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1 Introdução

Atualmente, o uso de modelos de redes para representação de sistemas, que podem

ser bem complexos, em geral, tem tido um aumento expressivo. É possível utilizar

o sistema de redes para estudar situações como amizades entre um conjunto de

indivíduos, alianças entre empresas, negócios entre países, ou até as vias neurais

do cérebro, segurança computacional e redes políticas (Austin 2014). A unidade de

estudo de uma rede pode ser especí�ca ao problema de interesse tratado, mas existe

uma gama de modelos muito grande que são desenvolvidos e podem ser aplicados

em várias situações. Nesses estudos, o interessante é observar como e porque as

unidades se comportam, interagem e evoluem.

Neste trabalho, o interesse estará em redes sociais. Um interesse primário na

rede social é entender como as pessoas se conectam. Numa rede, cada ator ou nó

representa uma pessoa, grupo social, ou uma entidade, enquanto as ligações (também

chamadas de laço ou elo) entre dois nós pode representar a existência, por exemplo,

de amizade entre eles.

Dados de redes sociais tipicamente consistem num conjunto de n atores ou nós

e um laço xi,j, medido em cada par de atores i e j,∀i, j ∈ {1, ..., n}, i 6= j. No mais

simples dos casos, xi,j é uma variável que indica a presença ou não da relação de

interesse (Handcock et al. 2007), tal que:

xi,j =

 1, se há ligação entre os atores i e j,

0, caso contrário.
(1)

Para a representação desses dados é utilizada uma matriz Xn×n, onde cada po-

sição (i, j) é dada por xi,j.

Características comuns às redes sociais são a homo�lia e a transitividade. Se-

gundo a homo�lia, indivíduos com características semelhantes tendem a formar uma

ligação (xi,j = 1) com maior probabilidade. De acordo com a transitividade se dois

atores tem ligação a um mesmo terceiro, eles terão mais chances de ligação entre si.
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Transitividade e homo�lia são pressupostos que têm sido estudados e trabalhados

empírica e teoricamente na formulação de modelos.

Na literatura, existem duas principais formas de modelagem para redes comple-

xas: modelos bloco estocásticos (Nowicki and Snijders 2001) e modelos de espaço

latente (Ho� et al. 2002).

Os modelos de espaço latente supõem a existência de um espaço não observável

de dimensão d, que, no caso de uma rede social, representa a posição social do

indivíduo ou nó. A ideia desses modelos é que nós que estejam mais próximos nesse

espaço, tenham probabilidade maior de ligação.

Os modelos bloco estocásticos são uma classe de modelos que pressupõe que os

nós podem ser subdivididos em conglomerados, e a probabilidade de existir ligação

entre dois nós depende apenas de a quais conglomerados eles pertencem. É de se

esperar que cada conglomerado compartilhe características semelhantes entre si, e,

sendo assim, as ligações entre os atores que pertencem ao mesmo conglomerado sejam

mais prováveis que aquelas entre atores que pertencem a conglomerados diferentes.

Nesse trabalho, nosso objetivo é estudar uma modelagem que leve em considera-

ção as características dos indivíduos na estimação da probabilidade de existir uma

ligação de amizade entre eles.

No modelo de espaço latente, é possível e intuitivo que as características pessoais

de cada ator, assim como o espaço latente, in�uenciem na probabilidade de ligação

com os demais. Outro ponto estudado neste caso, e menos usual, é que as posições

latentes dos indíviduos sejam in�uenciadas por tais características.

Para o modelo de blocos estocásticos é possível que as características pessoais

dos atores in�uenciem ou diretamente a probabilidade de ligação entre eles, ou a

formação dos grupos aos quais eles pertencem. Por exemplo, numa turma escolar,

os grupos de amigos podem ser formados por alunos que moram próximo uns dos

outros, ou até, de acordo com as atividades de lazer que preferem.
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Em Sweet (2015) as covariáveis são utilizadas como maneira de explicar a pro-

babildade de ligação entre os dois atores i e j. Com isso, dois fatores in�uenciam

nesta probabilidade: o grupo ao qual o ator pertence e suas características pesso-

ais. Motivado pelo fato dos modelos usualmente ignorarem as informações no nível

dos atores, Tallberg (2004) propôs uma modelagem em que, diferentemente do caso

anterior, as características pessoais ajudam a explicar a formação de grupos entre

os atores. Nesse caso, a probabilidade de ligação entre os atores é dada apenas por

seus respectivos grupos.

Nesse trabalho, iremos fazer uma revisão metodológica do modelo proposto por

Tallberg (2004) e aplicá-lo a uma rede de amizades formada por um grupo de alunos.

Esses dados foram obtidos do estudo "Teenage Friendship and Lifestyle Study",

realizado em Glasgow (Bush et al. (1997), Michell and West (1996), Pearson and

Michell (2000), Pearson and West. (2003)), onde incialmente o objetivo era observar

características que in�uenciassem no hábito de fumo dos adolescentes.

Este trabalho será divido da seguinte forma: na seção 2 apresentamos uma re-

visão bibliográ�ca sobre os métodos aplicados neste trabalho, apresentando princi-

palmente os modelos com inclusão de covariáveis propostos por Tallberg (2004) ;

na seção 3 detalhamos as contas necessárias para a implementação de um algoritmo

MCMC e apresentamos resultados de estimação em dados simulados. Na seção 4

foi feita uma aplicação ao conjunto de dados reais sobre os alunos de Glasgow. Por

�m, na seção 5 apresentamos as conclusões e propostas futuras.

2 Revisão Metodológica

Nessa seção apresentaremos o modelo proposto por Tallberg (2004) para incluir

covariáveis na formação dos clusters em um modelo blocoestocástico. Para melhor

entendimento do modelo, primeiramente fazemos uma revisão metodológica sobre os

modelos probit multinomiais. Sendo assim, na subseção 2.1 apresentamos os modelos
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probit multinomiais, os modelos de blocos estocásticos básicos serão apresentados

em 2.2 e a seguir apresentamos o modelo proposto por Tallberg, na subseção 2.3.

