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RESUMO

VEGA-OLIVEROS, D. A. Dinâmicas de propagação de informações e rumores em redes
sociais. 2017. 170 p. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências de Computação e Matemática
Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São
Paulo, São Carlos – SP, 2017.

As redes sociais se tornaram um novo e importante meio de intercâmbio de informações, ideias e
comunicação que aproximam parentes e amigos sem importar as distâncias. Dada a natureza
aberta da Internet, as informações podem fluir muito fácil e rápido na população. A rede pode
ser representada como um grafo, onde os indivíduos ou organizações são o conjunto de vértices
e os relacionamentos ou conexões entre os vértices são o conjunto de arestas. Além disso, as
redes sociais representam intrinsecamente a estrutura de um sistema mais complexo que é a
sociedade. Estas estruturas estão relacionadas com as características dos indivíduos. Por exemplo,
os indivíduos mais populares são aqueles com maior número de conexões. Em particular, é
aceito que a estrutura da rede pode afetar a forma como a informação se propaga nas redes
sociais. No entanto, ainda não está claro como a estrutura influencia na propagação, como medir
seu impacto e quais as possíveis estratégias para controlar o processo de difusão. Nesta tese
buscamos contribuir nas análises da interação entre as dinâmicas de propagação de informações
e rumores e a estrutura da rede. Propomos um modelo de propagação mais realista considerando
a heterogeneidade dos indivíduos na transmissão de ideias ou informações. Nós confirmamos a
presença de propagadores mais influentes na dinâmica de rumor e observamos que é possível
melhorar ou reduzir expressivamente a difusão de uma informação ao selecionar uma fração
muito pequena de propagadores influentes. No caso em que se objetiva selecionar um conjunto
de propagadores iniciais que maximizem a difusão de informação, a melhor opção é selecionar
os indivíduos mais centrais ou importantes nas comunidades. Porém, se o padrão de conexão dos
vértices está negativamente correlacionado, a melhor alternativa é escolher entre os indivíduos
mais centrais de toda a rede. Por outro lado, através de abordagens topológicas e de técnicas
de aprendizagem máquina, identificamos aos propagadores menos influentes e mostramos que
eles atuam como um firewall no processo de difusão. Nós propomos um método adaptativo de
reconexão entre os vértices menos influentes para um indivíduo central da rede, sem afetar a
distribuição de grau da rede. Aplicando o nosso método em uma pequena fração de propagadores
menos influentes, observamos um aumento importante na capacidade de propagação desses
vértices e da rede toda. Nossos resultados vêm de uma ampla gama de simulações em conjuntos
de dados artificiais e do mundo real e a comparação com modelos clássicos de propagação
da literatura. A propagação da informação em redes é de grande relevância para as áreas de
publicidade e marketing, educação, campanhas políticas ou de saúde, entre outras. Os resultados
desta tese podem ser aplicados e estendidos em diferentes campos de pesquisa como redes
biológicas e modelos de comportamento social animal, modelos de propagação de epidemias e



na saúde pública, entre outros.

Palavras-chave: Redes sociais, Propagação de informação, Propagação de rumores, Problema
de maximização da influência, Redes complexas.



ABSTRACT

VEGA-OLIVEROS, D. A. Information and rumor propagation in social networks. 2017.
170 p. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências de Computação e Matemática Computacional) –
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos –
SP, 2017.

On-line Social networks become a new and important medium of exchange of information,
ideas and communication that approximate relatives and friends no matter the distances. Given
the open nature of the Internet, the information can flow very easy and fast in the population.
The network can be represented as a graph, where individuals or organizations are the set of
vertices and the relationship or connection among the vertices are the set of edge. Moreover,
the social networks are also intrinsically representing the structure of a more complex system
that is the society. These structures are related with characteristics of the subjects, like the most
popular individuals have many connections, the correlation in the connectivity of vertices that
is a trace of homophily phenomenon, among many others. In particular, it is well accepted
that the structure of the network can affect the way the information propagates on the social
networks. However, how the structure impacts in the propagation, how to measure that impact
and what are the strategies for controlling the propagation of some information, it is still unclear.
In this thesis, we seek to contribute in the analysis of the interplay between the dynamics of
information and rumor spreading and the structure of the networks. We propose a more realistic
propagation model considering the heterogeneity of the individuals in the transmission of ideas
or information. We confirm the presence of influential spreaders in the rumor propagation
process and found that selecting a very small fraction of influential spreaders, it is possible to
expressively improve or reduce de diffusion of some information on the network. In the case we
want to select a set of initial spreaders that maximize the information diffusion on the network,
the simple and best alternative is to select the most central or important individuals from the
network’s communities. But, if the pattern of connection of the networks is negatively correlated,
the best alternative is to choose from the most central individuals in the whole network. On
the other hand, we identify, by topological approach and machine learning techniques, the least
influential spreaders and show that they act as a firewall in the propagation process. We propose
an adaptative method that rewires one edge for a given vertex to a central individual, without
affecting the overall distribution of connection. Applying our proposed method in a little fraction
of least influential spreaders, we observed an important increasing in the capacity of propagation
of these vertices and in the overall network. Our results are from a wide range of simulations
in artificial and real-world data sets and the comparison with the classical rumor propagation
model. The propagation of information is of greatest relevance for publicity and marketing
area, education, political or health campaigns, among others. The results of this these might be
applicable and extended in different research fields like biological networks and animal social



behavior models.

Keywords: Social Networks, Information spreading, Rumor propagation, Influence maximiza-
tion problem, Complex networks.
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CAPÍTULO

1
INTRODUÇÃO

D iversos sistemas complexos, entre eles a sociedade, meios de transporte como as linhas
aéreas ou redes rodoviárias, meios de comunicação como a Internet e redes celulares,
apesar de serem completamente distintos, apresentam uma característica em comum:

são compostos por partes discretas que interagem de forma não-linear (BOCCALETTI et al.,
2006; COSTA et al., 2011). A representação da estrutura de tais sistemas por meio de redes tem
revelado propriedades universais, tais como um alto grau de heterogeneidade na organização das
conexões e estrutura modular (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008; NEWMAN,
2010). Além disso, é possível modelar processos dinâmicos em tais estruturas, tais como propaga-
ção de informação (VESPIGNANI, 2011; CASTELLANO, 2012), rumores (ZANETTE, 2001a;
MORENO; NEKOVEE; PACHECO, 2004; NEKOVEE et al., 2007; BORGE-HOLTHOEFER;
MORENO, 2012), cultura (AXELROD, 1997; KUPERMAN, 2006; APOLLONI; GARGIULO,
2011), epidemias (ANDERSON; MAY, 1992; KOOPMAN, 2005; KITSAK et al., 2010), entre
outros. Modelos que descrevem a evolução de uma epidemia em uma sociedade podem ser
adaptados para se analisar a propagação de vírus na Internet ou de inovação tecnológica entre
cidades (CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009). Nesses casos, a organização das
redes tem uma importância fundamental sobre a evolução dos processos dinâmicos (BARRAT;
BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009).

Como um meio para estudar a organização e dinâmica em redes sociais, biológicas,
tecnológicas e de informação, foi introduzida no final da década de 90 a Teoria das Redes
Complexas (WATTS; STROGATZ, 1998a). Exemplos que podem ser representados por redes
complexas são a World Wide Web (BARABÁSI, 2001; NEWMAN, 2003), a Internet (NEWMAN,
2003), redes sociais (GIRVAN; NEWMAN, 2002; KEELING; EAMES, 2005; BAKSHY et

al., 2012), redes de citações entre artigos científicos (NEWMAN, 2006), redes de interação de
proteínas (ALBERT; BARABáSI, 2002), entre muitas outras (COSTA et al., 2011). Devido à
generalidade das ferramentas utilizadas na análise de tais redes, a teoria das redes complexas
apresenta um caráter altamente multidisciplinar, sendo utilizada nas mais diversas áreas, incluindo



28 Capítulo 1. Introdução

Física, Sociologia, Ciência da Computação, Biologia, Epidemiologia e Engenharia (COSTA et

al., 2011).

Um dos principais estudos em redes objetiva enteder os mecanismos em que opiniões,
informações, vírus e rumores espalham-se sobre sua estrutura. Modelos de propagação podem
ser usados no estudo de muitos sistemas sociais e físicos, que suportam a difusão de um
sinal (KUPERMAN, 2006; FUNK; SALATHé; JANSEN, 2010; VIEIRA; SENNA; PEREIRA,
2011; GONZáLEZ-BAILóN; Borge-Holthoefer, Javier Rivero; MORENO, 2011; BAKSHY et

al., 2012).

1.1 Motivação e contextualização
Os estudos de processos de propagação em redes complexas têm servido para ajudar

a explicar vários fenômenos de disseminação (ZANETTE, 2001a; NEWMAN, 2002b; BOC-
CALETTI et al., 2006; BARABáSI, 2007; BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008;
CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009), como por exemplo:

∙ Propagação de doenças ou vírus entre organismos vivos.

∙ Espalhamento de softwares maliciosos (e.g. worms ou vírus) através da Internet.

∙ Difusão do interesse por um produto ou moda, como música, filmes, estilo de roupas,
APPs, entre outros.

∙ Espalhamento de uma ideia, conceito, cultura, notícia, mêmes ou senso comum popular.

∙ Propagação de falhas em materiais ou sistemas, tais como efeito dominó em um sistema
elétrico.

