diversos
algoritmos diferentes. O formato de entrada da ferramenta é através de simples
linguagens de definição e o web crawler descrito no item 6.1 está preparado para exportar
o grafo obtido já para o formato do Graphviz. A figura 10 ilustra um exemplo de imagem
gerada pelo software.

Figura 10: Exemplo de um grafo desenhado pelo Graphviz.

A ferramenta Graphviz é open source e exporta figuras de formato JPG, PNG,
entre outros. O software é capaz de desenhar grafos utilizando os critérios KamadaKawai [14], hierárquico (útil para desenho de processos), Fruchterman-Reingold [15],
entre outros.

6.4. PIGALE
A ferramenta PIGALE [10] (Public Implementation of a Graph Algorithm Library
and Editor) possui uma diversidade de algoritmos para grafo em geral como busca DFS,
identificação de conectividades para grafos planares e também algoritmos específicos que
serão utilizados na presente pesquisa como teste de planaridade e identificação de grafos
de Kuratowski, diferenciação de grafos simples e não simples, entre outras tarefas
importantes.
O PIGALE atua também como editor de grafos. A figura 11 mostra um
screenshot do software PIGALE em execução.

Figura 11: Screenshot do software PIGALE.

O PIGALE é extensível por ser uma biblioteca (DLLs construídas em C++) e
assim como o Graphviz, possui implementados diversos algoritmos para desenho de
grafos. O software exporta para alguns formatos proprietários de difícil reprodução,
contudo é possível importar e exportar arquivos .graphml, que é uma espécie de XML
próprio sem DTD ou XML Schema explícitos. Os softwares auxiliares desenvolvidos
para a presente pesquisa exportam para este formato para garantir a comunicação com o
PIGALE.
Uma alternativa ou complemento ao PIGALE é o pacote PLANET, desenvolvido
em 2007 [36]. PLANET (PLAnar NETworks) é um framework expansível (pode-se
adicionar novos algoritmos) que acompanha diversas funcionalidades específicas para
grafos planares. Assim como o PIGALE, o pacote acompanha interface gráfica e é
gratuito.

6.5. NodeXL
O NodeXL [52] é um add-on para Excel, compatível com PowerPivot for Excel
2010 [53], o que garante o seu uso para grandes volumes de dados e acesso por meio de
drivers nativos a qualquer data source OLE e ADO.NET.
A ferramenta possui implementados uma série de algoritmos para grafos em geral,
inclusive os algoritmos de clustering CNM, Girvan-Newman e Wakita-Tsurumi. A
ferramenta também trata da visualização dos grafos e após o clustering, novas abas Excel
são exibidas, mostrando a formação dos clusters em termos de vértices. A figura 12
mostra um screenshot do NodeXL.

Figura 12: NodeXL em execução.

A ferramenta é capaz de calcular também diversos coeficientes gerais do grafo
como edge betweeness, centralidade, faz detecção de componentes gigantes em grafos
desconexos dentre diversas outras funcionalidades. Uma alternativa ao NodeXL é a
ferramenta GEPHI [93], que é capaz de realizar diversas estatísticas básicas do grafo,
bem como apresentar visualizações.

6.6. Descrição do processo
A integração dos diversos softwares descritos nos itens anteriores, desde a
obtenção do grafo extraído da web até a sua análise e interpretação é composta de uma
série de passos descritos aqui no intuito de auxiliar eventuais testes e reprodução dos
resultados obtidos. A figura 13 sintetiza o processo.

Figura 13: Síntese do processo.

O primeiro passo é, naturalmente, a obtenção do grafo em si (no caso de grafos
complexos – para grafos aleatórios, estes foram gerados no PIGALE). Para isso é
necessário executar um crawler/parser qualquer, como o que foi implementado para o
presente trabalho. É importante ressaltar que a rigor, qualquer crawler/parser (existem

diversos gratuitos na web) serviria para o processo, contudo, o crawler descrito no
capítulo anterior possui a vantagem de armazenar os dados exatamente nos formatos dos
softwares utilizados posteriormente, além de criar uma cópia de cada execução em um
banco de dados SQL Server local para análises auxiliares.
Uma vez com os dados obtidos, é necessário executar o PIGALE para planarizar o
grafo. Contudo, o PIGALE possui uma limitação: ele não é capaz de remover as arestas
que caracterizam a não-planaridade do grafo. O PIGALE apenas indica ao usuário quais
são estas arestas. Desta forma, é necessário salvar esta visualização do PIGALE, exportála para o formato .graphml e executar a rotina removeBlue(), que está disponível
implementada em linguagem Java nos anexos do presente documento.
O PIGALE por si só já possui uma série de dados relevantes sobre o grafo, porém
análises auxiliares podem ser feitas neste momento para caracterizá-lo, como o cálculo de
algumas das medidas descritas anteriormente. Estas medidas dão uma boa noção do
impacto da planarização no grafo e, por conseguinte, uma expectativa apriori da análise.
Todas estas medidas aumentam juntas na totalidade dos casos estudados: um alto D(G)
costuma implicar em um alto CR(G), por exemplo.
O formato graphml é essencialmente um XML com um DTD (que não é
explícito) específico para acomodar grafos e suas subestruturas. O PIGALE sinaliza as
arestas a serem removidas marcando-as em azul. A rotina removeBlue() remove do
graphml todos os tags de arestas marcados com a cor azul, gerando um novo arquivo
graphml planarizado. Com isso o novo grafo é idêntico ao anterior em vértices, porem
com redução de arestas e pode ser executado no PIGALE para análises exploratórias mais
específicas.
Após a planarização é necessário clusterizar ambos os grafos (o original e o
planar) para averiguação de suas similaridades e diferenças. Para isso é necessário
executar o algoritmo CNM implementado no NodeXL. Entretanto, o NodeXL não é
capaz de ler o formato graphml exportado pelo PIGALE e por isso é necessário
transformar os arquivos para o formato tabular. Neste momento é necessário executar a
rotina graphmlToNodeXL() implementada em linguagem Java e disponível nos anexos
ao final deste documento.