2.1 Modelos Probit Multinomial

Muitas vezes nosso interesse está em modelar variáveis aleatórias binárias, que quan-

ti�cam a presença ou não de determinada característica. Modelos para esse tipo de

dado já foram bastante estudados, tais como os modelos Logit e Probit (Aldrich et al.

1984), nos quais pode-se incorporar covariávies que ajudam a explicar a variável de

interesse.

Hausman and Wise (1978) no contexto da econometria, propuseram uma exten-

são dos modelos Probit para contemplar o caso de variáveis de interesse categóricas,

com mais de duas categorias.

Seja ν = {1, ..., n} o conjunto de indivíduos considerados (no nosso caso, os nós

em um grafo). Assumimos que ν é particionado em K grupos mutuamente exclusi-

vos, de subconjuntos não vazios, que no contexto dessa dissertação chamaremos de

blocos: κ = {0, ..., K − 1}. Seja yi ∈ κ a variável que indica a qual grupo o i-ésimo

nó pertence, ou seja, yi = k se o nó i pertence ao bloco k, i ∈ ν e k ∈ κ.

Assumimos que as variáveis indicadoras yi são variáveis aleatórias latentes iid 's

tal que a probabilidade do nó i pertencer ao grupo yi é dado por:

P (yi = k) ∝ θ(yi|zi), k ∈ κ, (2)

em que zi é um vetor de covariáveis de tamanho p relacionado ao i-ésimo indivíduo.

No caso particular e mais simples em que K = 2, ou seja, onde κ = {0, 1}, temos:

yi ∼ Ber(θ1(zi)),

em que θ1(zi) denota a probabilidade do indivíduo i pertencer ao bloco 1.
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Se assurmirmos um modelo probit binário, isso implica em:

θ1(zi1) = P (yi = 1|zi, β)

= Φ(z′ikβ)

em que, β é o vetor de coe�cientes de dimensão p × 1 e Φ é função acumulada da

Normal Padrão. Entretanto, essa forma resulta numa verossimilhança intratável.

Para contornar esse problema, Albert and Chib (1993) de�niram um conjunto de

n variáveis latente independentes Wi, i ∈ {1, . . . , n}, em que Wi ∼ N(z′ikβ, 1), com

verossimilhança tratável tal que condicionalmente a ela yi é conhecido: yi = 1 se

Wi > 0, e yi = 0 se Wi ≤ 0. Dado yi, a distribuição de Wi é normal trucada. Note

que, com essa de�nição, é fácil obter as distribuições condicionais completas de β e

Wi, que serão úteis para posteriormente serem usadas em um amostrador de Gibbs.

Para generalizar a de�nição anterior para o caso em que há mais de dois gru-

pos temos a seguinte de�nição, em que Vi = (Vi0, . . . , Vi(K−1))
′ será nossa primeira

variável latente:

Vi = ziβ + ui, ui ∼ N(0,Ψ),

onde Ψ é a matriz de variância de Vi. Para o caso em que K > 2, z′i = (zi1, . . . , zip)

passa a ser uma matriz de dimensão K × p de covariáveis conhecidas para o ator i.

Note que nesse caso é necessário de�nir um valor diferente para cada uma das p

covariáveis para cada grupo (ou bloco). Para melhor entendimento de como espe-

ci�car tais covariáveis daremos um exemplo após paresentarmos todas as de�nições

necessárias para o modelo.

Dado Vi, se Vik = max {Vi}, k = 0, . . . , K − 1, então yi = k, signi�cando que a

observação i será da categoria k se o máximo de Vi acontecer em Vik.

Apesar da inclusão de Vi resolver o problema da verossimilhança intratável, surge

um problema de identi�cabilidade do modelo. Portanto, a partir de Vi de�nimos

Wi, utilizada para tornar o problema identi�cável, e que tem dimensão K − 1. As
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variáveisWik são desvios de Vik, k = 1, . . . , K−1 em relação à primeira, de referência

Vi0. Temos:

Wik = Vik − Vi0, k = 1, ..., K − 1,

outra forma de representar Wi neste caso será:

Wik = (zik − zi0)′β + εi, εi ∼ N(0,Σ).

Neste caso, seWik = max{Wi} > 0, então yi = k, k = {1, ..., (K−1)}, indicando

que se o máximo de Wik é positivo, então o grupo do indivíduo i será a posição em

que o máximo ocorre, e se max{Wi} < 0, então yi = 0, indicando que com máximo

negativo, a categoria do indivíduo i é a categoria de referência.

Para melhor compreensão do problema considere o seguinte exemplo: suponha

que num processo eleitoral em que temos 3 candidatos, nosso interesse seja prever

em qual candidato cada eleitor vai votar. Nesse caso, os candidatos representam os

grupos (ou seja, temos K = 3). Suponha também que cada indivíduo (candidatos e

eleitores) tenham uma posição ideológica. Num caso mais simples podemos classi�-

car os indivíduos como direita ou esquerda, e como conservador ou liberal, ou seja,

K = 3.

Considerando que o candidato A seja de direita e conservador, é possível montar

zi1 da forma zi1 = (IDi, ICi), em que IDi é a variável que indica se o eleitor i é de

direita e ICi se ele é conservador - variáveis que veri�cam a semelhança do eleitor

com o candidato A. Considerando o candidato B de esquerda e liberal, é possível

montar zi2 como zi2 = (IEi, ILi), sendo IEi a indicadora do eleitor ser de esquerda e

ILi a dele ser liberal. Por �m, teremos o candidato C de direita e liberal, portanto

zi2 = (IDi, ILi). Consequentemente, podemos de�nir a matriz zi a seguir:

zi =


IDi ICi

IEi ILi

IDi ILi

 .
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Observe que nesse exemplo β1 e β2 tendem a ser positivos. Para ver isso, note

que quando um eleitor for de direita e conservador, teremos zi1 = (1, 1)′, zi2 = (0, 0)′

e zi3 = (1, 0)′. Dessa forma, ao calcularmos Vi = ziβ + ε, obteremos Vi1 > Vi2

e Vi1 > Vi3, se β1 > 0 e β2 > 0 . Este resultado faz sentido, pois a tendência

de um eleitor com essas características é votar no candidato A (ser do grupo 1).