Um exemplo particular de propagação foi a rápida adoção do jogo Pokémon GO (WING-
FIELD, July, 2016; TABACCHI et al., 2017; TEDXZURICH, 2017) lançado pela Niantic em
julho de 2016 e que é baseado no vídeo jogo PokéMon da década de 90. O jogo tornou-se um
fenômeno mundial com uma alta popularidade em pouco tempo, sendo o aplicativo da App
Store iOS com mais downloads em uma semana do que qualquer outro App no mesmo período e
um dos tópicos mais comentados em redes sociais, revistas on-line e tradicionais, entre outras
mídias (TABACCHI et al., 2017; TEDXZURICH, 2017). O sucesso deve-se em parte a uma
estratégia que promove uma mistura interessante de realidade virtual e atividades de socialização
em espaços públicos e redes sociais onde os jogadores podem interagir. A probabilidade de se
tornar um jogador aumenta se mais vizinhos ou amigos estiverem jogando, convertendo-se em
um efeito viral em cascata.

As abordagens propostas de modelos de propagação, tanto em epidemiologia (GREN-
FELL, 1997; KOOPMAN, 2002) ou sociologia (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2003;
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RICHARDSON; DOMINGOS, 2002), indicam que existe um limiar ou ponto crítico para que
aconteça uma difusão significativa através da rede. As informações ou doenças que se propagam
em menor taxa a esse limite crítico tendem a desaparecer. Porém, as que se difundem acima desse
limite se espalham exponencialmente e influenciam uma fração significativa da rede. Segundo a
dinâmica e o tipo de rede é possível calcular o limite de propagação crítico. Por exemplo, para
o caso de redes sociais ou tecnológicas, esse limite é próximo de zero (VESPIGNANI, 2011;
BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008). Isso significa que qualquer vírus, inclusive
aqueles com capacidade de contágio baixa, se mantém latentes na rede (BARABáSI, 2007).
Isso explica porquê vírus de computadores antigos ainda continuarem remanescente na Internet
depois de anos da suposta erradicação.

Assim, existem indícios de que o processo de propagação está fortemente influenciado
pela estrutura da rede (KEELING; EAMES, 2005; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO,
2009; CHEN et al., 2013; MILLER; KISS, 2014). Características topológicas como a distribuição
de grau, proporção de triângulos, correlação dos vértices, presença de hubs, entre outros, podem
influenciar na capacidade de difusão de informação ou rumores. Foi verificado que uma série
dessas características estruturais estão correlacionadas com traços da personalidade dos indiví-
duos (VISWANATH et al., 2009; NOË; WHITAKER; ALLEN, 2016; TABACCHI et al., 2017).
O comportamento das pessoas instintivamente contribui para a organização das redes sociais, e
em particular, a assortividade, a tendência de indivíduos semelhantes estar conectados, é uma
propriedade central de homofília nas redes sociais (VISWANATH et al., 2009; TABACCHI et al.,
2017). Por exemplo, segundo os cinco fatores da personalidade1 (NOË; WHITAKER; ALLEN,
2016; TABACCHI et al., 2017), ser extrovertido e amável tem um efeito positivo no tamanho
da rede do indivíduo, enquanto que o neuroticismo tem um efeito contrário. A extroversão e a
abertura a novas experiências estão positivamente correlacionadas à transitividade e pessoas mais
autodisciplinadas e cooperantes tendem a estar mais fortemente conectadas nos seus círculos de
amizade. Uma possível explicação poderia ser que a personalidade, sendo uma característica
inerente do indivíduo, desempenha um papel na determinação de sua posição na rede, e que por
sua vez, a posição na rede reforça traços específicos da personalidade.

Analisar o impacto dessas estruturas locais e as dinâmicas de propagação permitem
entender melhor como um “agente” se propaga e propor estratégias eficientes para controlar ou
melhorar sua propagação (KITSAK et al., 2010). Por exemplo, vacinar todas as pessoas pode ser
muito custoso e a vacinação aleatória de indivíduos também não resolveria o problema. Porém,
ao serem vacinados primeiro os indivíduos com maior número de conexões da rede, a imunização
pode ser efetiva usando apenas uma pequena fração da população (BARABáSI, 2007). Assim,
ações focadas nos vértices mais fortemente conectados da rede podem ser vantajosas para
imunização contra doenças, mas não necessariamente seria a melhor estratégia quando se busca a
propagação massiva de informações. A partir do estudo de estratégias de propagação para redes,

1 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(psicologia)>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(psicologia)


30 Capítulo 1. Introdução

podem-se planejar campanhas publicitárias que atinjam o maior número de pessoas no menor
tempo e custo possível. Também, podem ser empregadas para que uma informação chegue de
modo mais fácil e direto a um público alvo, diminuir ou anular o efeito de outra informação
ou convencer o maior número de pessoas sobre alguma ideia, como no caso de campanhas
publicitárias ou políticas.

Portanto, pesquisas no tema de propagação de informação em redes complexas são atuais
e relevantes, pois permitem entender, evitar, controlar ou estimular a difusão de informação.

1.2 Lacunas da área

Apesar dos avanços obtidos na análise, modelagem e simulação de redes complexas,
várias questões ainda precisam ser investigadas com maior profundidade (BRITTON et al., 2015;
PELLIS et al., 2015). No caso das dinâmicas sociais, tais como propagação de informação e
rumores, muitos modelos foram desenvolvidos (ANDERSON; MAY, 1992; BARRAT; BARTHé-
LEMY; VESPIGNANI, 2008; DRAIEF; MASSOULI, 2010; PASTOR-SATORRAS et al., 2015).
No entanto, tais modelos são bastante simplificados e não consideram situações observadas em
sistemas complexos reais. Ademais, o que se tem estudado sobre os fenômenos de propagação de
epidemias e rumores foi feito considerando-se grafos totalmente conectados, sendo que apenas a
partir de 2001 (PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2001) passou-se a considerar modelos de
redes com topologias ditas complexas. Tais redes ainda são bastante simplificadas, já que todos
os vértices são semelhantes e, na grande maioria dos casos, também são estáticas.

Por outro lado, ainda não foi explorado em profundidade a presença de vértices influentes
nos processos de propagação. De acordo com a dinâmica, podem existir vértices melhores
propagadores, como no caso de epidemias (KITSAK et al., 2010), ou não existir prova local
significativa de existência, como no caso de rumores (BORGE-HOLTHOEFER; MORENO,
2012). Algumas pesquisas destacam o papel importante que possui a correlação de grau no
processo de propagação (NEWMAN, 2002a; ná; PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2003;
NEKOVEE et al., 2007). Porém, as análises não avaliam o nível de presença da assortatividade
ou de outras propriedades topológicas sobre a rede e nem são consideradas abordagens em
meso escala considerando a estrutura que permitam a identificação de grupos de melhores
propagadores (KEELING; EAMES, 2005; PASTOR-SATORRAS et al., 2015).

A inclusão de parâmetros que se adaptam junto com a dinâmica social, cujos vértices
variam as conexões ou o potencial de propagação/recuperação ao longo do tempo tem sido pouco
explorada (PASTOR-SATORRAS et al., 2015; BRITTON et al., 2015). Além disso, considerar
vértices com taxas heterogêneas que podem ser modificadas na medida em que acontece a
dinâmica, adição de parâmetros que considerem fenômenos reais, desenvolvimento de estratégias
como desmerecer um rumor ou o surgimento de novas versões, competição, cooperação ou
mutação das informações, entre outros, são temas em aberto na literatura (PASTOR-SATORRAS
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et al., 2015; KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2015; BRITTON et al., 2015; PELLIS et al.,
2015). A evolução temporal, o limiar de propagação, a velocidade e pico de infectados, entre
muitas outras propriedades dinâmicas são questões importantes a serem analisadas nas novas
abordagens, de modo a verificar como a inclusão de propriedades mais realistas influencia na
propagação.

Desse modo, existe a necessidade de modelos mais realistas, estudando a dinâmica de
propagação em conjunto com os diferentes tipos de redes, de modo a verificar como a estrutura
influencia a dinâmica. Nesse sentido, mecanismos de controle mais precisos sobre o impacto
da propagação podem ser propostos. Logo, o campo de estudo de processos de propagação em
rumores e epidemias para redes complexas ainda encontra-se em sua fase inicial e há muitas
questões de pesquisa a serem exploradas.

1.3 Objetivos e trabalhos de pesquisa propostos

Este trabalho de doutorado teve como objetivo geral complementar os estudos realizados
sobre propagação de informação e de rumores como dinâmicas sociais em redes. Objetivamos
desenvolver modelos mais realistas, considerando: vértices com taxas de transmissão hetero-
gêneas que podem ser modificados na medida em que acontece a dinâmica; adição de novos
parâmetros que considerem fenômenos reais; adaptação da conexão dos vértices visando um
incremento na capacidade de propagação da rede; desenvolvimento de estratégias como desmere-
cer um rumor para controlá-lo ou potencializar sua difusão. Também, buscou-se realizar estudos
analíticos de modo a obter as equações que governam a dinâmica do modelo e verificar como os
seus parâmetros influenciam na disseminação do rumor. Estudos de estabilidade e impacto dos
parâmetros de tais modelos também são considerados.

A hipótese levantada neste trabalho considera que é possível desenvolver modelos de
propagação mais realistas ao explorar diferentes medidas e propriedades topológicas da rede.
Consideramos que a estrutura da rede exerce uma influência importante na dinâmica social, mas
também que a dinâmica oferece uma retroalimentação para a rede, definindo a estrutura.

O objetivo geral pode ser dividido nos seguintes subprojetos específicos, que discutimos
a seguir.

