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Resumo

Estudamos sistemas de passeios aleatórios sobre os vértices de um grifo colec-

tado e infinito. Inicialmente há -M ? l partículas en] cada vértice de G' um sub

giafo de um grato G, sendo todas inativas, exceto aquelas colocadas na "origem",

un] vértice escolhido do grifo. As partículas ativas realizam passeios aleatórios

com tempo de vida L sobre o conjunto dos vértices de G, movendo-se ao longo

dos elos. Qualldo unia partícula aviva encontra uma inativa esta se atava. Uma

partícula aviva se extingue no instante em que completa .L saltos consecutivos

ou não sem avivar nenhuma partícula

Nosso objetivo é resolver algumas questões em aberto sobre estes processos,

que podem ser considerados para modelar a dispersão de uni vírus em unia rede

de computadores

Palavras-chave: modelo dos sapos, passeios aleatórios, processo de ramificação



Abstract

We study random walks systems Oli Z whose general description follows. At

time zero, there is a number -N ? l of particles at each vertex of N = {1, 2, ...},

all being inactive, except for those placed at the vertex one. Each active particle

perfonns a simple random walk on Z and, up to the time it does, it activates

all inactive particles that it meets along its way. An active particle dies at the

instant it ieaches a certain íixed total of jumps (-L ? 1) without activating any

particle. We investigate how the probability of survival of the process depends

on .L and on the jumping probabilities of the active particles.

Let us tive a il-totivation for the kind of lnodel we work fere. Assume that there

is an infinite quantity of computers connected in lhe, and that each conlputer

only comnlunicates with the one on its right and the one on its left. Suppose that

at time zelo only one colnputer is infected by a vírus which randomly chooses to

junip to the computer on the left or the one on the right, infecting it. When one or

more viruses (all viruses julnp at discrete tomes) hit a computer, this colnputer is

infected by a new vírus which starts the some dynalnics ofjulnps. After infected

each computer activates an anel-vírus which will kill any vírus that julnps in the

futuro on it. Is there a positivo probability that an infinito quantity of computers

will be infected? What happens if stronger vírus are created, which are able to

survive a largei number of computers with anel-vírus?

Key words: frog lnodel, randoin walk, Ga.lton- Watson process, phase trailsition,

epidenlic lnodel, frog model.
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Motivação

Unia quantidade infinita de computadores estão conectados ein linha. Cada

computador só se comunica caiu o de sua direita ou o de sua esquerda. No

tempo t :: 0 um único computador é infectado com uln vírus que faz um passeio

aleatório, salta para o computador da esquerda ou da direita a tempo discreto

até se extinguir. Quando um ou mais vírus (todos os vírus saltam no mesmo

instante) atingem um computador o infectam com uma única réplica do vírus

original que fará a mesma dinâmica de saltos. Cada computador após il-afectado

atava uin antivírus que destruirá os vírus que pulem no futuro sobre ele . Existe

probabilidade positiva de que uma quantidade indeterminada de computadores

sejam infectados? Enl outras palavras, eln todo instante existe uin colbputador

com vírus?

Agora na fede anterior cada computador tem 1000 vírus inativos. No tempo

t = 0 os vírus de um único computador são ativados. Cada vírus pode saltar

para o computador da esquerda ou da direita a tempo discreto até se extinguir.

Quando uln ou mais vírus atingem um computador avivam os 1000 vírus inativos

nele. Cada computador após infectado aviva um antivírus que destruirá os vírus



direita e a metade pala a esquerda, logo ein t = 1 o computador à direita do

inicialmente infectado teria 1500 vírus e em t = 2 o da direita deste 1750 e assim

por diante. Existe probabilidade positiva de que uma quantidade indeterminada

de colnputadoies sejam infectados? Eln outras palavras, em todos os instantes

existe un] colllputador com vírus ativo?

Voltei-nos ao caso inicial. Agora o vírus pode ficar esperto: por exemplo

pode sei que precise passar por dois ou mais computadores com antivírus para

desaparecer, ou, sabendo da existência do antivírus, dar para seus descendentes

velocidade de escape ou seja, dar maior probabilidade de saltar para a direita; a

prinleirageração 1 1/2 asegunda 1 1/22... ou ter mais descendentesl aprimeira

geração dois cada, a segunda três cada e assim poi diante. Neste caso, existe

probabilidade positiva de que uma quantidade indeterminada de computad

sejam infectados?