Outra situação interessante é quando o eleitor discordar dos candidato em uma das

opiniões, por exemplo, sendo de esquerda e conservador. Neste caso zi1 = (1, 0)′,

zi2 = (0, 1)′ e zi3 sendo nulo , o que de�nirá a qual grupo ele pertence dependerá da

diferença de magnitude entre β1 e β2.

2.2 Modelos de Blocos Estocásticos

Os modelos bloco estocásticos tem como objetivo identi�car clusters de indivíduos

em uma rede. Nesta classe de modelos, a probabilidade da existência de conexão

entre dois atores depende unicamente de a quais clusters eles estão inseridos. Assim

como apresentado por Geng et al. (2019), de�nimos o modelo por:

xi,j ∼ Bern(θi,j)

θi,j = η(yi, yj), 1 6 i < j 6 n,

em que, Bern(θ) denota a distribuição Bernoulli com probabilidade θ de sucesso e

yi ∈ {0, ..., K − 1} denota a qual grupo o ator i pertence; η é uma matriz K ×K

cuja posição (r, s) representa a probabilidade de um ator do grupo r se relacionar

com outro do grupo s, e portanto η(r, s) ∈ [0, 1] denota tal probabilidade. Condici-

onalmente a η temos:

p(X|y,η) =
n∏
i=1

i−1∏
j=1

{
(η(yi, yj))

xi,j(1− η(yi, yj))
1−xi,j

}
(3)

em que, y = {(y1, ..., yn) : yi ∈ {0, ..., K − 1}, i = 1, · · · , n} e X é a matriz de adja-

cências de�nida anteriormente como Xn×n, para simpli�car a notação.

Uma especi�cação Bayesiana usual neste caso dos modelos bloco estocásticos é
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�xar uma quantidade de clusters K e atribuir distribuições a priori independentes

para y e η. Caso seja de interesse, ainda é possível atribuir distribuição a priori

para K e também estimá-lo.

2.3 Inserindo covariáveis ao Modelo de Blocos Estocásticos

O objetivo desta seção será apresentar um modelo que leve em consideração carac-

terísticas indíviduais em forma de covariáveis para ajudar a explicar a criação dos

grupos. É de interesse veri�car quais variáveis são mais in�uentes para existência

de laços entre os indivíduos.

Tallberg (2004) propõe modelar y seguindo o modelo probit multinomial para

levar em consideração a in�uência de covariáveis. Para isso, y será modelado da

forma apresentada na Seção 2.1, em que y = (y1, ...yn) pode ser escrito em termos

de n vetores latentes independentes W1, ...,Wn, da forma abaixo:

Wik = (zik − zi0)′β + εi, εi ∼ N(0,Σ), (4)

então, se max{Wik} < 0, k ∈ {1, ..., K − 1}, então yi = 0; e se max{Wik} > 0, k ∈

{1, ..., K − 1}, então yi = argk∈{1,...,K−1}maxWik.

Como trabalhar com Σ diretamente traria problemas de identi�cabilidade ao

modelo, utilizaremos a decomposição apresentada em McCulloch et al. (2000), dada

por:

Σ =

 1 γ ′

γ φ+ γγ ′

 . (5)

em que, γ é um vetor de dimensão (K − 2) × 1 e φ é uma matriz de dimensão

(K − 2) × (K − 2). Sendo assim, utilizamos as equações [3] e [2] para escrever a

verossimilhança, conjunta de X e y:

P [X,y|η,β, z1, ..., zn] =

(
n∏
i=1

θ(yi|zi)

)(
n∏

0<k≤h≤K−1

η(k, h)e1(k,h)(1− η(k, h))e0(k,h)

)
.
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em que er(k, h) é, se r = 1, a quantidade de vezes que o grupo k se ligou com o

grupo h, e se r = 0 quantas vezes eles não se ligaram.

er(k, h) =
∑
j<i

xijI(yi = k)I(yj = h).

Com isso, temos as seguintes quantidades a serem estimadas η, yi,Wi,∀i ∈ {1, ..., n},

β, γ e φ.

Para completar o modelo bayesiano é necessária a especi�cação de distribuições

a priori para os parametros desconhecidos do modelo. A decomposição apresentada

em [5] permite que distribuições a priori conjugadas sejam atribuídas a todos os

parâmetros do modelo. Para as componentes da matriz η atribuiremos distribuições

Beta, ou seja,

η[r, s] ∼ Beta(ars, brs),

para cada posição da matriz. Para β atribuiremos distribuição Normal p-variada,

da forma:

β ∼ Np(β
∗,B∗),

em que β∗ é o vetor de médias e B∗ a matriz de variancias a priori. Para Wi

utiliza-se a de�nição como apresentada em [4], atribuindo assim distribuições nor-

mais multivariadas. Por �m, para as componentes de Σ temos: γ ∼ N(K−1)(γ
∗, C)

e φ ∼ Wishart(m,D).

A seguir, para melhor entendimento do modelo apresentaremos a seguir resulta-

dos de inferência para o caso particular onde K = 2.

3 Aplicação do MCMC e estimação em dados simu-

lados

Nesta seção, apresentaremos os cálculos necessários para utilização do MCMC e

também os resultados do comportamento do modelo com dois e quatro grupos a
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partir de dados simulados.

3.1 Resultados para o modelo com inserção de covariável

quando K=2

Inicialmente apresentaremos a metodologia utilizada para o caso mais simples, em

que temos apenas dois grupos, ou seja, K = 2. Nesse caso, a matriz η pode ser

escrita como:

η =

 η(0, 0) η(0, 1)

η(0, 1) η(1, 1)

 ,
e utilizando a decomposição de Σ apresentada em (5), particurlarmente Σ será um

escalar igual a 1(Σ = 1). Neste caso a distribuição a posteriori dos parâmetros é

dada por:

P [η, y,Wi,β|x] ∝ P (x, y|η,Wi,β)P (η,Wi,β) (6)

∝

(
n∏
i=1

(Φ(z′ikβ))

)( ∏
0<k≤h≤K−1

η(k, h)e1(k,h)(1− η(k, h))e0(k,h)

)

× η(0, 0)a00−1(1− η(0, 0))b00−1η(0, 1)a01−1(1− η(0, 1))b01−1

× η(1, 1)a11−1(1− η(1, 1))b11−1

×
n∏
i=1

exp

{
−1

2
(Wi − z′iβ)′(Wi − z′iβ)

}
× exp

{
(β − β∗)′(B∗)−1(β − β∗)

}
.