1.3.1 Novos modelos de propagação de informação

Novos modelos, que tenham propriedades mais próximas a realidade, foram propostos
neste trabalho. Para isso foram avaliados fatores como: (i) taxas heterogêneas de propagação
ou disposição para propagar, influências externas a rede, e (ii) abordagens adaptativas dos
vértices. Modelos cujos vértices possuem probabilidades de propagação ou de contenção próprias
visam analisar como a heterogeneidade afeta a dinâmica. Nesse sentido, abordamos as taxas
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heterogêneas sendo estas dependentes a propriedades estruturais da rede ou independentes da
estrutura, de acordo com uma distribuição de probabilidade.

O fator de adaptação da rede implica em que os vértices, sabendo seu estado e caracterís-
ticas de seus vizinhos, podem aumentar ou diminuir a força da conexão, inclusive, desfazer e
criar novas conexões. Por exemplo, as pessoas tendem a evitar o contato com indivíduos que
estejam manifestando algum sintoma de doenças transmissíveis, como a gripe ou tuberculose.
Para todas as propostas, será analisado o nível de dependência do modelo com a topologia da
rede, a fim de entender a relação entre a estrutura e a dinâmica.

1.3.2 Influência da estrutura da rede no processo de propagação

Podemos quantificar o nível de influência que a estrutura da rede exerce no processo
de propagação. As análises foram considerando o impacto em escala local, como identificação
de propagadores mais influentes; meso escala, como grupos de vértices que maximizem a
propagação na rede; e global, quantificando o impacto que propriedades estruturais específicas
têm sobre a dinâmica.

Trabalhos recentes têm considerado o impacto da estrutura na propagação (LI et al., 2014),
como por exemplo, a existência de vértices mais influentes em redes sem escala (MORENO; NE-
KOVEE; PACHECO, 2004; KITSAK et al., 2010; BORGE-HOLTHOEFER; MORENO, 2012).
No caso do modelo clássico de rumor, não existem vértices que sejam significativamente melho-
res que outros na propagação (BORGE-HOLTHOEFER; MORENO, 2012). Porém, a presença
de alguma propriedade topológica na rede pode permitir a presença dos melhores propagadores.
Desse modo, considerando uma propriedade topológica θ , podemos obter redes com diferentes
valores dessa medida. Com isso, buscamos analisar o impacto que as propriedades estruturais
têm sobre a dinâmica, identificar a presença de vértices melhores propagadores, em escala local,
e verificar a influência na fração final de informados, em escala global. Especificamente para
a análise em escala global, consideramos a diferença potencial da fração final de informados
segundo cada propriedade, com ∆θxy = ‖c.v(θx)− c.v(θy)‖, sendo θx o valor x que apresentou a
rede para a medida θ . A função c.v = σ(θx)

⟨θx⟩ é o coeficiente de variação da propriedade segundo o
valor x, avaliando a média ⟨θx⟩ e desvio padrão σ(θx) da fração de vértices informados.

Por outro lado, as abordagens para quantificar a relação entre a estrutura e a dinâmica
consideram uma medida topológica. Assim, fizemos uma análise multivariável mediante um
vetor de características estruturais para cada vértice i, com v̇i =

[
F1i, F2i, F3i, . . . F ji

]
, onde

F ji é uma medida topológica do vértice i. A partir desses vetores de características pode ser
empregado um método de mineração de dados para encontrar grupos de vértices, e desse modo,
analisar em meso escala, o desempenho dos grupos em relação a capacidade de propagação.
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1.3.3 Técnicas para controle da propagação

Desenvolvidos os modelos, podemos elaborar técnicas para controle da difusão. Por
exemplo, estratégias de vacinação ou campanhas de prevenção no caso de processos de epidemia
e estratégias publicitárias para alvos específicos ou de maior abrangência no caso de processos
de difusão de informação. A partir do entendimento da relação entre a estrutura e a dinâmica, as
técnicas propostas serão mais precisas e dependentes com a dinâmica e o tipo de rede. Trabalhos
recentes identificaram uma relação de dependência em redes sem escala para a propagação
de epidemias (KITSAK et al., 2010). No entanto, outros tipos de topologia ainda não foram
considerados, bem como redes espaciais. Desse modo, consideraremos diferentes tipos de
redes e compararemos os resultados com abordagens desenvolvidas anteriormente, de modo a
complementar ou generalizar técnicas existentes, ou desenvolver novas abordagens. Os métodos
podem ser baseados em informações locais, onde não se possui ou conhece toda a rede, ou
globais, que são usados quando se conhece toda a rede. Tais análises serão desenvolvidas nos
modelos tradicionais e nos modelos propostos, aplicando-os em redes artificiais e reais.

1.4 Contribuições

Uma das contribuições foi a proposta de um modelo discreto de propagação de rumores
com probabilidades heterogêneas de transmissão ou recuperação (VEGA-OLIVEROS; COSTA;
RODRIGUES, 2017b). Cada vértice da rede possui sua própria probabilidade de contagiar a
seus vizinhos ou de parar de propagar a informação. A partir dos resultados desse modelo
foi proposto um método para anular ou melhorar a propagação de uma informação na rede,
o qual melhorou em 35% e conteve em 60% a difusão da informação (VEGA-OLIVEROS;
COSTA; RODRIGUES, 2017b). Por outro lado, foi feita uma análise em meso escala para
identificar o grupo de vértices que mais propagam na rede (VEGA-OLIVEROS; BERTON,
2015). Para este problema, propusemos um método de identificação de sementes baseado na
estrutura de comunidades (VEGA-OLIVEROS; BERTON, 2015). Verificamos o impacto que a
correlação de grau da rede exerce na propagação de informação (VEGA-OLIVEROS; COSTA;
RODRIGUES, 2017a). Os resultados do método proposto foram satisfatórios em comparação
com outros métodos relevantes da literatura (VEGA-OLIVEROS; COSTA; RODRIGUES,
2017a). Finalmente, definimos e identificamos os vértices menos influentes da rede (VEGA-
OLIVEROS et al., 2015). Esses vértices têm sido desconsiderados nos trabalhos de propagação
da literatura. Porém encontramos que é possível, mediante técnicas adaptativas, melhorar a
capacidade de propagação desses vértices e da rede toda.

As simulações foram feitas em modelos de redes complexas onde foi possível controlar
algumas propriedades, de modo a verificar como o comportamento segundo diferentes estru-
turas influencia no processo de propagação. Ademais, foi comparada a evolução temporal das
abordagens propostas em tais redes com os modelos clássicos de propagação. Também, foram
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empregadas redes de dados de domínios reais, tais como de redes sociais, blogs, Internet, de
citações, entre outras.

Na investigação realizada neste doutorado, obtivemos as seguintes contribuições origi-
nais:

∙ Propusemos um modelo Markoviano discreto de propagação de rumores, o qual considera
vértices com probabilidades de propagação e recuperação próprias (VEGA-OLIVEROS;
COSTA; RODRIGUES, 2017b). Para o modelo proposto foi realizada a correspondente
análise comparativa entre os resultados teóricos com os resultados das simulações, encon-
trando uma boa correspondência a nível local e global. Foi verificado como os parâmetros
do modelo afetam o processo de propagação. Identificamos que ao adicionar probabilida-
des heterogêneas de transmissão surgem vértices mais influentes na dinâmica de rumor.
Assim, vértices com maior grau, centralidade de intermediação ou PageRank propagam
mais que os que apresentam maiores valores em outras centralidades. Também, avaliamos
o modelo em diferentes topologias, tais como redes sem escala, pequeno mundo, espaciais,
com distribuição de Poisson e regulares, bem como em dados reais, tais como dados do
Google+, de troca de e-mails, redes tecnológicas, como mapas da Internet, entre outras.
Como resultado, observamos que as taxas heterogêneas impactam mais nas redes com
distribuição de grau heterogêneo, isto é com distribuição que segue uma lei de potência do
que em redes regulares ou homogêneas.

∙ A partir dos resultados do modelo heterogêneo, observamos que os vértices com maior
centralidade PagRank são propagadores influentes capazes de afetar a dinâmica de pro-
pagação, podendo aumentar ou reduzir a força da difusão (VEGA-OLIVEROS; COSTA;
RODRIGUES, 2017b). Com uma pequena fração desses propagadores influentes (0.5%
dos vértices com maior PageRank) é possível controlar a difusão de um rumor ou incre-
mentar seu potencial de propagação entre 60% e 35% respectivamente. Observamos que
o método proposto é mais efetivo no começo do processo de difusão, antes que 10% da
população seja afetada. Os resultados mostram que técnicas que consideram a topologia
da rede afetam o processo de propagação.

∙ Propusemos um método que seleciona um conjunto de η propagadores iniciais base-
ado na estrutura de comunidades da rede para maximizar a propagação de informa-
ção (VEGA-OLIVEROS; BERTON, 2015). O método proposto tem custo computacional
baixo (O(n log(n))) o qual não depende do tamanho de η sementes. O método mais con-
ceituado na literatura é um algoritmo guloso que apresenta custo computacional NP-difícil
e que depende do número de η sementes requeridas. Mediante exaustivas simulações,
em 6 redes artificiais e 8 redes reais, mostramos que não existe diferença estatística nos
resultados entre o método proposto e o método guloso (VEGA-OLIVEROS; COSTA;
RODRIGUES, 2017a).
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∙ Avaliamos o impacto que a correlação de grau-grau tem sobre a dinâmica de propagação
de informação em redes complexas (VEGA-OLIVEROS; COSTA; RODRIGUES, 2017a).
Observamos que em redes disassortativas, ao selecionar um grupo de η sementes que
sejam os vértices mais centrais da rede, é possível atingir um pico de indivíduos informados
muito maior em comparação com outros métodos. No caso que a rede seja assortativa
ou não assortativa, selecionar os vértices mais centrais não é a melhor opção, pois existe
uma sobreposição de influência entre essas sementes. A medida que cresce o número de
sementes iniciais η é possível que a fração final de informados diminua em comparação a
η menores, o qual é um resultado não esperado. Desse modo, os modelos de propagação
são funções monotônicas crescentes em relação a η quando as sementes são escolhidas de
forma aleatória uniforme. Assim, métodos de maximização que não consideram a estrutura
da rede, podem obter resultados subótimos.