E no caso dos coinputadoles com unia quantidade fixa de vírus inativos, existe

unia quantidade, escolhida com antecipação, tal que com probabilidade positiva

em todo illsta.nte exista. a.Igllna ('nmnlltn'ln.' '',.'" '-.« «í..... ,ti.,,.?

que punem no futuro sobre ele En-t média a n-metade dos vírus pularão para a) l ] l '] r r

odes



Capítulo l

Introdução

Estudamos sistemas de passeios aleatórios sobre os vértices de um grifo colec-

tado e infinito evo]uindo a tempo discreto. ]nicia]mente há ]V ? l partículas eln

cada vértice (ou sítio) de G', um subgrafo de uin grifo G, sendo todas inati-

vas, exceto aquelas colocadas na "origem", um vértice escolhido do grato. Toda

partícula ativa realiza um passeio aleatório sobre o conjunto dos vértices de G,

movendo-se ao longo dos elos. Quando uma partícula aviva encontra partículas

inativas estas se ativam. A seguir introduzimos unl parâmetro pala a extinção da

uma partícula aviva: para L C [1, 2, ...} fixado, uma paitícu]a ativa se extingue

no instante em que completa L saltos consecutivos ou não sem ativar nenhuma

partícula. Dizemos que o processo soba'evive, se para cada instante de tempo

existe pelo menos tuna partícula atava.

A seguir elencainos alguns pioblelnas estudados neste texto. Considere G' =

G = Z ou G' = G = Ta(árvore homogêilea de grau d+ l), -L C {1,2,3,...} e unia

partícula, Ar = 1, em cada vértice de G'. Existe transição de fase? Ou seja, existe
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lun Z.,' (l N tal que o processo sobreviva pala todo -L maior do que L' e o processo

se extingue para todo -L menor ou igual a .L'?

A resposta é negativa caso G' = G :: Td, d ? 2, pois para -L = 1 um processo

de ramificação que sobrevive com probabilidade positiva é dominado pelo processo

(o processo de ramificação tem sempre menos partículas ativas que as partículas

ativas do processo)

Por outro lado para -L - l e G' = G :: Z podemos apresentar um processo de

ramificação que se extingue q.c e domina o processo. E neste caso (G' = G = Z)

existe transição de fase? Respostas a essas perguntas e mais detalhes podem se

vistos no Capítulo 3.

Para o que velll a seguir consideremos G = Z e G' = N. Plimeiralnente

suponha que ]V = 1, isto é, temos uma partícula inativa em cada vértice de G' = N

e uma aviva no sítio uln, e que a partícula colocada originalmente na posição n,

se avivada, salte sempre para a direita co]]] probabilidade P(1) = 1 -- q. e para

a esquerda com probabilidade P(--1) = q., onde 0 < q. < 1. Se para algum

.A4 C {1, 2, ...} tel-nos que }:=a(q.)m < oo, então o processo tem probabilidade

positiva de sobreviver col-n L = 1 e tainbéin não temos, neste caso, transição de

fase. Mais detalhes podem sei vistos no Clapítulo 4.

Coloquelnos lulla segunda dinâmica: Para -L C {1, 2, ...} fixado, unia partícula

ativa se extingue ilo instalate ena que completa L saltos consecutivos ou não

para a esquerda. E clamo que se uin processo se extingue q.c com a segunda

l
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Seja G' = G = Z e consideremos a segunda dinât-Rica. Suponha que temos um

número JV ? l fixo de partículas por vértice que se avivadas podem saltar para

a direita com probabilidade P(1) = p, 0 < p < 1 fixo, e que todas as partículas

à esquerda de um estão ativas. É possível mostrar que este processo se extingue

q.c. para todo L C {1, 2, ...} fixo, logo pala este processo não temos transição de

fase. Mais detalhes podem-n ser vistos no Capítulo 3.

Seja K 2 2 inteiro par fixo. Consideremos G = Z cona G' = N, uma partícula

por sítio (]V = 1), a partícula no sítio uln acordada, as outras donnindo, e o

seguinte: suponha que tuna partícula ativada que está ua posição n salte pala

a direita comi probabilidade P(1) = 1 q. e para a esquerda com probabili-

dade P(--1) = q., onde 0 $ q. < 1 e se extingue quando completa .L saltos

consecutivos ou não sem acordar ninguém. Se

se n = sJ onde .j ? l e s > .K + l

caso contrário

então o processo se extingue q.c. se e somente se .L $ K. Logo, neste p

temos transição de fase. Mais detallles modem ser vistos no Clanítulo 5

i'ocesso

(.j + l) :/(K")



Capítulo 2

l\4[odelo dos sapos

Vamos trabalhei com o modelo dos sapos, um sistema de passeios aleatórios

elll uln giafo G, evoluindo a tempo discreto. As versões deste modelo estudadas

até aqui têm unia diferença essencial dos modelos considerados neste trabalho: o

tempo de vida de unia partícula atava é ou infinito ou é uma variável aleatória a

qual é independente da trajetória da partícula. No primeiro caso o principal tema

estudado é o teorema da fonna em Za, no segundo caso é investigar um parainetro

crítico em Z'í e em árvores homogêneas. Ver as referências bibliográficas.