A rotina graphmlToNodeXL() apenas executa o intercâmbio dos formatos
PIGALE e NodeXL. Desta maneira, mais dois novos arquivos são gerados no processo,
sendo que ambos são idênticos aos graphml do PIGALE, exceto por estarem no formato
do NodeXL. Uma alternativa seria carregar os arquivos em um banco de dados e acessálos via OLE DB no NodeXL, contudo isso traria mais um software ao processo.
Finalmente, uma das etapas mais importante, o clustering propriamente dito, é
feita através do NodeXL. Para isso basta executar o algoritmo CNM implementado no
add-on e automaticamente a ferramenta criará planilhas contendo estatísticas descritivas
de cada cluster e quais vértices pertencem a cada um. Naturalmente é necessário executar
o clustering para ambos os arquivos gerados pela rotina graphmlToNodeXL: um, que
corresponde ao grafo original, e outro que corresponde ao grafo planar, para que se possa
analisar as suas diferenças.
A comparação dos vértices pertencentes a cada cluster pode ser feita importando
as informações contidas nas planilhas de output geradas pelo NodeXL no SQL Server
2008. Vale lembrar que no início do processo um novo banco de dados foi criado para
esta análise. Dentro deste banco de dados novas tabelas são criadas com a formação dos
clusters gerada pelo NodeXL e os resultados (comparativo da formação dos clusters
original x planar) são interpretados via SQL.
O script SQL que faz este comparativo foi transformado em um SP e está
disponível nos anexos desta tese. Basicamente esta SP faz o group by pelos clusters do
grafo planar e os compara com o group by do grafo original.
É possível utilizar softwares auxiliares além do NodeXL para visualizar de
diferentes formas os clusters gerados. Para isso, foram criadas rotinas Java que fazem a
transformação dos dados armazenados no SQL Server para os formatos PLANET, Pajek
e Graphviz. Uma grande parte deste processo pode ser automatizada por meio de projetos
SSIS.

7. Estudos de casos
Ao longo do estudo foram gerados ou obtidos e executados centenas de grafos.
Esta seção mostra três estudos de caso: o primeiro é um estudo de caso sintético e
direcionado, que demonstra de maneira didática o processo para facilitar o seu
entendimento. O segundo é um resultado falho, utilizando um grafo complexo que é um
subgrafo extraído da rede social Twitter. O terceiro estudo de caso mostra o sucesso da
metodologia para grafos aleatórios que obedeçam uma determinada proporção entre |V| e
|E|.

7.1. Estudo de caso 1: Grafos K100
O primeiro estudo de caso tem por objetivo revisar de forma mais didática o
objetivo da tese: reduzir grafos até o nível de planaridade e, através de medidas de link
analysis, estabelecer um paralelo entre o original e o reduzido e introduzir de forma mais
didática a avaliação dos experimentos.
Este primeiro estudo de caso é artificial, não representando nenhum website em
particular. Basicamente o grafo foi gerado em condições ótimas, no intuito de demonstrar
os efeitos da redução pela planarização como pré-processamento do clustering do grafo.
Duas grandes componentes fortemente conexas foram criadas, ligadas por apenas
uma aresta (bridge), como mostra a figura 13.

Figura 13: Dois K100 ligados por uma aresta.

Como se pode observar na figura 13, a distribuição de probabilidade dos graus
dos vértices é praticamente homogênea, como mostra a figura 14.

Figura 14: Dois vértices apresentando grau 101 e os demais apresentando grau 100.

O intuito deste primeiro teste é demonstrar a grande redução de |E| que se obtém
ao reduzir grandes componentes conexas. Vale notar que a priori já se sabe que a aresta
que liga os grafos completos não será eliminada: muitos dos algoritmos de planarização
são parametrizáveis com a restrição de que o grafo permaneça conexo após a sua
execução. A tabela 1, a seguir, mostra estatísticas descritivas do grafo (denotado nesta
seção como G1).

Graph Metric
Graph Type

Value
Undirected

Vertices

200

Unique Edges
Edges With Duplicates
Total Edges

9901
0
9901

Self‐Loops

0

Connected Components
Single‐Vertex Connected Components
Maximum Vertices in a Connected Component
Maximum Edges in a Connected Component

1
0
200
9901

Maximum Geodesic Distance (Diameter)
Average Geodesic Distance

3
1,985

Graph Density

0,497537688

NodeXL Version

1.0.1.194
Tabela 1: Estatísticas descritivas do grafo.

As estatísticas são simples e auto-explicativas: o grafo possui 9901 arestas (cada
K100 com |V| (|V| - 1)/2 mais uma aresta no total, que é o bridge). O diâmetro do grafo é
bem pequeno, apenas três arestas (qualquer vértice de um K100 até o vértice do bridge
daquele K100, a outra ponta do bridge e qualquer vértice do outro K100).
Intuitivamente, D(G) também é relativamente baixo para um grafo formado por
duas componentes f-conexas. Isto é explicado pela não ocorrência de aresta entre os dois
K100, excetuando-se o bridge.
O clustering for executado com o algoritmo CNM implementado no NodeXL. A
tabela 2 mostra o resultado do clustering.