∙ Identificamos, mediante análises topológica e usando o algoritmo k-means de aprendizado
não supervisionado, os vértices que menos propagam na rede, os quais são aqueles com a
menor centralidade de autovetor (VEGA-OLIVEROS et al., 2015). Denominamos esses
vértices como os vértices menos influentes ou piores propagadores. Não necessariamente
os vértices que menos propagam informação são aqueles com grau ou centralidade de
intermediação baixa na rede. Vértices com valores de centralidade acima da média da rede
também podem ser propagadores menos influentes.

∙ Propusemos uma técnica adaptativa para aumentar a média de propagação dos vérti-
ces (VEGA-OLIVEROS et al., 2015). A abordagem adaptativa é feita nos vértices menos
influentes da rede. Ao fazer a reconexão de uma pequena fração desses vértices (0.5%) para
os de maior valor de centralidade, observa-se um incremento na capacidade de propagação
de informação de toda a rede. A média da capacidade de propagação na rede adaptada é
maior que a capacidade de propagação do vértice mais influente da rede sem adaptação.

1.5 Estrutura do documento
Este trabalho está organizado da seguinte maneira:

∙ No Capítulo 2 são apresentados os conceitos relacionados ao trabalho como: conceitos
básicos de redes complexas, modelos de redes artificiais considerados, uma descrição das
medidas centrais em escala local e global adotadas no trabalho. Além disso, é apresentada
uma revisão atual sobre dinâmicas de propagação baseadas em redes, especificamente,
considerando os processos de difusão de epidemias e rumores.

∙ No Capítulo 3 são apresentadas as abordagens gerais adotadas neste projeto, como o
modelo de propagação de informação adotado, a definição e configuração geral das
simulações e as redes complexas consideradas no projeto.
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∙ No Capítulo 4 é apresentado o modelo proposto de propagação heterogênea de rumores
junto com a motivação da proposta, trabalhos relacionados, a metodologia e os resultados
em redes artificiais e reais. Além disso, apresentamos os resultados de dois cenários ou
casos de estudo, de melhoria ou controle da propagação, para exemplificar o alcance do
modelo.

∙ No Capítulo 5 é apresentada a proposta do método de seleção de vértices influentes
baseado nas comunidades da rede. A motivação do problema, os trabalhos relacionados
e a metodologia são também apresentados. Adicionalmente, os resultados relacionados
a escolha do comportamento dos propagadores e a fração final de vértices informados a
partir das multiplex sementes iniciais são analisados.

∙ No Capítulo 6 são apresentados os resultados da análises do impacto que a assortatividade
da rede tem na propagação de informação. A motivação e a definição do problema de
maximização de informação, a metodologia e os resultados em redes artificiais, reais e a
distribuição das sementes são discutidas. Além disso, são apresentadas as considerações
em relação a uma análise estatísticas dos resultados obtidos.

∙ No Capítulo 7 é apresentado o problema de identificação dos propagadores menos influ-
entes da rede. A motivação do problema, a definição dos vértices menos influentes e a
metodologia de identificação mediante análise topológica ou supervisionada são descritas.
Também, é apresentada a proposta e resultados de um método adaptativo para aumentar a
capacidade de propagação dos vértices menos influentes e de toda a rede.

∙ Finalmente, no Capítulo 8 são apresentadas as contribuições e publicações geradas, as
limitações e trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

2
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A s redes sociais são a representação de um sistema complexo definido pelo conjunto de
dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos, que são os vértices da rede) e
suas conexões (interações, relações, comunicação ou laços sociais) (WASSERMAN;

FAUST, 1995). Ao analisar as redes sociais podemos descrever e medir as relações entre os
atores (tangíveis ou não) e suas propriedades topológicas. Por exemplo, podem-se definir os
vértices mais importantes ou centrais de uma comunidade, tanto pela importância topológica,
quanto na sua capacidade de propagação de informação. Pesquisas e aplicações de impacto
em redes sociais têm sido reportadas em diferentes contextos relevantes na sociedade. Casos
como terrorismo (KREBS, 2002), prevenção e detecção de fraudes (WORRELL; WASKO;
JOHNSTON, 2011), epidemias, como H1N1 (AMARAL L.A.N, 2004; KADUSHIN, 2005;
HETHCOTE, 2006; BAJARDI et al., 2011) ou de rumores (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS,
2003), criminologia e economia (KADUSHIN, 2005), entre outros, são exemplos da relevância
do tema. Desse modo, modelos de propagação de informação que utilizam o ferramental da
Teoria de Redes Complexas, auxiliam no entendimento de como as informações se propagam na
rede, como propor técnicas adequadas para controlar a difusão e como a estrutura da rede afeta a
dinâmica, entre muitas outras.

2.1 Redes complexas

Vivemos rodeados de vários tipos de sistemas complexos, desde as células, constituídas
por milhões de moléculas, até a sociedade, que é uma coleção de milhões de indivíduos e suas
interações. Esses sistemas podem ser representados no formato de uma rede. Desse modo, existe
todo tipo de redes e em toda escala. O cérebro é uma rede de neurônios conectados por axônios,
enquanto que uma simples célula é uma rede de moléculas conectadas por reações bioquímicas.
A sociedade, é uma rede de pessoas conectadas por relacionamentos de amizade, família, colegas,
conhecidos, entre outros. Em maior escala, ecossistemas inteiros representam redes de espécies e
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de cadeias alimentar. Além do mais, existem também várias redes tecnológicas, como a Internet,
as redes de transmissão de energia elétrica, de transporte, entre muitas outras (NEWMAN, 2003;
COSTA et al., 2007). Inclusive, até a linguagem pode ser considerada como uma rede de palavras
conectadas por valores semânticos da própria língua. São várias as ciências que participam
no estudo dos sistemas complexos, como a teoria dos grafos, sistemas dinâmicos, mecânica
estatística, teoria de jogos, processos estocásticos, probabilidade, entre outros. Além disso, o
estudo de sistemas complexos abrange diferentes áreas como a biologia, a medicina, a economia,
a sociologia, a computação, a física e engenharia.

Desse modo, o estudo de redes complexas permite o entendimento de muitos sistemas
complexos, a partir de sua estrutura e da influência que esta tem sobre o comportamento da rede.
As redes complexas possuem um grande número de elementos e conexões, além de ser dinâmicas
alterando a sua estrutura ao longo do tempo. O interesse da pesquisa em redes está em entender
a estrutura, suas propriedades e como a organização da rede pode influenciar no comportamento
e evolução de processos dinâmicos, além da generalização para diferentes sistemas da natureza.
Independente de função, idade ou escopo, as redes reais convergem a arquiteturas similares e
apresentam propriedades que podem ser caracterizadas através do uso de medidas (BARABáSI,
2009). Características como a distribuição de grau, a presença de hubs, a assortatividade nas
conexões dos vértices, entre outras propriedades estruturais, são de grande relevância para o
estudo da rede.

Neste capítulo são aparesentados os conceitos relacionados às redes complexas e as
medidas propostas para caracterizá-las. Os conceitos iniciais de redes complexas são apresentados
na Seção 2.1.2; medidas de caracterização local são apresentados na Seção 2.1.3; na Seção 2.1.4
são apresentadas as medidas de escala global; Finalmente a Seção 2.1.2 apresenta alguns modelos
gerais sobre tipos de redes complexas.

2.1.1 Conceitos básicos

Uma rede é um conjunto de elementos chamados vértices ou nós, os quais estão unidos
entre si mediante conexões chamadas arestas. Formalmente definimos a rede G = (V,E,W ),
sendo V = {v1,v2, ... vN} o conjunto de N vértices, E = {e1,e2, ... eM} o conjunto de
M conexões ou arestas e W = {w1,w2, ... wM} os pesos das arestas que determinam a força
da interação entre os respectivos vértices, no caso de redes ponderadas. Uma aresta pode ser
direcionada, indicando o vértice inicial e o vértice destino da relação, ou pode ser não direcionada,
onde ambos são o início e fim da relação. Em termos computacionais, esta estrutura pode ser
representada por meio de uma matriz de adjacência A. Quando a rede é não direcionada, os
vértices i e j estão ligados se a entrada Ai j = A ji na matriz é igual a 1. Caso contrário, será
igual a 0. Neste trabalho são consideradas redes não direcionadas ou simétricas.

Dois vértices são chamados de vizinhos se estão conectados por uma aresta. O conjunto
de vértices que se conectam com um vértice i é chamado de vizinhos de i ou vizinhança, K(i).
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O grau de um vértice, ki, representa o tamanho de sua vizinhança ou o total de vizinhos que ele
possui.

Para uma rede G(N,M), o número de arestas M pode estar no intervalo [0,Mmax], onde
Mmax = N(N−1)/2 é o número máximo de arestas da rede. A rede é chamada de esparsa se
M≪ N2 e densa se M = O(N2). Quando M = Mmax, a rede é chamada de rede completa GN .
Define-se que uma rede é regular, Gr, quando todos os vértices possuem o mesmo número r de
conexões.