2.1 A Dinâmica das Partículas

Sempre: no instante inicia] as ]V 2 1 partículas da "origem"são as únicas

ativas. Coada partícula, depois de ativada, realiza um passeio aleatório e quando

encontra partículas inativas estas se ativana.

Quando uma partícula atava se extingue? Para .L C {1,2,...} fixado,

tuna partícula aviva se extingue no instante em que completa L saltos consecu-
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uivos ou não sem avivar nenhuma partícula. Etn ouvias palavras, cada partícula

aviva começa com -L vidas e perde unia quando pula num vértice que ja foi visitado

pelo processo.

No caso G = Z podemos ter outras dinâmicas, por exemplo: uma partícula

atava se extingue no instante em que completa .L saltos consecutivos ou não

para a esquerda. Mas se não falamos antes é porque a dinâmica é a de que:

uma partícula aviva se extingue no instante em que completa L, .L ? 1, saltos

consecutivos ou não sem avivar nenhuma partícula.

O que pode mudar? A probabilidade de saltar sobre os vértices vizinhos

Tomamos essa probabilidade unifoillle sobre os vértices, a menos que falemos o

contrário. Se G = Z então P(1) é a probabilidade de uma partícula atava saltar

para a direita e P(--1) é a probabilidade de uma partícula aviva pulam para a

esquerda.

2.2 0 Processo

Consideremos o modelo dos sapos ein G com a dinâmica das partículas definida

acima. No instante inicial, existe uin nún]eio N ? l de partículas en] cada vértice

de G' C G mas só as partículas de lun único vértice estão acordadas. Queremos

saber se o processo sobrevive, ou seja, se para cada instante existe pelo ]nenos

unia partícula aviva. Denoten-Los por 1" a medida de probabilidade deste processo.

O seguinte lema será útil (ver Bremaud j13, p. 4221)

7



Lema 2.1 Seja 0 < a. < l

11 0 - o *::» >:«.
n::l n::l

Pi'ova Usalldo l--ak $ exp(--ah) obtelllos 0 $ H=:: (1 -- a«) $ exp(-- >:=:: a.)

portanto se >ll:=: a. = oo então H=:: (i a.) = o.

Agora se >ll:=t a. < oo então )(,,..«+l an < 0.1 para algum m C N. Logo

H=;:(1 "«) -H=::(i ««)]'l=:«..:(i ««) 2 H=:::(i-««)(i-E=.+:'«) >

H=;: (1 a.)0.9 > 0

2.3 Um Grato particular

A seguir veremos uln processo com G' = G = Z, Z = N = 1 e P(1)

P(--1) = 1/2. Neste caso unl processo de ramificação que se extingue q.c domina

o processo que estamos estudando.

Lema 2.2 Se G' = G = Z, -L = .M = 1 e P(1) = P(--1) = 1/2 então o processo

se exting'üe q.c.

u'rna, pctrtÍcuta, 'por 'vértice, N = \.

as parLíc'filas cttiua,s têm zma ui,da,, L -- l.

l
2

l
2



igual à população do processo de ramificação ein que um indivíduo tem zelo ou

dois descendentes, a partícula que acordou e ele mesmo, caiu probabilidade {.

Colho este processo se extingue q.c., o mesmo ocorre com o nosso processo

Para uma generalização do Lema 2.2 ver Lema 3.1

O processo que queremos estudar tem coinportalnento diferente dependendo

do grifo: veremos por exemplo que no caso L = N = 1 e G' = G = 'rd o processo

tem probabilidade positiva de sobrevivem mas no caso G' = G = Z o processo se

extingue q.c.

Pi'ova Ell] ca.d a. justa.nte o número de partículas no processo é inenoista.ll 11] l ] ) l l ] 0LI

('')

(JD

Figura 2.1: Uma representação de T2, a árvore homogênea de grau 3

O Processo em ll'a, a Arvore Homogênea de Gi'au d + l

Lema 2.3 Se L = N = 1 e G' = G :: 'll'a, a árvore Aomogênea de grau d + l,

d > 2, en,tão o processo tem probabilidade positiva de sobreviver.