Group

C11
C12

Vertex Color
0; 12; 96
0; 136; 227

Vertex Shape
Disk
Disk

Tabela 2: Resultado do clustering.

Sem nenhuma surpresa, o algoritmo encontra dois grandes clusters, denotados
nesta seção como C11 e C12, de mesmo tamanho, contendo em cada um todos os vértices
de cada um dos K100 de cada lado do bridge.
Com este resultado em mãos, foi executado o clustering do grafo correspondente
planarizado, denotado G1’. A tabela 3 mostra estatísticas descritivas do grafo planar.

Graph Metric
Graph Type

Value
Undirected

Vertices

200

Unique Edges
Edges With Duplicates
Total Edges

589
0
589

Self‐Loops
Connected Components
Single‐Vertex Connected Components
Maximum Vertices in a Connected Component
Maximum Edges in a Connected Component
Maximum Geodesic Distance (Diameter)
Average Geodesic Distance
Graph Density
NodeXL Version

0
1
0
200
589
9
4,5303
0,02959799
1.0.1.194

Tabela 3: Estatísticas descritivas do grafo planarizado.

Naturalmente, as estatísticas descritivas do grafo são bastante diferentes conforme
esperado e discutido nos capítulos anteriores. Contudo, vale ressaltar a grande diferença
de |E1| para |E1’|, que passou de 9901 para 589. Nota-se também que o diâmetro do grafo
aumentou consideravelmente, visto que com a redução de |E1| para |E1’| diversos
caminhos foram perdidos.
Apenas por curiosidade, figura 15 mostra o grafo planarizado.

Figura 15: O grafo G1’.

Após novamente executar o algoritmo CNM do NodeXL foram encontrados seis
clusters conforme mostra a tabela 4.

Group

C11’
C12’
C13’
C14’
C15’
C16’

Vertex Color
0; 12; 96
0; 136; 227
0; 100; 50
0; 176; 22
191; 0; 0
230; 120; 0

Vertex Shape
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk

Tabela 4: Resultado do clustering do grafo planar.

Analisando a composição em vértices dos clusters do grafo planarizado nota-se
que C11’ U C12’ U C13’ = C11 e C14’ U C15’ U C16’ = C12 em vértices. Isso significa que
o resultado do clustering foi idêntico em vértices tanto no grafo original quanto no grafo
planarizado.
A figura 16 mostra, a nível de curiosidade, os clusters formados. Vale ressaltar
que o bridge, que está destacado em vermelho faz parte de ambos os clusters.

Figura 16: Resultado visual do clustering de G1’.

A planarização efetuou uma redução de mais de 90% das arestas do grafo original
e o resultado do clustering foi o mesmo no grafo planar. Porém, este estudo de caso foi
completamente dirigido para que a metodologia funcionasse sem problemas. Os itens a
seguir demonstram mais casos: um falho, com um grafo complexo, e um bem sucedido,
com um grafo aleatório.

7.2. Estudo de caso 2: Grafo complexo
O estudo de caso da presente seção ilustra um subgrafo da rede de microblogs
Twitter. O seed foi diretamente o site http://www.twitter.com levando em conta as arestas
para as pessoas que ele apontava naquele momento. O referido dataset consta no CD
anexo à presente tese.
Vale ressaltar que o grafo originalmente obtido não era simples uma vez que
apresentava arestas múltiplas (dois ou mais tweets referenciando a mesma pessoa em uma
determinada página) assim como self-loops (header do site). Desta forma, para a
planarização, foi utilizado o grafo simplificado, denotado nesta seção como G2. A figura
17 mostra a distribuição de frequência dos graus dos vértices de G2.

Figura 17: Distribuição de frequência dos graus dos vértices de G2.

O eixo X mostra as páginas em ordem decrescente de grau e o eixo Y mostra o
grau respectivo. A tabela 5 mostra o resultado do clustering de G2.
G
roup
C21
C22
C23
C24

Vertex Color
0, 12, 96
0, 136, 227
0, 100, 50
0, 176, 22

Tabela 5: Os quatro clusters encontrados no dataset.

Como mostra a tabela 5, foram encontrados quatro clusters no dataset complexo.
A tabela 6, a seguir, mostra o resultado do clustering do grafo planarizado, denotado aqui
como G2’.
Group
C21’
C22’
C23’
C24’
C25’
C26’
C27’
C28’
C29’
C210’
C211’
C212’
C213’
C214’
C215’
C216’
C217’
C218’
C219’
C220’
C221’
C222’
C223’

Vertex Color
0, 12, 96
0, 136, 227
0, 100, 50
0, 176, 22
191, 0, 0
230, 120, 0
255, 191, 0
150, 200, 0
200, 0, 120
77, 0, 96
91, 0, 191
0, 98, 130
0, 12, 96
0, 136, 227
0, 100, 50
0, 176, 22
191, 0, 0
230, 120, 0
255, 191, 0
150, 200, 0
200, 0, 120
77, 0, 96
91, 0, 191

Vertex Shape
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Solid Square
Solid Square
Solid Square
Solid Square
Solid Square
Solid Square
Solid Square
Solid Square
Solid Square
Solid Square
Solid Square

Tabela 6: Resultado do clustering de G2’.