Esta distribuição a posteriori não possui forma fechada e, portanto, será necessá-

rio a utilização de métodos numéricos para sua obtenção. Nesse caso, propomos

o uso de algoritmos de MCMC, seguindo a metodologia de Tallberg (2004). A se-

guir apresentamos as distribuções condicionais completas dos parâmetros a serem

estimados.

• Condicional completa para os parametros β:
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p(β|...) ∝

(
n∏
i=1

(Φ(z′iβ))

)
n∏
i=1

exp

{
−1

2
(Wi − z′iβ)′(Wi − z′iβ)

}
× exp

{
−1

2
(β − β∗)′(B∗)−1(β − β∗)

}
p(β|...) ∝ exp

{
−1

2

n∑
i=1

(β′ziz
′
iβ − 2Wiz

′
iβ)− 1

2
(β − β∗)′(B∗)−1(β − β∗)

}

×

(
n∏
i=1

(Φ(z′iβ))

)

B̂∗ = (B∗−1 +
n∑
i=1

ziz
′
i)
−1

β̂ = (B∗−1 +
n∑
i=1

ziz
′
i)
−1(B∗−1β∗ +

n∑
i=1

Wiz
′
i)

β|... ∼ N(β̂, B̂∗)

• Condicional completa para os parametros η:

p(η|...) ∝

( ∏
0<k≤h≤K−1

η(k, h)e1(k,h)(1− η(k, h))e0(k,h)

)

×η(0, 0)a00−1(1− η(0, 0))b00−1 × η(0, 1)a01−1(1− η(0, 1))b01−1

×η(1, 1)a11−1(1− η(1, 1))b11−1,

sendo assim, temos,

p(η(0, 0)|...) ∝ η(0, 0)e1(0,0)(1− η(0, 0))e0(0,0)η(0, 0)a00−1(1− η(0, 0))b00−1,

p(η(0, 1)|...) ∝ η(0, 1)e1(0,1)(1− η(0, 1))e0(0,1)η(0, 1)a01−1(1− η(0, 1))b01−1,

p(η(0, 1)|...) ∝ η(0, 1)e1(1,1)(1− η(1, 1))e0(1,1)η(1, 1)a11−1(1− η(1, 1))b11−1.

Note que nesse caso obtemos conjugação, e obtivemos distribuições Beta para

cada elemento da matriz de probabilidades. Dessa forma, obtemos η(0, 0) ∼ Beta(a00+

e1(0, 0), b00+e0(0, 0)), η(0, 1) ∼ Beta(a01+e1(0, 1), b01+e0(0, 1)) e η(1, 1) ∼ Beta(a11+

e1(1, 1), b11 + e0(1, 1)).

• Condicional completa para as variáveis indicadoras dos grupos yi.
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p(yi = k|...) ∝ Φ(z′ikβ)

(
K−1∏
h=0

η1(k, h)d1(i,k)(1− η1(k, h))d0(i,k)

)
.

em que dr(i, k) conta o número de vezes que o nó i se ligou com nós pertencentes

ao grupo k (r = 1), e quantas vezes não se ligou (r = 0):

d1(i, k) =
∑
j<i

xijI(yj = k),

d0(i, k) = nk −
∑
j<i

xijI(yj = k).

• Condicional completa para Wi.

P [Wi|...] ∝

( ∏
0<k≤h≤K−1

η(k, h)e1(k,h)(1− η(k, h))e0(k,h)

)

×
n∏
i=1

exp

{
−1

2
(Wi − z′iβ)′(Wi − z′iβ)

}

Note que, e1(k, h) =
∑

j<i xijI(yi = k)I(yj = h) depende diretamente de yi, e

que, pela de�nição de Wi, se max{Wik} < 0, k ∈ {1, ..., K − 1} então yi = 0, e se

max{Wik} > 0, k ∈ {1, ..., K−1} então yi = argk∈{1,...,K−1}max{Wik}. Sendo assim,

existe uma relação de dependencia entre Wi e yi. Tal que, dado Wi o valor de yi

está determinado e dado yi, Wi será restrito a um determinado conjunto de valores.

Portanto, a condicional completa de Wi será dada por Wi ∼ N(ziβ, 1), truncada

de forma que se yi = 0, então Wi < 0, e se yi = 1, temos Wi > 0.

Como foi possível obter forma fechada e de fácil simulação para a condicional

completa de todos os parâmetros desconhecidos do modelo, é possível utilizar o

algoritmo de amostrador de Gibbs (Gelfand and Smith 1990) para obter amostras

das distribuições a posteriori dos parâmetros.
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3.2 Avaliação do Modelo com dois grupos através de um es-

tudo com dados simulados

A seguir foi feito um estudo com dados simulados com o objetivo de veri�car a

e�cácia do método de estimação para a modelagem proposta.

Assim, simulamos dados do modelo apresentado com K = 2, considerando os

seguintes valores para os parâmetros: η1 =

 0, 6 0, 12

0, 12 0, 7

 sendo a matriz de pro-

babilidades, β = (1; 3)′, e uma matriz Ψ =

 1 0

0 1

 .
As covariáveis zi foram geradas de distribuições Normais com zi1 ∼ N(3, 1),

zi2, zi3, zi4 ∼ N(0, 1), de forma que zi1, zi2 formavam a primeira linha in�uenciando

o primeiro grupo, e zi3, zi4 a segunda linha, referente ao segundo grupo. Assim, de

acordo com a de�nição, gera-se Vi ∼ N(ziβ,Ψ), e yi a partir de cada Vi. Considera-

mos os indivíduos para os quais Vi0 > Vi1 como grupo de referência, ou seja, yi = 0

se Vi0 > Vi1, e yi = 1 caso contrário.