Prova : VaDIos definir um processo de ramificação cuja sobrevivência implica

a sobrevivência do processo estudado. Definalnos superpattícula ao conjunto

9



de duas partículas acordadas num lneslno vértice de Ta. Quando tiveiinos mais

de duas partículas acordadas num mesmo vértice eliminamos o excesso pala que

fiquem só duas. Observemos então que a probabilidade de unia superpartícula ter

zelo filhos é Í;iil:iJ {:i:l:iJ, um filho é 2ÍaÍiJ (a:l:O+ d .Íãi , dois filhos é Íij:liD. d+l)

logo a média do número de filhos é {ãii;;fP > 1 se d 2 2. Isto prova que o processo

na árvore sobrevive cona probabilidade positiva pois ele domina o processo de

ramificação recém-definido.

2.4 O Processo em

O giafo G = Z é estudado neste trabalho, a seguir apresentamos algtuls resul-

tados que obtivemos neste caso.

Consideremos o modelo dos sapos elll G = Z cole G' = N. Suponha que a

partícula na posição n, se avivada, salte para a direita com probabilidade P(1)

l q. e para a esquerda cona probabilidade P(--1) = q., onde 0 < q. < 1 par

todo n.

VaDIos descrever três modelos e estabelecer seus resultados. O fato unificador

é L que é o número de vidas que cada partícula aviva tel-n, significando o número

de visitas que ela pode fazei a vértices ja visitados antes de se extinguir.

O Pi'ocesso Uniforme: Fixemos -L ? l, .N ? l inteiros e 0 < p < 1 real.

Inicialmente há .M partículas ein cada vértice de G' = N sendo todas inativas,

excito aquelas colocadas no sítio lun. Toda partícula ativa realiza uln passeio

a
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aleatório sobre o conjunto dos vértices de G = Z, movendo-se para a direita com

probabilidade P(1) = p e para a esquerda coi]] probabilidade P(--1)

Processo uniforme morre q.c. i\dais detalhes podem ser vistos no Capítulo 3.

O Pi'ocesso de Partícula: Inicialmente há uma partícula em cada vértice

de G' = N (.7V = 1), sendo todas inativas, exceto aquela colocada no sítio um.

Suponha que a partícula originalmente na posição n, se avivada, salte seilapre

pala a direita com probabilidade P(1) :: 1 q. e para a esquerda com probabil-

idade P(--1) = q., onde 0 < q. < 1. Se para algum JW C {1,2, ...} temos que

E,,...(q.)w < oo, então o Processo de partícula tem probabilidade positiva de

sobrevivem' cole Z., = 1. Mais detalhes podem ser vistos no Capítulo 4.

O Pi'ocesso do Sítio: Seja .l( 2 2 inteiro par fixo. Consideremos tuna

partícula por sítio eln G' = N (.M = 1), a partícula no sítio unl acordada, as

outras dormindo e o seguinte: suponha que uma partícula avivada que está na

posição n salte para a direita com probabilidade P(1) = 1 q. e para a esquerda

cona probabilidade P(--1) = q., e desaparece quando dá .L saltos consecutivos

ou não sem acordei ninguém. Seja

Í (.j + 1) '/(K") se n = sj onde

1 0 caso contrário.

Então o Processo do sítio n)orre q.c. se e somente se .L $ K. Mais detalhes

podella ser vistos ]lo Clapítulo 5

.j ? l e s > K + l
qn -n.
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Capítulo 3

O Processo Uniforme

Uma paiticuia ao realizei um passeio aleatório simples snllétrico ein

visita todos os vértices q.c. Fixe L C {1, 2, ...} bem grande. O que ocorre se en]

cada vértice de G' = Z for colocada uma partícula inativa (-M = 1) que pode

pular -L vezes ao ser acordada? Em t = 0 avive a partícula no sítio um. Con-

sidere a seguinte dinâmica: quando tuna partícula ativa pula (todas as partículas

ativas pulam no ]nesmo instante) sobre uma partícula inativa, esta fica avivada

e pulará -L vezes e depois desaparecerá. Há probabilidade positiva de se ter enl

todo instante alguma partícula atava? A resposta é não. Isto é conseqüência do

resultado mais importante deste trabalho, o Teorema 3.2

O Processo Uniforme em N

Fixe inteiros L 2 1, N ? l e 0 < p < 1 leal. Suponha que temos uilla

quantidade infinita de computadores conectados em linha. Cada computador só

se comunica com o vizinho à direita ou à esquerda. Uin vírus é criado. Este pode

saltar, a tempo discreto, para a esquerda com probabilidade P(--1) = 1 p e para

12



a direita colha probabilidade P(1) = p. Quando o vírus atinge uln computador este

