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 Conceito desenvolvido por Kleinberg no 
algoritmo HITS (Hyperlink-induced topic 
search ou Authoritative Sources)  

 Utiliza os papéis de Hubs e Autoridades para 
criar um algoritmo de respostas a buscas 
feitas na Internet 

 Uma página é um bom hub se aponta para 
páginas que são boas autoridades 

 Uma página é uma boa autoridade se é 
apontada por bons hubs 

 É uma medida de centralidade 
 



 Cálculos das Pontuações 

 

 

 

 

 

 Relação de Reforço Mútuo – Recursividade 

 Este sistema de equações pode ser reescrito 
como: 

 

 

 





 De acordo com o conceito de equivalência 
regular, a matriz transposta  de      pode ser 
interpretado como a equivalência regular entre 
um grafo GB qualquer e o grafo orientado GA 
(chamado de grafo estruturante ) dado por: 

 

 

  Esta equivalência pode ser interpretada como a 
similaridade entre um vértice de GB  e um papel 
de hub (ou autoridade) 

A H 



A complexidade é dada por: 



 Existem duas forma de interpretar estas 
equações 

 A primeira é encontrar a equivalência direta 
entre dois grafos quaisquer – isomorfismo? 

 



  A segunda, que ao meu ver é a mais 
poderosa, usa o conceito de equivalência 
estrutura (apesar desta equivalência não ser 
citada no artigo). 

 Os papéis e relacionamentos são modelados 
em um grafo estruturante e a similaridade 
entre a estrutura investigada e o grafo 
estruturante é calculada  
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 Sinônimos possuem palavras em comum nas suas 
definições, e aparecem juntos da definição de 
muitas palavras 

 Grafo estruturante 

 

 Primeiro é construído um grafo G com todas as 
palavras do dicionário.  Se uma palavra aparece na 
definição de outra, é criado uma aresta  

 Para cada palavra w procurada, é construído um 
grafo com os vizinhos de w. 

 Sinônimos são ordenados pela similaridade                                            
com 2 

 

2 1 3 