A partir do modelo com valores descritos acima, foi simulada a rede representada

na Figura 3.2,
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Figura 1: Grafo com divisão por grupo dos dados simulados.

Pela Figura 3.2 é possível notar uma separação visível entre os grupos, o que torna

a tarefa de classi�cação em dois grupos pouco desa�adora. A seguir, apresentamos

os resultados obtidos na estimação do modelo com base nesses dados.

O algoritmo de MCMC proposto foi utilizado para a estimação dos parametros.

Foram feitas 15000 iterações, com período de burn-in igual a 5000.

Ao analisarmos as cadeias geradas para os parâmetros de classi�cação yi, veri�-

camos que a moda a posteriori classi�ca todos os nós em seu grupo de forma correta.

Note que aqui aparece o problema de label switching (Snijders and Nowicki 1997),

em que o modelo não consegue distinguir entre nomear os grupos como 1 e 2, ou 2

e 1. Nesse exemplo, entretanto, com K = 2, esse problema é facilmente identi�cado

e contornado.

A Figura 2 mostra os histogramas da distribuições a posteriori obtidos para os

parâmetros η, em comparação com o valor verdadeiro. É possível observar que

as distribuições a posteriori estão concentradas em torno dos valores verdadeiros

dos parâmetros, como era esperado, mostrando que o modelo consegue captar a
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probabilidade de ligação entre os grupos de forma adequada.

Figura 2: Cadeia para a matriz η.

Figura 3: Histogramas para estimação de β com valores verdadeiros em destaque.
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A Figura 3.2 mostra os histrogramas a posteriori dos parametros β1 e β2 - é

possível observar que as posterioris se concentram em torno dos valores �xados β =

(1; 3)′. Por último na Figura 3.2 apresentamos o grá�co de dispersão das medianas

a posteriori versus os valores verdadeiros de Wi (lembrando que Wi = Vi1 − Vi0),

incluindo os intervalos de credibilidade de 95% a posteriori. Observa-se que as

quantidades estimadas se aproximam das reais, com excessão dos valores extremos

que em geral são superestimados ou subestimados.

Figura 4: Resultados da estimação de W

Uma segunda situação estudada para este modelo, foi tentar unir mais os grupos

para observar o comportamento do modelo numa situação mais complexa. Esta
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situação foi produzida tornando as probabilidades de ligação dentro dos grupos

mais próxima à probabilidade de ligação entre os grupos. Neste caso, utilizamos

η1 =

 0, 3 0, 18

0, 18 0, 35

 e os demais parametros foram de�nidos da mesma forma que

na primeira situação. Os dados gerados por essa simulação estão apresentados na

Figura 3.2.

Figura 5: Resultados da estimação de W

Nesta situação, não é possível observar visualmente a separação em grupos dos

nós. Com isso, ao realizar o processo de estimação o que ocorreu foi um grande

número de estimações equivocadas para qual grupo cada nó pertencia. A Figura

3.2 mostra no primeiro grafo como o modelo dividiu os nós, no segundo é possível

visualizar os nós que eram do grupo 1 e foram classi�cados como grupo 2 (em verde),

e vice-versa (em lilás).
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Figura 6: Resultados da estimação de W

Dessa forma, era de se esperar que para η os resultados também não seriam

satisfatórios. Tais resultaos estão apresentados na Figura 3.2 que mostra os histo-

gramas da posteriori obtidos para os elementos η11, η12 e η22. Como os grupos foram

misturados, as probabilidades de ligação �caram numa região intermediária entre as

de�nidas para η.
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Figura 7: Resultados da estimação de W

3.3 Resultados para o modelo com inserção de covariável

quando K > 2

Nessa subseção estendemos o modelo para o caso onde K > 2, ou seja, os nós se

dividem em mais de dois grupos. Nesse caso a distribuição a posteriori pode ser
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escrita por:

P [η, y,Wi,β|x] ∝ P (x, y|η,Wi,β)P (η,Wi,β) (7)

∝

(
n∏
i=1

(Φ(z′ikβ))

)( ∏
0<k≤h≤K−1

η(k, h)e1(k,h)(1− η(k, h))e0(k,h)

)

×
∏

0≤k<h≤K−1

η(k, h)akh−1(1− η(k, h))bkh−1

×
n∏
i=1

det

 1 γ ′

γ φ+ γγ ′

−
1

2
exp

−1

2
(Wi − z′iβ)′

 1 γ ′

γ φ+ γγ ′

−1 (Wi − z′iβ)


× exp

{
(β − β∗)′(B∗)−1(β − β∗)

}
exp

{
−1

2
(γ − γ∗)C−1(γ − γ∗)

}

×
|φ|
m− (K − 2)− 1

2 exp
{
tr(D

−1φ
2

)
}

2m(K−2)|D|m/2ΓK−2
(m

2

)
Com base na expressão apresentada acima, é possível observar que as distribui-

ções condicionais completas de η e y serão as mesmas obtidas para o caso com

apenas dois grupos, pois suas distribuições não são afetadas pelas alterações feitas

em Σ. Para a distribuição condicional completa de β haverá uma pequena mudança,

pois esta incorpora Σ em sua expressão. Teremos que a distribuição de β será dada

por:

p(β|...) ∝

(
n∏
i=1

(Φ(z′iβ))

)
n∏
i=1

exp

{
−1

2
(Wi − ziβ)′Σ−1(Wi − ziβ)

}
× exp

{
−1

2
(β − β∗)′(B∗)−1(β − β∗)

}
p(β|...) ∝ exp

{
−1

2

n∑
i=1

(
β′z′iΣ

−1ziβ − 2W ′
iΣ
−1ziβ

)
− 1

2
(β − β∗)′(B∗)−1(β − β∗)

}

×

(
n∏
i=1

(Φ(ziβ))

)
Temos então,

β|... ∼ N(β̂, B̂∗)
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onde:

B̂∗ = (B∗−1 +
n∑
i=1

ziΣ
−1z′i)

−1

β̂ = (B∗−1 +
n∑
i=1

ziΣ
−1z′i)

−1(B∗−1β∗ +
n∑
i=1

W ′
iΣ
−1zi).