aviva um antivírus. Uin computador com antivírus avivado pode destruir vírus

que ali pularem. Suponha que o vírus sobrevive a muitas visitas a colllputadores

com antivírus ativados, isto é, .L é muito grande. O criador do vírus coloca

N (N muito grande) réplicas deste em cada computador, todos inativos. No

tempo t - 0 todos os vírus no sítio um são avivados. Quando um ou mais vírus

(todos os vírus saltam no mesmo instante) atingem um computador, os vírus

inativos ali presentes são ativados e passaili a fazer a mesma dinâmica. Dizemos

que o processo sobrevive, se para cada instante de tempo existe pelo menos

um vírus ativo. Existe probabilidade positiva de que uma quantidade indefinida

de computadores sejam infectados? Em outras palavras, o Processo unifornte

sobrevive col-n probabilidade positiva?

O Processo Ullifornae: G = Z, G' = N

.V partículas por vértice de G' = N

cada partícula atava com .L vidas

l P P

N', L C N,P C (0, 1) Hxos

Lema 3.1 0 Processo umil/orme se eztángue q.c. /slo é quando temos G = Z,

IL)



G' = N, L ? l, .N ? l nteãros ./idos e 0 < p < 1 rea/ ./ízo taJ P(1) = p e

P(.--1) = 1 p, em algum instante (ateatorio anito) nã,o teremos 'uárus atino, com

probabilidade um.

A demonstração do Lema 3.1 é apresentada na Seção 3.2

A seguir obteremos uma generalização do Lema 3.1 que nos diz que ein G =

G' = Z não importa o número de partículas por sítio nem a probabilidade de saltar

para a direita, sempre que estas sejam constantes e iguais para cada vértice, o

resultado é o mesmo: o processo se extingue q.c

3.1 Resultado mais importante: O Processo Uni
forme com G = G' = Z se Extingue q.c.

O processo uniforme eln Z. Consideremos o modelo dos sapos com G =

G' = Z e a dinâmica usual: para N, L C N fixados, no instante inicial, existem .N

partículas ein cada vértice de G' = Z, todas inativas exceto as do sítio uml cada

partícula começa com L vidas e perde uma quando pula num vértice que já foi

visitado. P(1) = p e P(--1) = 1 p, onde p C (0, 1) fixo, são as probabilidades de

uma partícula aviva pular à direita ou esquerda respectivamente e as partículas se

ativen quando são visitadas por partículas ativas. Então, generalizando o Lema

3.1

Teoieina 3.2 0 processo un</arma em Z se eztángwe q.c

14



O Processo Uniforme Enl Z

Ar partículas em cada vértice de Z

Cada partícula aviva com .L vidas

q - l P

L -l

P

N, -L C N,P C (0, 1) 6xos

A prova do Teorema 3.2 é encontrada na Seção 3.2

Piobleina l Se G' = G = Za, d 2 2 e /V = -L = 1. .Então o processo se eztãngwe

q.c. ou o processo tem T)robabãlidade positiva de sobreviver?

Agora começamos a fazer as provas dos resultados enunciados acima

3.2 Prova do Lema 3.1 e do Teorema 3.2

Pala provar o Lema 3.1 consideramos o Processo unifoi'me independente:

uma partícula aviva perde uma de suas -L vidas sempre que ela pula em direção

à origem e então a vida de uma partícula aviva depende de seu próprio passeio

aleatório independente de todos os outros passeios. G = Z, G' = ly, N, P(1) e

P(--1) colho no processo unifonne. É claro que o processo uniforme indepelldente

dolllina o processo tutifonne.

Lema 3.3 0 processo wndorme independente se ea;tàngwe q.c
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Prova Pala {,.j C ]V definimos os eventos .4{ := as ]V partículas no sítio á são

acordadas, {í --> J} ::: a]guina das ]V partículas no vértice ã visita o vértice .j e

{i -w .j} := {{ --> .jl' . Também definanlos

e

Notemos que

.42í c .4i n {.B{ u c%} c -Bí u {.4i n c&}

e pela independência do Processo uniforme independente temos que

2{ 1

G - U {.j --,

P'(.A,:) $ P'(.B:) + I"(.'1:)F'(C':) (3.1)

Confio

2{ 1

jp(.j --> 2{) = 1"(.j --> J + 1) 11 p'(.j -+ k + il.j -} h) $ (1"(i -+ 2))':'j
&=.j+l

os, pala c - (1 1"(1 --> 2))'' , (lue

{ 1

E"(-B{) $ }1: I"(.j --> 2{) < c(1'(1 --> 2)):.