A caminhada de um vértice i até o vértice j é uma sequência consecutiva de arestas
(e1, ...el) através de vértices adjacentes que começam em i e terminam em j. A distância
caminhada é definida como o número l de arestas que estão na sequência. Uma trilha é uma
sequência em que nenhuma aresta é repetida. Um caminho é uma caminhada em que nenhum
vértice é visitado mais de uma vez. O caminho com menor distância entre dois vértices é
conhecido como caminho mínimo ou caminho geodésico (`i, j). Um ciclo é um caminho circular
ou fechado, de pelo menos 3 vértices, onde nenhuma aresta é repetida começando e terminando
no mesmo vértice. A rede G é chamada de conectada ou conexa se para qualquer par de vértices
i e j distintos existe um caminho na rede que os comunica, caso contrário, é chamada de
desconexa. A rede que não possui ciclos é chamada de acíclica ou de floresta. Uma floresta
conexa é conhecida como uma árvore.

Os menores caminhos entre todos os vértices em uma rede podem ser representados
através de uma matriz de distâncias G`, cujos elementos `i j expressam o valor do comprimento
do caminho geodésico entre os vértices i e j. Estes caminhos podem ser obtidos por meio
dos algoritmos de Djikstra, BellmanFord ou busca em amplitude como o método Breadth-
first (BRANDES, 2001). O valor `max = maxi, j{`i j} é chamado diâmetro da rede.

Em redes simétricas, um componente é o maior sub-conjunto de vértices no qual existe
ao menos um caminho entre cada par de vértices e nenhum caminho com algum vértice fora do
conjunto. Caso i e j não pertençam ao mesmo componente, o conceito de distância não está bem
definido, mas neste trabalho usamos como convenção `i j = ∞. Logo, geralmente considera-se
apenas o maior componente ou componente principal Cp para a caracterização da rede.

Existem outras medidas para caracterização topológica da rede. Algumas delas utilizam
os conceitos de distância e caminhos mínimos. Outras analisam a distribuição de grau dos
vértices ou a relação entre os vértices e seus vizinhos. Nas seguintes seções serão abordadas
algumas medidas para redes não direcionadas, classificando-as entre medidas centrais ou locais
e medidas globais ou da rede.

2.1.2 Modelos de redes artificiais

As redes também podem ser classificadas segundo a natureza dos dados que representam.
Espera-se que redes de natureza iguais compartilhem propriedades semelhantes entre si. Newman
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(2003) classifica as redes reais em quatro categorias: i) Redes sociais, ii) Redes de informação,
iii) Redes tecnológicas e iv) Redes biológicas. As redes sociais são aquelas em que os vértices
representam atores e as arestas as relações entre os atores para uma comunidade. Redes baseadas
na troca de emails, ou redes como Facebook ou Twitter, formam parte desse conjunto.

As redes de informação são aquelas cuja topologia se assemelha com a estrutura da
informação armazenada nos vértices. No caso, redes de citações de autores ou a World Wide Web

(Web) são alguns exemplos. As redes tecnológicas são aquelas cujo propósito é a transmissão
e distribuição de algum bem ou recurso. Exemplos são as redes de força elétrica e inclusive
a própria Internet e sua estrutura física. Por último, as redes biológicas são todas aquelas que
mapeiam algum sistema de seres vivos ou orgânico. Elas abrangem desde redes de proteínas e
redes genéticas, considerando também redes corticóides e neuronais, até as redes que representam
grandes ecossistemas.

Segundo o tipo de rede existem propriedades, como a distribuição de grau dos vértices,
proporção de triângulos, média dos caminhos mínimos, assortatividade, entre outros, que a carac-
terizam. Os modelos de redes artificiais buscam adotar algumas dessas características para isolar
e estudar por separado situações particulares. Desse modo, nos modelos são controlados alguns
desses parâmetros e outros são desconsiderados. Quanto mais parâmetros forem controlados
pelo modelo, maior complexidade apresentará. A seguir são descritos alguns modelos de redes
artificiais que serão considerados neste trabalho.

2.1.2.1 Modelos de redes aleatórias

As redes aleatórias foram inicialmente propostas pelos matemáticos Erdös e Rényi (1959)
e, desde então, muitos estudos teóricos sobre essas redes têm sido desenvolvidos (BARABáSI;
ALBERT, 1999; BOLLOBáS, 2001). Os modelos fixam alguns parâmetros da rede, como o
número de vértices, de arestas, ou uma probabilidade de conexão, de modo a obter redes com
grau médio semelhante.

Existem dois modelos de redes aleatórias que se destacam e que são conhecidos pela
notação matemática G(N,M) e G(N,P). No modelo G(N,M), ou modelo ER (ERDÖS; RÉNYI,
1959), distribui-se sem nenhuma preferência M arestas entre N vértices de maneira uniforme,
evitando a auto conexões e multi arestas. As redes possuem um número fixo de conexões,
conhecido como canonical ensemble. No modelo G(N,P), cada par de vértices é testado uma
única vez, conectado-os com uma probabilidade P. O modelo gera redes com um número de
conexões variável, conhecido como a propriedade grand-canonical ensemble.

Como podem ser geradas diferentes redes mediante os mesmos parâmetros, considera-se
a esperança dos valores utilizando um conjunto (ensemble) de redes. A probabilidade de que
uma realização do modelo G(N,P) produza uma rede com M arestas é dada por PM.

Como PM segue uma distribuição binomial, pode-se estimar o número esperado de arestas
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Figura 1 – Distribuição de grau de 30 iterações para uma rede ER com N = 500, P = 0.045, ⟨k⟩ =
23.76±0.33, e ⟨`⟩= 2.223±0.10

Fonte: Elaborada pelo autor.

segundo ⟨m⟩ ∼ N(N−1)
2 P. A probabilidade de que um vértice i tenha k arestas é dada por

P(k) =

(
N−1

k

)
Pk(1−P)N−1−k , (2.1)

na qual, Pk é a probabilidade de sortear as k arestas, (1−P)N−1−K é a probabilidade de que
não existam as (N − 1− k) arestas restantes e o combinatório representa as diferentes pos-
sibilidades de selecionar os vértices finais das k arestas. Na rede aleatória, os vértices são
estatisticamente equivalentes. Assim, a probabilidade de que um vértice escolhido tenha grau k

segue a distribuição P(k)∼ Binomial(N−1,P), uma vez que o processo de geração das redes é
um processo de Bernoulli homogêneo. Desse modo, o número de conexões esperado é dado
por ⟨k⟩= (N−1)P (COSTA et al., 2007). Considerando o tamanho da rede no limite, N→ ∞,
e o grau médio constante, temos que a distribuição de grau aproxima-se a uma distribuição
Poisson (BOLLOBáS, 2001), isto é.

P(k) =
e−⟨k⟩⟨k⟩k

k!
. (2.2)

Isso significa que a maioria dos vértices terá grau próximo de ⟨k⟩ e não existe a presença
de hubs na rede, o qual pode ser comprovado com o segundo momento da rede. Além disso, a
média dos caminhos mínimos é pequena para esse tipo de redes, crescendo proporcionalmente
com o logarítmo do número de vértices, com ⟨`⟩ ∼ log(N)

log(⟨k⟩) . Exemplo dos valores experimentais
para redes ER são apresentados na Figura 1.

Os modelos apresentados não consideram outras propriedades na construção das re-
des. Por tal motivo, eles não são adequados para representar redes reais (BARABÁSI, 2001;
NEWMAN, 2003). Na seguinte seção é apresentado um modelo que considera a proporção de
triângulos na rede, propriedade observada em redes reais (NEWMAN, 2010).
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Figura 2 – Modelo de Watts-Strogatz para redes mundo pequeno. Adaptada de Watts e Strogatz (1998a)

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.1.2.2 Modelos de redes de pequeno mundo

Em muitas redes reais, apesar de serem grandes, há um caminho relativamente curto
entre quaisquer pares de vértices. Essa característica é conhecida como propriedade de pequeno
mundo (smal-world) e foi inicialmente observada por Milgram (1967). Em um experimento
enviando cartas nos Estados Unidos, Milgram encontrou que a distância média entre as pessoas
em uma rede social é muito pequena, em média, seis passos eram suficientes para conectar duas
pessoas quaisquer, dando origem a famosa hipótese dos seis graus de separação.

De igual maneira, Watts e Strogatz (1998a) notaram que as redes reais possuíam essa
característica, além de uma grande presença de triângulos (ciclos de ordem três), muito maior em
comparação com redes aleatórios semelhantes (com valores iguais de N e M). Desse modo, foi
inicialmente evidenciado que as redes reais não são totalmente aleatórias, e que existe algumas
regras que governam sua formação. Foi proposto um método de construção de redes conhecido
como WS, no qual é possível variar a proporção de triângulos na rede. O modelo consiste em um
processo de re-ligação de arestas dada uma probabilidade P.

O processo começa com um lattice unidimensional regular de N vértices, no qual cada
vértice é simetricamente ligado aos seus 2k vizinhos mais próximos para um total de M = kN

arestas. Para cada vértice, cada aresta ligada a um vizinho no sentido horário é re-ligada a
outro vértice escolhido aleatoriamente com uma probabilidade P, ou preservada com uma
probabilidade 1−P. Nota-se que para P = 1 o modelo gera uma rede aleatória, com baixa
quantidade de ciclos de ordem três, com caminho médio pequeno mas com a restrição de que
cada vértice tem conectividade mínima kmin = k. A rede aleatória é diferente do modelo ER, pois
o número mínimo de arestas é mantido mas o grau dos vértices é diferente. Quando P = 0, o
modelo gera redes com alta presença de triângulos e regular.