Nota-se uma grande diferença entre os resultados do clustering entre G2 e G2’.
Ao contrário da seção 7.1, não é possível estabelecer um paralelo de união entre os
clusters de forma a recriar C1, C2, C3 e C4. A tabela 7 exemplifica como os clusters
ficaram dispersos em comparação com os originais.

Cluster Vertice_ID
C11
1
C11
2
C11
3
C11
4
C11
5
C11
6
C11
7
C11
8
C11
9
C11
10
C11
11
C11
12
C11
13
C11
14
C11
15
C11
16
C11
17
C11
18
C11
19
C11
20
C11
21
C11
22
C11
23
C11
24
C11
25
C11
26
C11
27
C11
28
C11
29
C11
30

Cluster Vertice_ID
C24’
1
C22’
2
C23’
3
C22’
4
C217’
5
C217’
6
C24’
7
C24’
8
C25’
9
C21’
10
C221’
11
C214’
12
C23’
13
C221’
14
C28’
15
C23’
16
C23’
17
C28’
18
C21’
19
C23’
20
C219’
21
C25’
22
C21’
23
C23’
24
C219’
25
C25’
26
C25’
27
C29’
28
C23’
29
C28’
30

Tabela 7: Comparativo dos clusters.

O que a tabela 7 mostra são 30 dos vértices pertencentes a C11 e seus
correspondentes em C2*’. A tabela mostra claramente que não há correspondência
nenhuma entre os clusters encontrados do original para o planar. Claro que a tabela 7
mostra apenas 30 registros, mas o mesmo ocorreu em toda a massa de vértices. A tabela
Excel completa consta no CD anexo à presente tese.
A explicação para este comportamento é uma série de fatores que serão alvo de
discussão nas próximas subseções. Cada uma das três subseções subsequentes debate
isoladamente uma das propriedades da complexidade.

7.2.1. A planarização e a propriedade scale-free
Grafos complexos costumam apresentar discrepâncias imensas nos graus dos
vértices, o que pode ser identificado classificando os vértices como hubs ou authorities,
ou ainda através de centralidade, vértices pertencentes à spanning trees do grafo original,
dentre diversas outras formas.
Contudo, a primeira ferramenta a se utilizar para detectar a propriedade scale-free
de grafos complexos é a distribuição de probabilidade dos graus dos vértices, mostrada
pela figura 18.

Figura 18: Distribuição de frequência dos graus dos vértices de G2’.

Comparando a distribuição da figura 18 (que está ordenada das maiores
frequências para as menores) com a da figura 17, notamos uma forte mudança no tail da
distribuição. Nota-se também uma forte mudança nas maiores frequências, cuja ordem
caiu quase pela metade.
Em valores absolutos, |E| caiu de 40226 para 1210, indicando que a planarização
exerceu uma redução tão drástica no grafo original que fez com que o mesmo perdesse
“variância” demais, destruindo as características originais do grafo.
Quanto mais um grafo é planarizado, mais homogêneo ele fica com relação ao
grau de seus vértices, porém nunca ao ponto de k-regularizar o grafo, até porque, por
exemplo, o K3,3 é um grafo cúbico. Em outras palavras, a ordem dos maiores graus é
reduzida, porém ainda permanece bem maior do que os menores.
Os vértices associados às maiores frequências também não são os mesmos, apesar
do grafo como um todo continuar scale-free. O que ocorreu foi que as regiões f-conexas e
sf-conexas foram reduzidas ao extremo, ao passo que regiões menos densas foram pouco
planarizadas pela baixa ocorrência de grafos de Kuratowski.
Este experimento foi reproduzido sem sucesso por centenas de vezes, e em
diferentes redes sociais. As redes sociais possuem uma estrutura de conexidade muito
elevada, favorecendo a formação de grafos K de altíssima ordem, que são as regiões mais
afetadas pelo efeito da planarização (regiões D ~ 1).

7.2.2. A planarização e o modelo small world
É natural que com a redução de arestas, a quantidade de caminhos diminua, o que
influencia nas demais métricas que compõe distâncias no grafo. A tabela 8 mostra o
tamanho em arestas do caminho máximo do grafo original G2, bem como seu diâmetro.

Maximum Geodesic Distance (Diameter)
Average Geodesic Distance
Tabela 8: Distâncias em G2.

4
2,350157

A tabela explicita a alta conexicidade do grafo, visto que a distância média é de
apenas 2,35 arestas e o diâmetro do grafo é de quatro arestas. A tabela 9 mostra estas
medidas para G2’, o grafo após a planarização.

Maximum Geodesic Distance (Diameter)
Average Geodesic Distance

9
3,692394

Tabela 9: Distâncias em G2’.