(l P)'~ <

pala todo l < .j < 2{ Temn.l

Tambéml

(3.2)

onde P'(l q 2)

16



K"(G) - ]p'(o.')
2{ 1

i+l

{+1

ll I"(i # j)
'=

$ 1 - ll I"(i # .j)

l ll(i - 1"(1 -} j))

e usando o Lellla 2.1, pois >j'j:2lP(l -} .j) < },A2P'(1 --> 2)j l < oo, obtemos

que para algum 0 < r < l

n {J # ':}

nl: J}

P

P

IP(Ci) < r para todo ã.

Como r >lP(1 -} 2), temos, de(3.1),(3.2) e(3.3), temos que

P'(.A,:) $ c,: + ,I"(.'1:)

(3.3)

IP(.42, ) < c.jrj 1 ---> 0 quando .j --> oo.

existe uln único .j = .j(n), tal que 2j $ n < 2j+l e, colho

P'(.Á.) .$ 1"(.A«)

17



telalos que

l"tAn) + u quand

a prova, observemos que

o n +(x)

1"(sobreviver) 1"( ,4, n .4: n . . . n .4. n . .)

lim 1"(.4.)n---#oo

0

H

Logo, também, o processo uniforme se extingue q.c, pois o processo uniforme

independente domina o processo uniforme. Como veremos a seguir, uma adap

ração da prova do Lema 3.3 nos permitirá demonstrar o Teorema 3.2.

Pi'ova do Teor'ema 3.2. Consideremos as notações introduzidas na prova do

Lema 3.3, porém fazemos .B{ = Uj.i .{j --> 2i}. Observe que ainda assim vale

a Equação (3.2), coi-n o lnesino c, portanto o mesmo argumento leva à conclusão

de que

li:n P'(.4.) = 0.n

Analogamente, temos que lim.-. P'(.A .) = 0. Daí segue que o processo enl Z

se extingue q.c.

Obseiveinos que podemos assumir que todas as partículas à esquerda de un-l

estão acordadas no instante iniciall a prova não muda, .Bi = Uj.i .{.j --> 2á}, de

novo
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Capítulo 4

O Processo de Partícula

Sejam G = Z, G' = N e fixe -L = N = 1. O criador do vírus cria agora,

un] vírus mais fraco (-L = 1). Entretanto, a velocidade de escape do vírus é

maior: a partícula (vírus) acordada no sítio n pulará sempre pala a direita cona

probabilidade P(1) = 1 q. onde q. vai para zero quando n vai para infinito.

Este vírus evoluído é mais caro e só é possível colocar uma (N = 1) cópia por

computador (lembre-se de que há um computador em cada sítio de G' = N). No

tempo t - 0 o vírus no sítio um é avivado. Quando um ou mais vírus (todos

os vírus saltam no mesmo instante) atingem un] computador, o vírus inativo

ali presente é avivado e passa a realizar a inesnla dinâmica. Quando un-l vírus

atinge uin computador, este atava um antivírus que destruirá os vírus que pulaiein

sobre ele no futuro. Dizemos que o processo soba'evive, se para cada instante

de tempo existe pelo menos unl vírus ativo. Existe probabilidade positiva de

que uma quantidade indefinida de computadores sejam-n infectados? Ein outras

palavras, o Processo de Partícula sobrevive com probabilidade positiva?

19



4.1 O Processo de Partícula

Consideremos o modelo dos sapos ein G :: Z coi]] G' = N e o seguinte: suponha

tuna partícula por vértice (.M = 1), e que a partícula ]la posição n, quando avivada,

salte sempre para a direita cona probabilidade P(1) = 1 q. e para a esquerda

com probabilidade P(--1) = q., onde 0 < q. < 1 para todo n. As partículas

ativas desaparecem inmediatainente após pular pala um vértice ja visitado, ou

seja, quando pulam para a esquerda (-L = 1). Denominamos este O Pi'ocesso

de partícula.

Unia conseqiência imediata do Teorema 3.2 él (:l 111 1'C

Corolário 4.1 Se inf. q. > 0 então o processo de parfz'c&/a se ezÍángae q.c

O principal resultado deste capítulo apresenta uma colldição sob a qual o

processo sobrevive com probabilidade positiva.