Na Figura 2 observamos o modelo WS proposto por Watts e Strogatz, com apenas um
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Figura 3 – Característica do modelo WS para rede com N = 600: (a) e (b), distribuição de grau segundo P;
(c) média do coeficiente de clustering ⟨C⟩ VS a média dos menores caminhos geodésicos ⟨g⟩
com m = 6 para 30 iterações

(a) WSP=0.001 (b) WSP=0.1

(c) small-world

Fonte: Elaborada pelo autor.

componente. Diferente do modelo ER, a medida que P aumenta, o número de recombinação
de arestas também aumenta, interpolando de uma rede regular até uma rede aleatória. No meio
termo são encontradas as redes de pequeno mundo do modelo (Figura 3)

Na rede regular circular descrita anteriormente, cada vértice tem o mesmo grau m (Figura
3a). Uma vez feitas as recombinações entre as arestas, a rede começa se tornar em pequeno
mundo. A definição para a distribuição de grau do modelo WS é apresentado a seguir

PP(k) =
min(k−m,m)

∑
n=0

[(
m

n

)
(1−P)nPm−n

][
(mP)k−m−n

(k−m−n)!
e−Pm

]
, (2.3)

onde o primeiro termo representa a probabilidade de que sejam mantidas as conexões e o segundo
termo a distribuição de probabilidade das conexões que são recombinadas, dado um N grande.
No caso em que P→ 1 temos que PP(k) segue uma distribuição de Poisson (Figura 3b), com
k′ = k−m e ⟨k′⟩= m, isto é

P(k) =
(m)k−m

(k−m)!
e−m . (2.4)

Considerando P = 0, o número esperado de triângulos ou conexões entre vizinhos para



44 Capítulo 2. Fundamentação Teórica

cada vértice é Ci = 3m(m−1)/2 e o número total esperado de conexões seria Ct = 2m(2m−1)/2.
Assim, pode-se definir o valor máximo do coeficiente de agrupamento fazendo Ci/Ct , obtendo
como resultado Cmax = 3(m−1)

2(2m−1) , que para fins práticos e valores grandes de m, temos que
Cmax ≤ 3/4.

Na Figura 3c temos a relação do coeficiente de clustering e a média dos caminhos
geodésicos da rede em função de P, calculado para 30 simulações. A linha pontilhada apresenta
o comportamento de ⟨C⟩, com seu máximo teórico Cmax = 0.6 quando P = 0. A linha contínua
apresenta o comportamento da média dos caminhos geodésicos da rede, também como uma
fração de seu valor máximo gmax = n/2m = 50. Observa-se que existe um intervalo de valores de
P nos quais o modelo apresenta de forma simultânea os efeitos de um coeficiente de clustering

alto e média de caminhos mínimos significativamente baixos, causando o efeito de pequeno
mundo.

2.1.2.3 Modelos de redes sem escala

Nos modelos anteriores, a probabilidade de dois vértices se conectarem está definida por
uma probabilidade constante P, seguindo uma distribuição Poisson para o grau dos vértices. Em
contraste, Barabási e Albert (1999) encontraram que em muitas redes reais existe um número
abundante de vértices com poucas conexões e uma pequena minoria de vértices que apresentam
a maior parte das conexões. Esse tipo de rede segue uma distribuição lei de potência (ALBERT;
BARABáSI, 2002; NEWMAN, 2003; CLAUSET; SHALIZI; NEWMAN, 2009; BARABáSI,
2009), do tipo P(k)∼ k−γ . A distribuição de grau é altamente heterogênea, com alguns poucos
hubs ligados a muitos vértices que possuem graus baixos.

As redes sem escala são um subconjunto das redes com distribuição de lei de potência,
dado que o fator de potência γ varia entre [1,3]. São denomindadas sem escala porque a média do
grau ⟨k⟩ não representa um valor significativo de escala na rede. Entre as principais características
das redes sem escala observa-se:

∙ A maioria dos vértices têm grau baixo e só poucos vértices têm grau alto (presença de
hubs);

∙ São redes dinâmicas, que podem crescer à medida que passa o tempo.

∙ São redes resistentes a falhas ou erros. Uma falha é considerada como a remoção uniforme
de vértices da rede. No caso, a rede continuará conectada e não se fragmentará.

∙ Exibem uma média de caminhos mínimos pequena, tendo assim o fenômeno de mundo
pequeno.

Barabási e Albert (1999) propõem um modelo que gera redes sem escala com γ = 3,
conhecido como redes BA. O processo inicia com m0 vértices totalmente conectados. A cada
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Figura 4 – Modelo de rede sem escala Barabási e Albert: (a) exemplo de uma rede BA com N = 500,
m0 = m = 3 e γ = 2; (b) distribuição de grau para 30 simulações com os mesmos parâmetros e
resultado de ⟨k⟩= 5.976±0.0, ⟨`⟩= 2.749±0.048 e ⟨C⟩= 0.215±0.026

(a) (b)

Fonte: Elaborada pelo autor.

passo de tempo t = 1,2,3...N−m0 um novo vértice j com m arestas é adicionado à rede. A
probabilidade que o novo vértice j se conecte com um vértice da rede é dada pela Equação 2.5.

∏(ki) =
ki

∑k j
, (2.5)

onde o denominador é a soma do grau para todos os vértices. Esta abordagem faz com que os
vértices com maior número de conexões tenham maior probabilidade de se conectar com os
novos vértices. Pela regra de conexão preferencial, as conexões entre os vértices não acontecem
de modo randômico e sim de modo preferencial, onde os “ricos ficam cada vez mais ricos”.
Todos os vértices novos com suas m arestas são conectados seguindo esse procedimento.

As seguintes expressões analíticas podem ser obtidas a partir do modelo (BARRAT;
BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008): o grau médio da rede pode ser calculado segundo
⟨k⟩ ∼ 2m; a média dos caminhos mínimos ⟨`⟩ ∼ log(n)/ log(log(n)), o qual é conhecido como a
propriedade ultra small-world; no caso da média do coeficiente de clustering, conclue-se que
⟨C⟩ ∼ M

8N2 log(N)2. Um exemplo de rede BA com a distribuição de grau e os valores das medidas
aparece na Figura 4. Observa-se que a variância da distribuição é muito maior por causa da
presença dos hubs na rede, em comparação aos modelos ER e WS. Essa condição é mais clara
e evidente na seguinte seção, onde o modelo proposto interpola de redes sem escala até redes
randômicas.

2.1.2.4 Modelo de rede sem escala espacial

Apresentamos um modelo que produze redes sem escala que possuem característica
espacial. Redes espaciais são aqueles cujos vértices estão também distribuídos no espaço bidi-
mensional, sendo também grafos planares. Barthélemy (2003) propôs um modelo de rede onde
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os vértices estão uniformemente localizados no espaço considerando uma lattice d dimensional
regular com comprimento l, simulando uma rede dispersa geograficamente. O modelo adota os
conceitos de seleção de proximidade entre os vértices, sem importar o kernell para o cálculo da
distância, junto com a regra de conexão preferencial. Portanto, a probabilidade de conectar um
vértice entrante x é proporcional a

∏(x,y) ∝
ky +1

exp(dxy/rc)
, (2.6)

onde dxy é a distância euclidiana entre o vértice x e y, ky é o número de conexões de y, e rc é
um parâmetro de escala finita que controla a correlação de grau-grau (NEWMAN, 2003) e a
proporção de triângulos (WATTS; STROGATZ, 1998a) da rede gerada.

O modelo de rede espacial sem escala (SSF) (BARTHéLEMY, 2003), do inglês spatial

scale-free model, inicia com todos os vértices distribuídos no espaço e executando os seguintes
passos: (i) seleciona aleatoriamente n0 vértices ativos iniciais; (ii) escolhe um vértice inativo x

aleatoriamente e o conecta com algum ativo segundo a probabilidade ∏(x,y), tornando o vértice
x em ativo; (iii) os dois últimos passos são repetidos até que todos os vértices sejam ativados.

O grau médio da rede é obtido ao repetir m vezes o segundo e terceiro passos para cada
vértice, obtendo-se como resultado ⟨k⟩ = 2m. O modelo produz redes planares inseridas no
espaço com distribuição de grau seguindo uma lei de potência. Para a geração das redes, nós
consideramos aqui os valores dos parâmetros rc = 0,05, L = 1 e d = 2, similares aos empregados
no trabalho original (BARTHéLEMY, 2003).

2.1.3 Medidas de centralidade

As medidas de centralidade fazem referência a que tão importante ou central é um vértice
na rede de acordo com alguma propriedade. Tais medidas geralmente são usadas para analisar a
influência de vértices em processos dinâmicos. Por exemplo, é possível prever o comportamento
da rede segundo as condições que governam os vértices, a estrutura e o contexto do fenômeno
mapeado. Ou também, o processo de propagação de um vírus ou de uma informação em uma
rede depende da topologia da rede e das relações de seus vértices. Do mesmo modo, a estratégia
para controlar a propagação de um vírus em uma rede tecnológica pode ser diferente do método
de controle de uma epidemia em uma sociedade (BARABáSI, 2007). Atualmente, não existe um
método universal que identifique qual é a melhor medida central para prever o comportamento de
um processo dinâmico, pois existem muitas propostas e a grande maioria estão correlacionadas
entre si (COSTA et al., 2007).