Será necessário também a estimação dos parâmetros que compõem a matriz Σ.

Portanto obtivemos a distribuição condicional completa conjunta de φ e γ, que está

dada abaixo:

p(φ,γ|...) ∝
n∏
i=1

det

 1 γ ′

γ φ+ γγ ′

−
1

2
exp

−1

2
(Wi − z′iβ)′

 1 γ ′

γ φ+ γγ ′

−1 (Wi − z′iβ)


× exp

{
−1

2
(γ − γ∗)C−1(γ − γ∗)

} |φ|m− (K − 2)− 1

2 exp
{
tr(D

−1φ
2

)
}

2m(K−2)|D|m/2ΓK−2
(m

2

) .

Esta expressão pode ser simpli�cada, notando que:

exp

−1

2
(Wi − z′iβ)′

 1 γ ′

γ φ+ γγ ′

−1 (Wi − z′iβ)


= exp

{
n∑
i=1

[
(Wi1 − zi1β)2(Σ−1)1×1 − 2(Wi(−1) − z′i(−1)β)′(Σ−1)(−1)×1(Wi1 − zi1β)

+(Wi(−1) − z′i(−1)β)′(Σ−1)(−1)×(−1)(Wi(−1) − z′i(−1)β)
]}
,

em que na notação acima, Ai(−1) denota o vetor de elementos da i-ésima linha da

matriz A, exceto o da primeira coluna. Analogamente, A(−1)i denota o vetor de

elementos da i-ésima coluna da matriz A, exceto o da primeira linha. A(−1)(−1)

denota a matriz formada pelos elementos da matriz A, exceto os da primeira linha e

primeira coluna. Considerando a matriz de desvios das variáveis latente apresentada

a seguir, 
W11 − zi1β · · · W1(K−1) − zi(K−1)β

...
. . .

...

Wn1 − zi1β · · · Wn(K−1) − zi(K−1)β

 ,
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que tem dimensão n × (K − 1), tomaremos por U o vetor formado pela primeira

coluna dessa matriz: U = (W11− zi1β, . . . ,Wn1− zi1β)′, que terá dimensão n× 1, e

V será o restante dessa matriz e terá dimensão n× (K − 2). Sendo assim, podemos

escrever as seguintes distribuições condicionais completas,

γ|... ∼ N
(
Aγ[φ

−1V ′U + C−1γ∗], Aγ
)

φ−1|... ∼ Wishart(m+ n, [D + (V − Uγ′)′(V − Uγ′)]−1)

em que, Aγ = [U ′Uφ−1 + C−1]−1.

3.4 Avaliação do modelo com K > 2 via dados simulados

A exemplo do que foi feito para o caso com dois grupos, para aplicar o modelo em

situações em que os nós estão divididos em mais de dois grupos, simulamos um

conjunto de dados no qual os nós eram divididos em quatro grupos, ou seja, K = 4.

Para isso consideramos os seguintes valores para os parâmetros:

η1 =


0, 80 0, 02 0, 01 0, 02

0, 02 0, 70 0, 03 0, 03

0, 01 0, 03 0, 85 0, 03

0, 02 0, 03 0, 03 0, 75

 ,

β = 1, e Ψ é uma matriz identidade de dimensão 4.

As covariáveis zi foram geradas de distribuições Normais com zi1 ∼ N(3, 2),

zi2 ∼ N(2, 5,
√

2), zi3 ∼ N(2,
√

6) e zi4 ∼ N(1,
√

8). Nesta situação, cada covariável

é referente a um grupo, assim zi é 4× 1, e temos apenas um parâmetro β.

A amostra obtida com esta simulação esta apresentada na Figura 3.4 abaixo.
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Figura 8: Grafo simulado com os nós divididos em 4 grupos.

Ao realizar o processo de estimação, veri�camos que todos os grupos foram recu-

perados de maneira correta, ocorrendo apenas label-switching. Os resultados refe-

rentes as probabilidades de ligação de cada nó estão presentes na Figura 3.4, foram

satisfatórios e serão apresentados a seguir.
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Figura 9: Histogramas a posteriori das probabilidades de ligação do modelo com

quatro grupos.

Agora, nos resta veri�car o comportamento do modelo para os parâmetros refe-

rentes a estimação de β, ou seja, além do próprio parâmetro W , e os componentes

da matriz Σ. Para W , diferente do que acontecia no modelo com 2 grupos, quando

a dimensão cresce não é simples de visualizar gra�camente o comportamento da

variável. Para β temos a seguir os resultados:

Figura 10: Histograma a posteriori para a distribuição do parâmetro β.

Na Figura 3.4, notamos que o valor verdadeiro para o parâmetro se encontrou

próximo a uma extremidade do intervalo de credibilidade, mas ainda assim, dentro

do intervalo, outra ponto a se observar no intervalo é que o parâmetro também se
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mostrou signi�cativo.

Para γ e φ, ao invés de apresentar os resultados de forma separada, será apre-

sentado os dois de forma conjunta, de acordo com a composição da matriz Σ, para

melhorar a interpretação dos resultados. A Figura 3.4 apresentada o resultado dos

histogramas a posteriori dos componentes da sub-matriz de Σ, γγ ′ + φ. Será pos-

sível notar um bom comportamento na maioria dos componentes, apresentando um

pequeno erro em uma das posições.

Figura 11: Histograma a posteriori para a distribuição do parâmetro β.

4 Aplicação a uma rede de amizades entre alunos

de uma turma escolar em Glasgow

Nesta seção apresentamos uma aplicação do modelo proposto a dados obtidos atra-

vés do estudo "Teenage Friends and Lifestyle Study", realizado na cidade de Glas-

gow, Escócia. Inicialmente, o trabalho tinha o objetivo de observar quais hábitos

dos estudantes impactariam no hábito de fumo dos adolescentes. Os alunos foram

acompanhados por um período de 2 anos, entre 1995 e 1997, e dados da existência
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de amizade entre eles foram coletados em cada ano.

No início do estudo havia informação sobre 152 alunos, sendo que destes, 129

participaram de todos as etapas da coleta de dados. As redes de amizade nos três

momentos foram criadas permitindo que cada aluno apontasse no máximo 6 amigos.