Teorema 4.2 Se >:=:i q.q.+l...q.+m-t < (x) para aZgtim -M C {1, 2, ...},então o

'processo de p rtíc'üla tem T)robabitidade positiva, de sobreviver.

co«-o E=: nz;: q.+: $ M E=:(ç.)", te-,os q«'

Coi'olário 4.3 Se }l:=:(q«)w < oo para a/gum M C {1,2, ...},então o processo

de parÍz'cu/a tem proóaóãZãdade positiva de soóreuàt;er.

Logo, se(ql, q2, . ) é uma pennutação de(({)",(+)'7,(})q,...), onde 0 < ? $ 1

fixo, então o processo de partícula tem probabilidade positiva de sobreviver.
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O Processo De Partícula

unia partícula por vértice, N :: l

as partículas ativas têm unia vida, L :: l

qn P. - l q.

M C {1, 2, 3, ...} fixo e

)(,,..l q.q.+i...q.+m-i < (x)

4.2 Para mostrar Sobrevivência em Z

O seguinte resultado sela útil para obter sobrevivência em Z, ver prova do

Teorema 4.2. Para n C N definimos os eventos: ..'l. := a partícula no sítio n é

acordada, {n --> m} := a partícula no vértice n visita o vértice m e {n H m}

{n --> ml'. Então

'4«+i D{.4«,n --> n + llÚ{.4..i, n 1 -} n + 1, n -} n + l}

Como Z, :: l implica independência dos eventos, teremos o seguinte lema que sela

útil pala mostrar sobrevivência quando M = 1 e M = 2:

Lema 4.4 ra) 1"(.4«)1"(n --> n + 1) $ 1"(-4.+i)

rb) I"(.'1«)ll"(n 1 --> n + l)I"(n -, n + 1) + P'(n --> n + l)j $ P'(.4,:+t)

f) l



Lembremos que 0 < q. < 1 no processo de partícula e observemos que se o

infiino dos q. é positivo então o processo se extingue q.c. Pois se q é o ínfimo dos

q., pelo Teorema 3.2, o processo com uma partícula por sítio e probabilidade de

saltar para a direita p = 1 q morre q.c, então, por comparação, o processo de

partícula se extingue q.c.

Pi'oblema 2 C?ue acontece com os dl@rentes processos se P(--1) = q. e o ãnámo

dos q. é zero?

A seguir apresentamos a prova do resultado enunciado acima

4.3 Prova do Teorema 4.2

Prova do Teor'elna 4.2: caso M = 1 Pelo Lema 4.4 parte (a) temos que

K"(.4.)li - ç.l $ E'(..'i.+:)

Portanto

"'"«-,:(: -«) (:
Agora pelo Lema 2.1

l, (: (:
lidade de sobreviver não é zero, pois

P'(sob,e«{«e,) ..I"(.A«+:)
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Prova do Teorema 4.2: caso Pelo Lema 4.4 parte (b) temos que

]p(Á«*:) ? 1"(.4«)l(i q. :):q.+(i q.)l

? i"(.4«)l1 2q. iq.l,

logo, pelo Lema 2.1, a probabilidade de sobreviver não é zero, pois

(:-«,) (: (: ««) *.

Prova do Teorema 4.2 caso gera] (]W ? 1). A ideia é a mesma dos casos

À/ = 1 e M :: 2. Tomemos n > M e lembrem-tos que se 0 < q < 1 então para

todo .j C N temos que

(i q)j > 1 .jç

portanto para 0 < qj < 1 temos que

H
:n -- ]U' + lJ

qj ) "+ : ' j

n

« "'! ll
j=n M+l

Apoia

.4«+l D (.4« n {n --> n + l})U
n

.4in {íH n+ lln ÍI {.j -, n+ l}
.j=i+l

Assim

23



l n-l n l

1"(.4«+t) ?1"(.4«) 1'(n-->n+l)+ }l: I"(j-->n+l) ll P(.j-wn+l)
L i=n--M+l j=i+l J

"u.) l: «o - « -' nl
"u.) 1: : o

;: "u.) 1: (« -- : - o.:l
]P'(.4.) 1

logo, pelo Lema 2.1, ten-tos para t suficientemente grande que

1"(..'1«--.) ? CP'(..'1.)