As medidas de centralidade buscam identificar o quanto um vértice é importante em
um determinado escopo. Dentre alguns desses escopos temos, a definição de popularidade de
um vértice (centralidade de grau), o que tão próximo é um vértice dos demais (centralidade
de proximidade) e o que tão concorrido pode ser um vértice na transmissão de informação
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na rede (centralidade de intermediação), ou que tão central está um vértice do núcleo da rede
(centralidade de núcleo). Por exemplo, podemos pensar no problema da localização de um
hospital ou de um centro comercial. No caso do hospital, é interessante encontrar um local que
esteja o mais próximo de todos os pontos da cidade. Por outro lado, o centro comercial pode ser
construído próximo ao ponto onde há mais tráfego de pessoas.

2.1.3.1 Centralidade de grau (DG)

O grau ou conectividade de um vértice i, denominado ki, é o número de arestas ou
conexões que incidem sobre ele. O grau do vértice i é definido em termos da matriz de adjacência
como

ki = ∑
j∈N

Ai j . (2.7)

Em termos de redes sociais, um indivíduo com um grau alto possui muitos amigos ou
conexões e portanto, pode ser importante. Por exemplo, atores famosos são seguidos nas redes
sociais por muitas pessoas no mundo, páginas Web importantes são bastante referenciadas,
pesquisas destacadas são aquelas que possuem um maior número de citações. Desse modo,
vértices centrais ou importantes na rede podem ser aqueles que possuem um número de conexões
elevado em comparação com os demais.

O grau médio ⟨k⟩ representa a esperança da distribuição do grau para os vértices da
rede, e define-se como ⟨k⟩= 1

N ∑i∈N ki = 2M/N. No caso de redes direcionadas, considera-se
⟨k⟩=

〈
kin〉+ ⟨kout⟩. Os vértices que têm um grau elevado são chamados de hubs. Na Figura 5a

temos a centralidade de grau para os vértices de uma rede real. Quanto mais vermelho escuro o
vértice, maior seu grau.

Outra medida relacionada com conectividade é a média do grau dos vizinhos knn(i) (COSTA
et al., 2007). O cálculo do grau médio dos vizinhos para o vértice i é definido como,

Knn(i) =
1
ki

N

∑
j=1

k jAi j , (2.8)

onde ki é o total de vizinhos de i, k j é o total de vizinhos de j e a matriz de adjacência A determina
a conexão entre i e j. Essa medida indica quantos contatos na média seus vizinhos tem.

2.1.3.2 Grau de intermediação (BE)

Para quantificar o tráfego de informação que passa por um vértice i é utilizada a medida
de grau ou BE. Dado um vértice i, calcula-se o número de caminhos mínimos que conectam



48 Capítulo 2. Fundamentação Teórica

cada par de vértices não adjacentes ( j,k) que passam por i, sobre o total dos caminhos mínimos
entre ( j,k). Assim, o vetor de betweenness centrality do vértice i é dado por

Bi = ∑
j,k∈V, j ̸=k

σ jk(i)
σ jk

, (2.9)

onde σ jk é o total dos caminhos mínimos entre j e k, e σ jk(i) é o número de caminhos mínimos
entre j e k que passam por i. Com esta medida é possível saber o quanto um vértice é essencial
para o tráfego na rede. O conceito de betweenness centrality também pode ser estendido para as
arestas. O betweenness centrality de uma aresta se define como o número de caminhos mínimos
entre pares de vértice que passam por essa aresta.

O cálculo do grau de intermediação pode ser generalizado como uma medida da rede
inteira. Para isso, se calcula a média dos valores de betweenness centrality de todos os vértices
da rede, como definido por

⟨B⟩=
N

∑
i

Bi

N
. (2.10)

Observa-se que o valor máximo de betweenness centrality, Bmax = maxi{Bi}, é diferente para
redes de tamaho diferente. Logo, não é possível comparar ⟨B⟩ entre diferentes redes. No entanto,
os valores de Bi podem ser normalizados dividindo-os pelo maior valor possível de betweenness

centrality da rede Bmax = (N − 1)(N − 2)/2. Desse modo, todos os valores estarão entre 0
e 1. Na Figura 5a temos como exemplo o nível de centralidade betweenness para uma rede
real. Observa-se que não necessariamente os vértices com maior grau são aqueles com maior
betweenness na rede, como no caso do vértice 37. Também, observamos que os vértices com
maior grau de intermediação servem como ponte de transmissão entre os dois grupos.

A partir do grau de intermedição é possível definir medidas que ajudem a caracterizar a
estrutura da rede. Freeman (1977) propõe a medida do ponto central de dominância, que é dada
por,

CPD =
1

N−1 ∑
i
(Bmax−Bi) , (2.11)

na qual, Bmax, como foi explicado anteriormente, é o maior valor de intermediação possível da
rede. O valor dessa medida será 0 ao se tratar de uma rede completa e terá valor de 1 quando se
tratar de uma rede em formato de estrela, com um único vértice central e considerando que os
valores de intermediação estão normalizados.

2.1.3.3 Medidas de vizinhança

A transitividade é uma propriedade visível nas redes reais. Em termos sociais, significa
que se A é amigo de B e B é amigo de C, existe uma forte tendência de A ser amigo de C.
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Figura 5 – Análise de centralidade para a rede Dolphins (LUSSEAU et al., 2003): (a) quanto mais
vermelho escuro maior o grau e quanto maior o vértice maior seu grau de intermediação;
(b) quanto mais azul escuro menor eccentricity e quanto maior o vértice maior o valor do
PageRank

(a) Grau e grau de intermediação

(b) Excentricidade e PageRank

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Topologicamente significa a presença de cíclos ou caminhos fechados de ordem três na rede. O
coeficiente de transitividade da rede proposto por Barrat e Weigt M. (2000), define-se por

Ct =
3×Num de triângulo na rede

Num vértices conectados às triplas
. (2.12)

O fator de 3 no numerador indica que cada triângulo contribui com 3 triplas. Em termos
práticos, Ct é a probabilidade de que dois vértices que são vizinhos de outro vértice sejam
também vizinhos entre si.

Além do cálculo da transitividade para a rede toda (Equação 2.12), existe outra abordagem
proposta denominada CT . O coeficiente de aglomeração é definido localmente para cada vértice,
por

Ci =
Num de triângulos conectados ao vértice i

Num de triplas centradas no vértice i
=

2ei

ki(ki−1)
. (2.13)

No caso em que o grau do vértice i seja 0 ou 1, o valor de Ci é definido como 0. Ci terá
valor 1 se todos seus vizinhos estiverem conectados entre si.

O coeficiente de aglomeração também pode ser usado para caracterizar a rede de forma
global. Define-se ⟨CT ⟩ como a média dos valores de Ci para todos os vértices da rede.

⟨CT ⟩ = 1
N

N

∑
i=1

Ci . (2.14)

Nota-se que as duas abordagens de coeficiente de aglomeração global produzem resulta-
dos diferentes. A Equação (2.14) dá mais peso as contribuições dos vértices com menor grau.
Também, temos que a primeira abordagem é fácil de ser calculada analiticamente, porém, a
segunda abordagem é muito mais fácil de ser calculada computacionalmente.

2.1.3.4 Centralidade de proximidade (CL)
CL

A proximidade ou closenness é definida como a média das distâncias entre todos os
vértices da rede (SABIDUSSI, 1996). Por exemplo, um vértice pode estar distante do grupo
que pertence e ainda ter um grau alto ao estar bem conectado em escala global. O grau de
proximidade C`i é o inverso da média das distâncias geodésicas de todos os nós para o i-ésimo
nó da rede, Isto é,

C`i = `i
−1 =

N
∑ j ̸=i `i j

, (2.15)

onde `i j é a distância geodésica do vértice i até o vértice j. Essa medida explora a relação de um
vértice com todos os demais. Quanto maior o valor de C`i, menor a distância desse vértice com
os outros indivíduos da rede. Como pode ser observado, a medida de closenness considera em
média que tão distante está um vértice dos demais. Por exemplo, podemos utilizar essa medida
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para encontrar um ponto em uma cidade que seja apropriado para uma biblioteca ou hospital. O
ponto da cidade com maior C`i indicara que em média está mais próximo de todos os pontos da
cidade.

Também, existe outra medida interessante para caracterizar posições estratégicas dos
vértices relacionada com a distância na rede. A medida eccentricity ou excentricidade avalia o
quão central ou próximo está um vértice de aquele mais afastado a ele. Para o vértice i, define-se
como

ec(i) = max
i̸= j
{`i j} , (2.16)

no qual, quanto menor o valor mais central o vértice. O raio da rede define-se como a menor
excentricidade entre os vértices, com radG = mini{ec(i)}. Na Figura 5b temos os valores de
excentricidade para uma rede real. Observa-se que os vértices com os menores valores da medida
estão localizados no centro da rede. Isso implica que ao contrário do exemplo da biblioteca
ou do centro comercial, alocar um hospital exige que seja fácil e rápido chegar a ele desde
qualquer ponto da cidade. Desse modo, os vértices com melhor excentricidade podem ser mais
apropriados por estarem no centro da cidade.