Em nossa aplicação, utilizaremos apenas os dados dos 152 alunos observados no ano

1995. Destes, observamos que 82 eram do sexo masculino e 70 do sexo feminino.

Além da observação da existência de amizade entre os alunos, outras caracterís-

ticas pessoais foram coletadas. Para a nossa aplicação exploraremos características

relacionadas aos hábitos de lazer de cada estudante, o estilo musical favorito, e

variáveis demográ�cas como sexo e idade.

Como pode ser visto na Figura 4, as idades dos alunos em 1995 variavam entre

12,8 e 14,6 anos. Como a variação de idade é muito pequena, não esperamos que

esta variável venha a in�uenciar a criação de clusters de amizade.

Figura 12: Boxplot da idade dos alunos referente ao ano de 1995
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Para explorar possíveis relações entre a rede de amizades e as covariáveis acima

citadas, elaboramos �guras que mostram o grafo da relação de amizades, colorindo

os nós de acordo com: sexo (Figura 4), se gosta ou não de rock (Figura 4) , se gosta

das músicas que estão nas paradas de sucesso (Figura 4), se gosta ou não de música

eletrônica (Figura 4) e por último de rave (Figura 4).

Figura 13: Grafo das relações de amizades divididas por sexo em 1995.
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Figura 14: Grafo das relações de amizades divididas por quem gosta de rock em

1995.

Figura 15: Grafo das relações de amizades divididas por quem gosta das músicas

que estão nas paradas de sucesso em 1995.

29



Figura 16: Grafo das relações de amizades divididas por quem gosta de tecno em

1995.

Figura 17: Grafo das relações de amizades divididas por quem gosta de rave em

1995.
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Como podemos ver pelas �guras acima, aparentemente apenas o sexo parece ter

relação com a estrutura da rede. Sendo assim, utilizaremos apenas essa covariável

em nosso modelo.

4.1 Aplicação do modelo blocoestocástico básico, sem inser-

ção de covariáveis.

Inicialmente, observamos a divisão gerada pelo modelo blocoestocástico clássico, sem

a inserção de covariáveis. O modelo foi ajustado em três situações, para dois, três e

quatro grupos. Assim, neste primeiro exercício é possível estudar os grupos aos quais

cada indivíduo pertence e a probabilidade de ligação entre eles. O objetivo é ter

uma noção em como os grupos serão separados e poder comparar com os resultados

que serão apresentados nas seções a seguir.

Os resultados foram obtidos através de cadeias com 20000 iterações, com período

de aquecimento de 5000 iterações e espaçamento de 5. Especialmente, para os grupos

as estimativas foram feitas através da moda a posteriori. Os grafos apresentando as

divisões por grupos estão abaixo:
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Figura 18: Grafo das relações de amizades com os grupos estimados pela moda a

posteriori do modelo blocoestocástico com K = 2, sem covariáveis.

Figura 19: Grafo das relações de amizades com os grupos estimados pelpela moda

a posteriori do modelo blocoestocástico com K = 3, sem covariáveis.
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Figura 20: Grafo das relações de amizades com os grupos estimados pela moda a

posteriori do modelo blocoestocástico com K = 4, sem covariáveis.

As Figuras 4.1, 4.1 e 4.1 mostram respectivamente as divisões feitas pelos modelos

com K = 2,K = 3 e K = 4. A Figura 4.1 mostra o grafo dos grupos estimados

pelo modelo blocoestocástico com dois grupos. É interessante notar que há uma

grande similaridade entre os grupos estimados e o sexo do aluno, como pode ser

visto comparando as �guras 4 e 4.1. As demais covariáveis não parecem exercer

in�uência na formação de grupos de amizade. Nas Figuras 4.1 e 4.1 é possível notar

a proximidade entre osnós que foram classi�cados em um mesmo grupo.

Com a divisão nestes grupos o que ocorre é que a probabilidades de ligação �cam

da maneira a seguir:
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Figura 21: Grafo das relações de amizades com os grupos estimados pelo modelo

básico 2 por 2.

Figura 22: Grafo das relações de amizades com os grupos estimados pelo modelo

básico 3 por 3.
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Figura 23: Grafo das relações de amizades com os grupos estimados pelo modelo

básico 4 por 4.

As Figuras 4.1,4.1 e 4.1 apresentam os histogramas a posteriori para cada com-

ponente da matriz η em cada situação, para dois, três e quatro grupos, respectiva-

mente.

Ao todo, cada estudante podia indicar no máximo seis amigos, de forma que

quando a quantidade de indivíduos no grupo cresce a probabilidade de ligação nele

tende a diminuir. Por essa razão, que as probabilidades de ligação com apenas dois

grupos são menores do que com quatro grupos, pois a quantidade de indivíduos num

grupo diminui a medida que o número de grupos vai aumentando.

Nas próximas subseções, serão apresentados os resultados do modelo bloco esto-

cástico com a inserção de covariáveis.
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4.2 Aplicação do modelo com dois grupos aos dados de Glas-

gow

Para uma análise inicial, utilizamos o modelo considerando dois grupos, conside-

rando como única covariável o sexo, que foi a variável que visualmente explicou

melhor a estrutura do grafo de amizades entre os estudantes. As variáveis para cada

grupo foram construidas de forma que, na primeira linha (em que temos a variável

referente ao primeiro grupo) os valores foram 0 se fosse menino e 1 se fosse menina,

na segunda linha a variável recebeu os valores invertidos, 1 se fosse menino e 0 se

fosse menina.

Nesta análise de resultados, foram geradas 15000 iteracões pelo MCMC, com

periodo de aquecimento de 5000, e espaçamento de 5 iterações, resultando num

total de 2000 iterações.

Para uma análise inicial, veremos como o modelo dividiu os alunos nos dois

grupos. É possível notar, que o modelo fez uma separação aparentemente adequada.
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Figura 24: Grafo das relações de amizades divididas nos grupos estimados pelo

modelo.

Uma característica que chama atenção nessa divisão é que ao comparar esses dois

grupos com os grupos divididos por sexo (Figura 4) temos resultado semelhante.