1?....,J - «- -onde C' > 0 não depellde de n oo o resultado se seguel Sl]r

n+lgi
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Capítulo 5

O Processo do Sítio

Sejam G = Z, G' = N e fixamos N = 1. O placar está 1-1: os vírus morrem

q.c no processo uniforme mas sobrevivem com probabilidade positiva no processo

de partícula. Agora os vírus sabem o que têm que fazer: pular para a direita,

P(1) = 1. Mas os computadores têm lulla nova arma, além de ativar o antivírus

quando são visitados, eles colocam muros espalhados a distâncias pré-escolhidas

que empuiraln os vírus para a esquerda e quando isto acontece os vírus perdem

duas vidas, pois isto significa visitar dois computadores com antivírus. As bar-

reiras q. dependem de -K, um inteiro par que o criador do vírus não conhece, e

cada vez são mais altas: empurram os vírus para a esquerda com probabilidade

que vai pala ulll com n. Os vírus atingem os muros como uin sunanli: chegam a

estes em grupos muito grandes e, se algum deles consegue pular a barreira, aviva

lula grande número de vírus que chegarão até o próximo obstáculo. Para que isto

aconteça, o criador do vírus deverá dar a este um número de vidas adequado. Ele

escollle dai a seu vírus L vidas e P(1) = 1, esta probabilidade não funciona nos
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sítios com bateira, e coloca unia cópia dele por computador, N :: 1, em cada

sítio de G' :: N. No tempo t = 0, o vírus no sítio um é avivado e quando un] ou

mais vírus (todos os vírus saltam no i-nesmo instante) atingem um computador,

o vírus ali localizado é ativado e passa a realizar a mesma dinâmica. Quando

um vírus atinge um computador este ativa um alltivírus que pode destruir os

vírus que pulein sobre ele no futuro. l)izenlos que o processo sobrevive, se para

cada instante de tempo existe pelo menos um vírus ativo. Será que o processo

sobrevive?

5.1 O Processo do Sítio

Seja K C {2, 4, 6, ...}. Consideremos o modelo dos sapos em G = Z com G' = N

e o seguinte: suponha uma partícula por vértice (.M = 1), e que a partícula que

atinja a posição n salte para a direita colll probabilidade P(1) = 1 q. e para a

esquerda com probabilidade P(--1) = q., onde

(.j+l)''/(K") sen=sjonde.j2 lesCNétalque Ã'+l <s
0 caso contrário.

As partículas ativas têm .L vidas e perdem uma após pular para um vértice já

visitado. Denominamos este colmo O Pi ocesso do sítio.

Na prova do sequente teorema nos aproveitaremos de um fato conhecido:

oo se t $ 1

l < (x) se t > 1.

Teor'eira 5.1 0 processo do salão se eztÍrzgwe q.c. se e

q«

se'm,en,te se i, < Ke



O Processo Do Sitio

tuna partícula por vértice,

uma partícula atiça tela .L vidas

N-l

l

0

L-

qn P- qn

q. := probabilidade da partícula que

atinge o sítio n salvai para esquerda

q. + l)Ü se n -K+ l < .

qn = U C.C.

Pi'ova

Temos que provar duas afirmações

(i) O processo se exangue q.c se Z, = A.

(ii) O processo sobreveve com probabilidade positiva se K+l

Pala .j ? l seja .4j o evento que a partícula no vértice sj é ativada

Vejalllos primeiro que o processo se extingue para -L - K. Observemos que

neste caso temos no máximo sJ partículas no vértice sJ , cada uma com no máximo
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J., vidas. Agora.

P'(.Aj+t) = P'(.4t, -42, ..., .4j, .4j+l)

1"(.4: .4:) . . .1"(.'1.í+:l.4j)

temos, pelo lelala 2.1, que a probabilidade de sobrevive

oo oo

}:((q,.)'/')'' - }l:(.j + i) : - «,,e
.j=t .j=t

1"(«b«e«{«,) -~1"(.4j)

Apoia vejamos que o processo sobrevive com probabilidade positiva para -L ::

k + l. Observemos que se acontece .4j temos no lninimo sj -- sj 1 + 1 partículas

no vértice sJ com .L vidas coada uma. Agora

1"(-4j+i) = 1"(.4i , .A2, ''', '4}, .4j+i)

) 1"(.4, 1 .'1:) . . . p'(À.f*: l .A.f )

temos, pelo lema 2.1, que a probabilidade de sobrevivem não é zero, pois
oo oo

}:((q..)"/'+:)'' '' '+: < >1:(.í + i) ' < «,
j-2J-t

ande « := (1 s :)(1 + 2-K :) > l

$

?

l ((q.:)"/')':

l ((q,:)"/:''':)':

l ((q,,)'/')''

l ((q,,)"/'+:)'' ':''': l ((q..)'/":)'' ''

r e zero, pois

e

1( q,. ) "/') ''

F'(sob,e«{««) Zãmj--F'(.4j)
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