A redução pela planaridade afetou em muito o diâmetro do grafo, porém o mesmo
ainda pode ser entendido como grafo small world, pela média das distâncias dos vértices.
O que ocorre é que ao planarizar componentes f-conexas pertencentes às bordas de G2,
muitas vezes alguns vértices ficam isolados, minimizando os caminhos até eles e
aumentando o diâmetro. Já o aumento da distância média é um fator esperado, como dito
anteriormente. Visualmente, a figura 19 mostra a redução de forma comparativa.

Figura 19: G2 e G2’, respectivamente.

A figura 19 mostra visualmente, mais a nível de curiosidade, o tamanho da
redução de G2. Nota-se também que em G2’ os vértices de borda possuem grau menor
que em G2.
Um fator interessante é que, em média, o coeficiente de centralidade (betweeness
centrality) dos vértices aumentou. Isso se deve ao fato do índice, que é de maximização,
penalizar no denominador a quantidade de shortest paths que o vértice pertence. Com

menos arestas em G2’, ocorrem menos shortest paths, assim, maximizando o coeficiente.
A tabela 10 exemplifica.

http://twitter.com/#!/arjunbasu/following
http://twitter.com/#!/826national/following
http://twitter.com/#!/donttrythis/following
http://twitter.com/#!/charitywater/following
http://twitter.com/#!/newyorker/following
http://twitter.com/#!/haitifoundation/following
http://twitter.com/#!/chuckpalahniuk/following
http://twitter.com/#!/funnyordie/following
http://twitter.com/#!/search/following
http://twitter.com/#!/toptweets/following

G2
1995,057
2006,097
2018,967
2147,017
2180,077
2220,017
2232,054
2660,679
126721,045
134376,574

G2’
17165,135
17284,941
20064,121
20900,337
21268,259
23406,409
28048,163
33008,733
424612,317
430513,729

Tabela 10: Os 10 vértices de maior betweeness centrality de G2 e G2’.

O que a tabela 10 mostra são os 10 vértices de maior betweeness centrality de G2
e o betweeness centrality correspondente em G2’. Nota-se que a ordem dos números em
G2’ é significativamente maior, e isto é uma decorrência da penalização gerada pela
grande remoção de arestas, como dito anteriormente.

7.2.3. A planarização e a distribuição de probabilidade
em lei de potência
Criando um gráfico da distribuição de probabilidade dos graus dos vértices em
escala logarítmica, podemos identificar os pontos onde se encontra o comportamento de
lei de potência. A figura 20 exemplifica.

Figura 20: Distribuição de probabilidade de G2.
A figura 20 mostra que uma grande parte (o tail) da distribuição de probabilidade
dos graus dos vértices de G2 pode ser plotada em uma linha quase reta na escala
logarítmica, o que indica o comportamento de lei de potência. O Xmin adequado da
distribuição para cálculos de teste de hipótese é o grau 32 e foi descoberto através de
análise visual.
O intuito desta subseção é estabelecer um comparativo entre as distribuições de
probabilidade dos graus dos vértices entre G2 e G2’ para compreender o efeito causado
pela planarização na lei de potência. A figura 21 mostra a distribuição em escala
logarítmica de G2’.

Figura 21: Distribuição de probabilidade de G2’

Comparando as figuras 20 e 21, notamos uma grande diferença. A linha reta
seguida pela maior parte da distribuição em G2 já não existe mais em G2’, mostrando
claramente que em G2’ a maior parte da distribuição não apresenta mais comportamento
de lei de potência.
Na verdade esta foi a maior diferença encontrada nas propriedades de G2, e que
se repetiu em diversas outras massas de dados.
Apenas a nível de curiosidade, os outliers que aparecem nas figuras 20 e 21 (e que
estão presentes também em figuras e tabelas já discutidas) representam as páginas
http://twitter.com/#!/search/following e http://twitter.com/#!/toptweets/following, que
não são exatamente contas de usuários, mas sim páginas de domínio do próprio Twitter.

7.3. Estudo de caso 3: Grafo aleatório
Observando os problemas ocorridos com os grafos complexos, observou-se que a
relação de um alto D local, ou mesmo global em alguns casos, podem comprometer o
pré-processamento por planarização pela drástica redução em |E|.
Desta maneira, os grafos aleatórios utilizados na presente seção foram gerados de
forma a aumentar o D global até um determinado limite, onde a planarização começa a
comprometer as características originais do grafo. Os grafos foram gerados através do
modelo G(n,p) puro.
Após uma série de execuções falhas, aparentemente uma boa proporção entre |V|
e |E| foi de um |E| 20% superior a |V|. Com esta configuração, o grafo resultante é
comumente não planar, porém não ao ponto de comprometer o resultado do clustering
após a planarização, uma vez que o algoritmo left-right não surtirá um efeito negativo na
análise, reduzindo o grafo, porém mantendo uma acertividade alta. Proporções superiores
começaram, em primeiro lugar, a confundir a interpretabilidade dos clusters, não havendo
relação de união entre os clusters do grafo planar em relação aos do grafo original. Em
um segundo momento, aumentando ainda mais a proporção, o número de clusters do
grafo planar começa a ficar grande demais e os vértices originais se misturam
completamente entre os clusters, similar ao resultado apresentado na seção anterior.

