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 Website: http://www.land.ufrj.br/~daniel/ie

 programação das aulas

 artigos, notas de aula (slides)

 datas importantes

Informações

 Lista de email do curso (ver website)

fórum para discussão, anúncios gerais, etc

Visitem a Página do Curso!
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 Aulas terão início às 15:10
apresentadores devem chegar 10 min antes

Horário

 Se você vive atrasado
aula começa às 15h

 Algumas quintas não teremos aula
aproveitar para trabalhar na disciplina

ver website
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 Não é obrigatória mas 

  altamente recomendada

 Disciplina tem ritmo acelerado, 

   aulas distintas

Presença

Aula é o fórum 
para discussão de idéias
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 Disciplina em formato de seminário

 Cada encontro possui um tema apoiado por 

  material didático (ex. artigo científico)

 Todos devem ler e preparar um resumo

 Um ou mais alunos apresentam e lideram discussão

Formato

Ideia: entender o que foi feito, 
e o que pode ser feito!
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Avaliação
 Projeto

tema flexível, definido pelo aluno, 

realizado em grupo

 Apresentações e liderança de discussões

 Resumo das leituras

 Participação em aula

 Cálculo das médias a ser definido

projeto e apresentações tem pesos maiores
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Pré-Requisitos
 Redes Complexas

métricas, modelos, processos

 Noções de probabilidade

 o que é uma va, CDF, Poisson

 Noções de grafos

o que é MST, clique, diâmetro

 Programação

algoritmos em grafos, BFS, Dijkstra
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Identidade Estrutural 
em Redes

 Identidade: característica que define ou 
identifica objetos, não unicamente

ᴏ CPF, nacionalidade, URL, domínio
 Identidade estrutural: característica em 

função da estrutura ao redor dos objetos
 em redes: estrutura dos objetos é dada por 

uma rede, objetos são vértices

ᴏ identidade é definida por característica 
estrutural

 Exemplos?
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Importância de IE em Redes
 Problemas práticos de diferentes áreas do 

conhecimento relacionados à IE
 Quebra de privacidade: redes sociais, redes 

de computadores, etc
 Identificação de funcionalidade: rede de 

proteínas, rede neuronais,
 Detecção de anomalias: redes de 

comunicação (pessoas ou computadores)

Problemas relacionados a matching!

 Identidade permite (ou facilita) matching
 Matching é central na computação
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Programação (preliminar)
 Redes sociais: características e modelos

 Equivalência estrutural (sociologia, 1970)
 Identidade de vértices em redes gerais

 Similaridade de redes gerais
 Identidade estrutural em redes sociais

quebra de privacidade
 Identidade estrutural em redes de proteínas

identificação de funcionalidade
 Homomorfismo, automorfismo e isomorfismo 
 Identificação de grafos, entropia de grafos

Conceitos formais, característica empíricas, e
algoritmos eficientes
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Recomendação para Sucesso

 Participar das aulas
leiam material, participem das discussões

 Preparar resumos
ajudar a consolidar conhecimento

 Dedicação ao projeto
escolher tema, começar cedo

 Aprender a matéria, visão unificada
não tentar decorá-la!
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Dúvidas

 Perguntas ou comentários?

 Website: 

   http://www.land.ufrj.br/~daniel/ie


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