Os grupos não são os mesmos, mas é possível observar que esta variável tem uma

grande in�uencia nessa divisão. O segundo parâmetro analisado foi a probabilidade

de ligação entre os grupos η.
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Figura 25: Resultado da estimação de η considerando dois grupos e sexo como

covariável.

Note que, devido aos alunos indicarem no máximo seis amigos cada um, obti-

vemos baixas probabilidades de ligação. Ainda assim observa-se a lógica de que

dentro de cada grupo a probabilidade de ligação é consideravelmente maior que a

probabilidade entre eles. Como visto nos exemplos acima, ao aplicar o modelo em

dois grupos não temos a presença da matriz Σ a ser estimada. Portanto, a última

quantidade a ser analisada nesse caso é o comportamento de β.
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Figura 26: Resultado da estimação de β coe�ciente da variável sexo com base nos

grupos obtidos.

A única variável explicativa nessa situação tem efeito positivo na formação dos

grupos, que está em torno de 1, 3. Se �zermos uma análise pela razão de chances

Φ(1, 3 ∗ 1)/Φ(1, 3 ∗ 0) , podemos reparar que as chances de um indíviduo com a

característica relacionada ao grupo é 80, 6% maior com relação a quem não tem

a característica. Aplicando o modelo desta forma é possível notar o bom ajuste

dele com os dados. Obtivemos convergência e os resultados são como esperados

inicialmente, ao analisar os dados de maneira mais básica.

4.3 Aplicação do modelo com quatro grupos aos dados de

Glasgow

A análise seguinte foi realizada com quatro grupos. Utilizamos essa situação para

poder comparar com os resultados obtidos com o estudo com dados simulados apre-

sentado anteriormente e também pela composição das nossas covariáveis. As duas

covaráveis utilizadas nesse caso foram o sexo, e o gosto musical por rock, as duas
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variáveis que mais aparentavam haver divisão em grupos. Por serem duas variáveis

binárias, ao tratarmos com os quatros grupos, transformamos para o primeiro grupo,

se o aluno é do sexo masculino e nao gosta de rock recebe 1, senão, receebe 0. Assim,

realizando todas as combinações até chegar em que, se o aluno for do sexo feminino

e gostar de rock receber 1, e caso contrário, receber 0.

Para esta situação foram realizadas 20000 iterações de MCMC, utilizando como

período de aquecimento 5000 e espaçamento de 5 iterações.

Os grupos obtidos por essa análise estão apresentados no grafo abaixo. De ma-

neira geral, o modelo conseguiu dividir bem os grupos entre si, sendo natural que

alguns nós �quem separados da maior parte do bloco, mas como as probabilidades

de ligação são mais semelhantes a daquele bloco, ser classi�cada pertencente a ele.

Figura 27: Grafo das relações de amizades divididas nos quatro grupos estimados

pelo modelo.

Para as probabilidades de ligação, temos resultas semelhantes ao visto no modelo

sem a inserção de covariáveis.
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Figura 28: Histogramas das distribuições a posteriori das probabilidades de ligação

η

Agora, o que estamos interessados é no resultado referente ao coe�ciente da

covariável proposta, e nesse caso, é possível observar que temos um valor de apro-

ximadamente 0,22, e diferente do que acontecia no caso com dois grupos, vemos

pelo intervalo de credibilidade que esse coe�ciente não é signi�cativo, e portanto a

a interferencia dessa nova covariável na criação dos grupos é quase nula.

.

Figura 29: Histograma da distribuição a posteriori de β

Por �m, obtivemos os resultados referente a matriz Σ, o que será apresentado
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abaixo será o resultado da estimação de φ+ γγ ′.

Figura 30: Histogramas das distribuições a posteriori das componentes da matriz

Σ.

Por �m, podemos concluir que o modelo se ajustou bem a situação, porém como

vimos no início desta seção a única variável que explicava bem uma separação dos

estudantes em grupos era o sexo, portanto ao incluirmos a variável rock à análise

tornou a variável gerada não signi�cativa.

5 Conclusão

Ao longo do trabalho nosso interesse era utilizar das características pessoais dos

indivíduos para poder explicar a existencia ou não de laço de amizade entre eles.

Inicialmente, utilizamos os modelos baseados em espaço latente para essa �nalidade,

que ja tem explicitamente o uso de covariáveis em sua composição. Porém, na lite-

ratura, os modelos mais utilizados para trabalhar com redes complexas de amizades
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são os modelos bloco estocásticos, que por sua vez, não é utilizado com o auxílio das

características pessoais do indivíduos.

Neste trabalho, tivemos o objetivo de mesclar as duas abordagens. A partir de

uma revisão bibliográ�ca, encontramos modos de utilizar as covariáveis no modelo

bloco estocástico. Havia abordagem que utilazava as covariáveis para in�uenciar

diretamente a probabilidade de dois indivíduos se ligarem, e havia também, a abor-

dagem em que focamos o estudo, a abordagem em que explicamos a criação dos

grupos a partir das covariáveis.

Então, estudamos o modelo e o aplicamos a dados simulados para veri�car a

e�cácia dele em diferentes situações. Depois de obtermos resultados satisfatórios,

então, partimos para aplicação dele em dados reais.

Nesta etapa, obtivemos os dados de uma escola em Glasgow, Escócia, perten-

cente a um estudo que tinha o objetivo de coletar dados que pudessem descrever os

hábitos de tabagismo dos estudantes. Para a nossa aplicação, utilizamos os dados de

amizades e covariáveis que ajudassem a explicar a separação dos alunos em grupos,

como o sexo.

Ao realizar as análises, obtivemos do modelo resultados satisfatórios para os

dados observados. O resultado para a in�uência do sexo na separação dos grupos,

para a primeira situação em que tinhamos dois grupos, foi semelhante ao esperado

pela análise mais basica feita anteriormente.

Na segunda análise realizada, o modelo se comportou bem, obtivemos a con-

vergência das cadeias e uma boa divisão nos grupos, porém como visto nas análises

basicas a variável utilizada para tentar explicar a sepação dos grupos não se mostrou

relevante.
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