Configurações que margeiam a proporção supracitada foram testadas em grafos
de diversos tamanhos, inclusive com alguns milhares de arestas e os resultados foram
similares aos apresentados nesta seção. Para o documento escrito, o grafo apresentado
possui apenas 100 vértices e 120 arestas a fim de apresentar didaticamente o estudo dos
clusters. A figura 22 mostra a distribuição dos graus dos vértices do grafo aleatório,
denotado G3.

Figura 22: Distribuição dos graus dos vértices de G3.

A figura 22 nos mostra uma grande quantidade de vértices associados a apenas
uma aresta e alguns vértices associados a uma maior quantidade. Após a planarização de
G3, o grafo resultante, denotado G3', possuiu 103 arestas, alcançando uma redução de
15% em arestas. A figura 23 mostra a distribuição dos graus dos vértices de G3'.

Figura 23: Distribuição dos graus dos vértices de G3'.

A figura 23 é bastante similar à figura 22. Basicamente a diferença mais marcante
entre as duas é que o vértice associado ao grau 7 em G3 está associado ao grau 6 sem G3'
(pelo vertex ID do NodeXL, este é o vértice n21). O mesmo ocorreu com os demais
vértices de alto grau: perderam uma ordem ou permaneceram com a ordem original,
contudo, os gráficos que descrevem suas distribuições permanecem bastante similares. A
tabela 11 mostra os 10 vértices de maior grau de G3 e G3'.
V = |100| E = |120| Original V = |100| E = |120| Planar
Vértice
Grau
Vértice
Grau
n21
7 n21
6
n84
6 n57
5
n96
6 n60
5
n57
5 n68
5
n60
5 n84
5
n68
5 n96
5
n11
4 n65
4
n30
4 n77
4
n35
4 n58
4
n49
4 n49
4

Tabela 11: Os 10 vértices de maior grau de G3 e G3'

A tabela 11 mostra que os vértices de maior frequência permanecem os mesmos
tanto em G3 quanto em G3'. As únicas mudanças foram os vértices n11 e n30 que no
grafo planar mantiveram o mesmo grau em G3', porém não aparecem na tabela por uma
questão de ordenação e n35, que perdeu uma ordem de grau. A tabela 12 mostra as 10
menores frequências tanto em G3 quanto em G3'.

V = |100| E = |120| Original V = |100| E = |120| Planar
Vértice
Grau
Vértice
Grau
n97
1 n76
1
n69
1 n70
1
n70
1 n71
1
n71
1 n72
1
n72
1 n73
1
n73
1 n80
1
n76
1 n69
1
n80
1 n97
1
n88
1 n88
1
n92
1 n92
1
Tabela 12: Os 10 menores graus de G3 e G3'.

Obviamente não houve alteração nos 10 graus de menor frequência em G3', uma
vez que um vértice de grau 1 em G3 não poderia estar contido em um subgrafo de
Kuratowski. A tabela é meramente ilustrativa.
O algoritmo CNM foi utilizado para executar o clustering em G3. Os clusters
resultantes podem ser analisados na tabela 13.

Tabela 13 Resultado do clustering de G3.

A tabela 13 mostra que G3 possui 10 clusters. Executando o clustering em G3', a
tabela resultante do quantitativo de clusters foi idêntica à tabela 13, indicando que a
planarização não alterou o número de clusters encontrados. Na verdade, como
apresentado adiante, a sua formação também sofreu poucas mudanças, de forma a
encontrar relação direta entre os vértices alocados nos clusters de G3 e G3'.
A comparação entre os clusters de G3 e G3' a 100% de acertividade ou próximo
em alguns clusters. Em outros, nota-se claramente o split de um cluster de G3 em dois de
G3', fazendo com que um parte de determinados clusters de G3' fosse mesclada com
subclusters de G3 em clusters adjacentes. Como os comportamentos apresentados pelos
clusters são razoavelmente similares, para facilitar a leitura optou-se por mostrar na
presente seção apenas as características de mais relevantes de alguns clusters, contudo a
tabela com todo o resultado completo para |V| = 100 encontra-se nos anexos do presente
documento. A tabela 14 mostra o primeiro cluster G3 e G3'.

Original |v| = 100 |e| = 120
Group
Vertex
G1
n1
G1
n3
G1
n81
G1
n5
G1
n25
G1
n87
G1
n97

Planar |v| = 100 |e| = 120
Group
Vertex
G1
n1
G1
n3
G1
n81
G1
n5
G1
n25
G1
n97
G2
n2

Tabela 14: Resultado do primeiro cluster.

A tabela 14 mostra que a formação do primeiro cluster é praticamente idêntica
tanto para G3 quanto para G3', sendo que apenas o vértice n87 não está presente no
cluster 1 de G3', alcançando uma acertividade de 85,7%. Uma observação é que o
número atribuído a cada cluster é feita pelo próprio NodeXL, então a denominação 1 para
ambos os clusters é mera coincidência.
Um comportamento similar ocorreu entre os clusters cinco (G3) e quatro (G3’),
onde a acertividade foi de 72,7%, e também entre o cluster três (G3) e dois (G3’),
obtendo 81,8% de acerto. Porém o resultado mais acertivo foi entre os clusters sete (G3)
e seis (G3’), onde foi alcançado 100% de acerto.
Todavia, após a planarização, alguns subclusters originais passaram a ser mais
similares a clusters adjacentes, fazendo com que houvesse um split dos clusters originais,
o que é um resultado interessante para investigação futura: a planarização foi capaz de
explicitar alguns clusters fracamente acoplados.
O overall de acerto foi de 72,2% contando os clusters totalmente divididos em
mais de um cluster de G3', ou seja, onde se observa com facilidade a formação de
subclusters. A tabela 15 mostra o split do cluster quatro original nos clusters três e dez
planares.

Original |v| = 100 |e| = 110
Group
Vertex
G4
n7
G4
n32
G4
n89
G4
n14
G4
n27
G4
n33

Planar |v| = 100 |e| = 110
Group
Vertex
G3
n7
G3
n89
G3
n14
G10
n27
G10
n33
G10
n32

Tabela 15: Split em dois clusters.

O split demonstrado na tabela 15 mostra que originalmente o cluster quatro era
fracamente composto, uma vez que após a remoção de algumas de suas arestas, dois
subclusters conexos surgiram e passaram a pertencer a clusters adjacentes. Em um
contexto de clustering este comportamento pode identificar, por exemplo, clientes prestes
a mudar de faixa de segmentação, ou mesmo próximos do churning.

8. Conclusão
O presente estudo introduziu uma metodologia de pré-processamento para
clustering de grafos baseada em cortes de arestas em subgrafos de Kuratowski. Ao longo
do estudo algumas centenas de grafos foram obtidos da web através de crawling ou
gerados, como nos casos de grafos aleatórios esparsos. Os resultados apresentados foram
os mais representativos para cada classe de grafo analisada.
Foi realizada uma extensa revisão bibliográfica do estado da arte do clustering de
grafos e também da sua planarização. Foram apresentados três estudos de caso: um para o
caso ótimo, representado por dois grafos K100 ligados por um bridge, um caso com um
grafo complexo extraído de uma rede social web e um último estudo de caso utilizando
um grafo aleatório.
A metodologia funcionou como esperado para o exemplo ótimo, onde obteve
100% de êxito. No caso dos grafos complexos, que seguem o modelo small world, a
metodologia falhou, visto o alto impacto da planarização em regiões de alto D dentro do
grafo (potencialmente componentes f-conexas similares a grafos K de grande ordem).
Porém a metodologia se mostrou eficaz em grafos aleatórios onde a relação de |V|
e |E| seja controlada de forma a termos globalmente uma parametrização ajustada em até
|E| 20% superior a |V|. A metodologia mostrou eficiência em grafos esparsos, porém,
como esperado, o seu impacto foi mais baixo pela menor probabilidade de ocorrência de
grafos K5 e K3,3. O quantitativo do número de clusters não mostrou alteração entre o
grafo original e o planar.
A técnica também mostrou que pode ser utilizada para explicitar clusters de
formação fraca, favorecendo a descoberta de subclusters estruturais.
A planarização left-right, bem como alguns outros algoritmos de planarização,
executam

em

O(n),

desta

maneira,

a

metodologia

é

viável

e

escalável

computacionalmente como estratégia de pré-processamento, ainda mais em problemas de
clustering que envolvam cálculos de autovalores, como a família de algoritmos
espectrais.

Desta maneira, a metodologia se mostra promissora para estudos mais
aprofundados em grafos aleatórios em ambiente controlado, podendo, potencialmente, ser
utilizada em grafos de diversas áreas do conhecimento.

8.1. Trabalhos futuros
Com os resultados em mãos, uma série de trabalhos futuros são pensados para a
metodologia proposta. A citar:
•

Automação do processo através de integração/workflows e, com isso,
utilização de um único formato de arquivo, reduzindo a quantidade de
passos do processo.

•

Investigação da metodologia para subgrafos não planares específicos
(grafo de Rook, grafos de bloco, etc).

•

Dado um grafo qualquer, estabelecimento de uma métrica automática que
preveja se o impacto da planarização será positivo ou não para fins de
clustering.

•

Verificar a aglomeração hierárquica da modularidade a cada etapa da
planarização.

•

Testar a metodologia em diversas configurações de algoritmos de
clustering e planarização de forma a otimizá-la parametricamente.

•

Estabelecer uma métrica de comparativo específica que envolva
maximização de variância e minimização de |E|.

•

Realizar testes de hipótese do fitting da distribuição de probabilidade dos
graus dos vértices contra a distribuição em lei de potência a fim de utilizála como indicativo do bom ou mau funcionamento da metodologia a
priori. O teste Kolmogorov-Smirnov (KS) [87] pode funcionar neste
trabalho futuro.

•

Realizar estudos mais aprofundados sobre a proporção de |V| e |E| em
grafos aleatórios a fim de otimizar os resultados do pré-processamento.

Glossário de abreviaturas
. ADO.NET: ActiveX Data Objects for .NET – mecanismo de alto nível baseado
em COM para acesso a dados relacionais por meio do .NET Framework.
. AGNES: AGlomerative NESting – algoritmo hierárquico aglomerativo para
clustering de dados e detecção de outliers [75].
. AJAX: Asynchronous Javascript And XML – meio de comunicação web capaz
de dar postback em apenas um bloco da página.
. CSC: Compact Sparse Columns – meio de processamento de matrizes esparsas
por redução nas colunas.
. CSR: Compact Sparse Rows – meio de processamento de matrizes esparsas por
redução nas linhas.
. CSS: Cascade Style Sheet – linguagem que define parametrização do HTML de
um site inteiro.
. DIANA: DIvisive ANAlysis – algoritmo hierárquico divisivo para clustering de
dados e detecção de outliers.
. DFS: Depht-First Search – metodologia de busca baseada em profundidade
(pilha).
. DLL: Dynamic Link Library – bibliotecas registradas para consumo de um ou
mais aplicativos.
. DTD: Data Type Definition – arquivo formatado com a descrição necessária
para fazer o parsing XML.
. DTS: Data Transformation Services – antigo projeto de workflow padrão
Microsoft utilizado para transformação, leitura e carga de dados.
. IDE: Integrated Development Environment - ambiente de desenvolvimento de
uma linguagem ou framework em específico.
. HTML: HyperText Markup Language – linguagem de marcação utilizada como
padrão na web.
. J2EE: Java 2 Enterprise Edition – pacote completo e gratuito de distribuição
das ferramentas da linguagem Java.

. JDBC: Java Database Connectivity – drivers Java para conexão em alto nível
com bancos de dados.
. OLE DB: Object Linking and Embedding for DataBases – padrão Microsoft de
conexão de alto nível entre aplicativos e o banco de dados.
. PK: Primary Key – atributo identificador de tabelas relacionais.
. REGEX: REGular EXpressions – Linguagem específica para string matching
baseada em máscaras.
. SDK: Standard Development Kit – conjunto de bibliotecas e ferramentas para
desenvolvimento em uma linguagem específica.
. SQL: Structured Query Language – linguagem padrão de acesso a bancos de
dados relacionais.
. SP: Stored Procedure – script SQL/PS-SQL armazenado no banco de dados
capaz de funcionar por chamada (rotina).
. SSIS: SQL Server Integration Services – projeto de workflow padrão Microsoft
principalmente utilizado para automação de transformações, leitura e carga de dados.
. XML: eXtensible Markup Language – linguagem de marcação padrão para
intercâmbio de dados e webservices.
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Anexos
No presente anexo estão contidos os fontes das rotinas utilizadas no processo
explicado na seção 6.6. Os demais softwares desenvolvidos constam no CD anexo à tese
(fontes e compilados). As rotinas abaixo foram compiladas em J2EE 5 utilizando Eclipse
Galileu em ambiente Windows 7.
As rotinas aqui descritas são parsers graphml pequenos e de fácil entendimento e
foram anexados no documento escrito por razões didáticas.

removeBlue()
A rotina removeBlue() é um parser que extirpa do arquivo planarizado do
PIGALE os vértices marcados com a cor azul, que representam os vértices a serem
excluídos do grafo original. Segue o fonte.
public static void removeBlue() {
try {
FileInputStream fstream = new FileInputStream("C:\\...");
DataInputStream in = new DataInputStream(fstream);
String conteudo = "";
int i=0;
while(in.available() != 0) {
conteudo += in.readLine();
System.out.println(i);
i++;
}
i = 0;
while(conteudo.indexOf("\"Pigale/E/1\">4</data>",i) != -1) {
String tagedge = conteudo.substring(conteudo.indexOf("<edge",i),
conteudo.indexOf("</edge>",conteudo.indexOf("<edge",i)) + 7);

if(tagedge.indexOf("4</data") != -1)
conteudo = conteudo.replaceAll(tagedge," ");
else
i = conteudo.indexOf(tagedge) + tagedge.length();
}
FileOutputStream out = new FileOutputStream("C:\\...");
PrintWriter p = new PrintWriter(out);
p.println(conteudo);
p.close();
out.close();
}
catch(IOException err) {
err.printStackTrace();
}
}

graphmlToNodeXL()
A rotina graphmlToNodeXL() lê o arquivo graphml após a execução de
removeBlue() e coloca os dados em formato tabular. Para isso foi utilizado um servidor
local SQL Server 2008 com o respectivo driver JDBC. O esquema da tabela de saída é
(varchar(MAX),varchar(MAX)) sem PK, de acordo com o statement do fonte. A seguir
está o fonte da rotina graphmlToNodeXL().
public static void graphmlToNodeXL() {
try {
FileInputStream fstream = new FileInputStream("C:\\...");
DataInputStream in = new DataInputStream(fstream);
String conteudo = "";
int i=0;
while(in.available() != 0) {

conteudo += in.readLine();
i++;
}
Connection con = null;
Statement stmt = null;
Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
con =
DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=
…;integratedSecurity=true;");
i = 0;
while(conteudo.indexOf("<edge",i) != -1) {
String tagedge =
conteudo.substring(conteudo.indexOf("<edge",i),conteudo.indexO
f("</edge>",conteudo.indexOf("<edge",i)) + 7);
String source =
tagedge.substring(tagedge.indexOf("source=\"")+8,tagedge.indexO
f("\"",tagedge.indexOf("source=\"")+8));
String target =
tagedge.substring(tagedge.indexOf("target=\"")+8,tagedge.indexOf
("\"",tagedge.indexOf("target=\"")+8));
stmt = con.createStatement();
stmt.executeUpdate("insert into …
values('"+source+"','"+target+"')");
i = conteudo.indexOf(tagedge) + tagedge.length();
}
stmt.close();
con.close();
}
catch(SQLException err) {
err.printStackTrace();
}

catch(ClassNotFoundException err) {
err.printStackTrace();
}
catch(IOException err) {
err.printStackTrace();
}
}