2.1.3.5 Centralidade de autovetor (EV)

Quando definimos o grau como medida de centralidade, consideramos cada vizinho com
o mesmo peso. No entanto, nem todos os vizinhos são equivalentes, a menos que a rede seja
regular. Esta medida pode ser considerada como o grau de importância de um vértice relacionado
com a importância de suas conexões ou vizinhos. Em muitas situações, um vértice é importante
em uma rede se ele tem muitas conexões ou se ele está conectado com vértices importantes. A
centralidade de autovetor foi proposta por Bonacich (1972), que argumentou que o autovetor
associado ao maior autovalor da matriz de adjacência pode ser um bom descritor de centralidade,
matematicamente

A~X = λ~X , (2.17)

onde ~X = {X1,X2, . . . ,XN} é o vetor de centralidade e λ é o maior autovalor de A. Dado que A é
simétrica e todo Ai j ≥ 0, então pelo teorema de Perron-Frobenius temos que o maior autovalor é
único e os elementos do autovetor correspondente são positivos. Computacionalmente, podemos
definir o valor para cada Xi como um valor calculado a partir de um número de iterações, isto é

Xi
t = ∑

j
Ai jX j

t−1 , (2.18)

onde t é o passo das iterações e por definição para t = 0 temos ~X0 = {1, . . . ,1}. Foi
adotado um tempo de iteração máximo tmax = 1000 para todas as simulações apresentadas nesse
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trabalho.

2.1.3.6 Centralidade PageRank (PR)

PageRank é a medida utilizada pela companhia Google para ranquear as páginas da Web
de acordo com a sua importância. Introduzida por Brin e Page (1998) é o coração do motor
de busca da companhia. A ideia básica é que se um vértice i recebe mais conexões do que um
vértice j, então i deve ser mais importante do que j. Além disso, um vértice importante recebe
conexões de outros vértices importantes.

Por definição, o algoritmo tenta simular o comportamento de um usuário enquanto está
na Internet. Na maioria do tempo, o usuário visita páginas web enquanto navega, acessando
hiperlinks da página atual. Por outro lado, o usuário pode pular para outra página web escrevendo
uma nova URL no navegador, ou escolhendo um link favorito, entre outras possibilidades. A
formulação da medida é apresentada na Equação 2.19

πi
t = α ∑

j

Ai jπ j
t−1

k j
out , (2.19)

onde k j
out é o grau de saída do vértice j, o qual dilui a importância de i. No caso de t = 0 temos

que ~π0 = [1/N, . . . ,1/N]1×N é o vetor com a mesma probabilidade de escolha para qualquer
vértice. Contudo, no caso em que k j

out = 0 ou exista a presença de ciclos na rede, o valor ~π
diverge. Para resolver essa questão é utilizado um ajuste estocástico, fazendo-se com que o
vértice j tenha a mesma probabilidade de se conectar com todos os vértices da rede, definido
k̃out

j = k j
out + δ (k j

out ,0)(1/N). Também, pode ser utilizado um ajuste ergótico, fazendo com
que todo i possa pular para j com uma probabilidade (1−α). Por essa razão, na Equação 2.19
aparece o parâmetro α , que indica a probabilidade de navegar em sequência.

Neste trabalho foi adotado o valor de α = 0.85 como definido por Brin e Page (1998).
O valor de convergência adotado foi de ε = 0.0010. Na Figura 5b temos os valores de PageRank

para uma rede social real. Observa-se que os vértices mais importantes não são necessariamente
os que possuem maior grau, os que estão em média mais próximos de todos os vértices ou os que
intermediam a comunicação entre duas comunidades. No exemplo podemos ver que os vértices
com maior PageRank estão conectados de modo mais influente na rede.

2.1.3.7 Centralidade K-core (KC)

Um modo de descrever a topologia de uma rede real em termos de subredes é mediante o
uso de uma decomposição via k-core. Uma subrede Hk é uma k-core ou núcleo de ordem k se para
todo vértice i na subrede o grau ki ≥ k, e Hk for a maior rede com esta propriedade (SEIDMAN,
1983). O core de maior ordem é chamado de core principal de um vértice. Tem Kc(i) = k se ele
pertence a um k-core e não ao (k-core +1).
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Figura 6 – Exemplo de decomposição em núcleos de uma rede. (a) representa o conjunto de vértices mais
centrais com Kc = 3; (b) vértices no núcleo Kc = 2; (c) vértices no núcleo Kc = 1.

Fonte: Adaptada de Kitsak et al. (2010).

Os valores de k-core são obtidos ao remover da rede todos os vértices com grau menor
ou igual que k. Depois dessa remoção, alguns vértices terão grau menor ou igual a k ou novos
componentes se desconectam do componente principal. Esses vértices são removidos e a rede é
analisada novamente. Quando nenhum outro vértice possa ser removido, a subrede não vazia
resultante Hk é o núcleo de ordem k da rede original.

O Algoritmo 1 é uma proposta de Batagelj e Zaversnik (2003) com ordem de comple-
xidade O(M). A Figura 6 exemplifica o conceito de decomposição em núcleos para uma rede.
Resalta-se que o processo de associar um valor de k-core é único para cada vértice. Assim, a
medida tem sido utilizada na análise de percolação e propagação de epidemias e em análises de
interações e predição de funções de proteínas (COSTA et al., 2011).

2.1.3.8 Centralidade de buracos estruturais (HO)

Alguns vértices na rede funcionam como pontes entre grupos ou outros vértices e,
se forem removidos, ocorreria um furo na estrutura. Os vértices com maior centralidade de
buraco estrutural agem como elos entre grupos de vértices sem conexões diretas, sendo eles
importantes para a conectividade de regiões locais. O fator analisado pela medida é a redundância
na transmissão que cada vértice tem em sua vizinhança, avaliando se a sua localização e conexões
trazem oportunidades no fluxo de transmissão de informação (BURT, 1992).

O algoritmo considera todos os vértices como redes do tipo ego, ou seja, redes onde as
conexões não relacionadas o dito vértice não têm um efeito direto e são desconsideradas. Para
cada vértice, o valor da medida é a fração de buracos isolados que surgem na sua rede de ego
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Algoritmo 1 – Algoritmo de decomposição k-core
1: criar lista de subredes H
2: gerar lista de grau e vértices K
3: criar variável kcore = 1
4: repita:
5: repita:
6: se Kci == kcore
7: Hi = kcore
8: remover vértice i
9: remover sub-componentes

10: atualizar K
11: fim se
12: enquanto ∃i|Kci ≤ kcore
13: incremente kcore
14: enquanto tamanho K > 0
15: retornar H

quando o vértice for removido. Quanto maior a fração de buracos estruturais associados ao vértice,
maior sua centralidade. Sendo assim, vértices com alto grau de conectividade tendem a ter baixos
valores de HO, uma vez que suas redes ego são maiores e mais densamente interconectadas, o
qual diminui a fração de buracos isolados. A complexidade no tempo para calcular a medida
para todos os vértices da rede é O(n+n* ⟨k⟩2).

2.1.4 Medidas globais

Entender a topologia das redes e as propriedades emergentes que a caracterizam mediante
uso de medidas apropriadas é um problema destacado na área de redes (NEWMAN, 2003). A
seguir são apresentadas algumas medidas em escala global à rede.

2.1.4.1 Medidas relacionadas a conectividade

A distribuição do grau de uma rede representa a probabilidade de que um dado vértice
escolhido de maneira aleatória (uniforme) tenha grau k. Um método para calcular a probabilidade
de k é dado pela fórmula p(k) = Nk/N, onde Nk é número de vértices que tem grau k na rede.
Contudo, se só expressamos os valores de p(k) segundo o número de ocorrências de vértices
com grau k, estamos adotando probabilidades de p(k) = 0 no caso em que nenhum vértice tenha
grau k. Sendo assim, utiliza-se a função auxiliar do complemento da distribuição acumulada
(Equação 2.20)

pk =
∞

∑
k′=k

p(k
′
) = p(K > k) , (2.20)

onde, pk é a função de probabilidade para os vértices que tenham grau maior ou igual do que K.
Essa técnica tem a vantagem de que a forma da distribuição é preservada, quando a distribuição é
livre de escala. Ou seja, no caso em que a distribuição de grau seja lei de potência, a distribuição
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acumulada também será uma lei de potência. Contudo, este método tem como desvantagem
que ao ser acumulada, os pontos sucessivos são correlacionados e, portanto, não podem ser
utilizados métodos tradicionais para estimar o valor de γ quando P(k) = k−γ . Uma alternativa
para isso é utilizar algum método estimador de variáveis, como por exemplo, a função de máxima
verossimilhança sobre o conjunto de dados.

Podemos calcular os momentos da distribuição de grau, de acordo com

⟨kn⟩=
∞

∑
k=0

kn p(k) , (2.21)

onde o segundo momento resulta em
〈
k2〉= ∑

∞
k=0 k2 p(k).

Considerando a distribuição de grau junto com um fator de escala λ no qual k→ λk, a
distribuição continuará tendo a mesma forma, chamadas de redes sem escala. Isto significa que é
possível caracterizar o nível de heterogenidade ou complexidade da rede, segundo

C =

〈
k2〉
⟨k⟩

, (2.22)

considerando o segundo e o primeiro momento da distribuição de grau (BARRAT; BARTHé-
LEMY; VESPIGNANI, 2008). De fato, as flutuações na complexidade são marcadas pela
normalização da variância, a qual caracteriza as redes sem escala com

〈
k2〉→ ∞, e no caso das

redes homogêneas com ki ∼ ⟨k⟩.

Também, é possível calcular o nível de desordem das conexões entre os vértices. Com a
entropia da distribuição do grau obtém-se o nível médio de heterogenidade da rede. Para isso,
utiliza-se a versão normalizada da entropia de Shannon, isto é

H̃ =−∑
∞
k=0 p(k) log(p(k))

log(N)
com 0≤ H̃ ≤ 1 . (2.23)

O máximo valor para a entropia acontece quando a distribuição de grau apresenta uma distribui-
ção uniforme e o menor valor possível acontece quando todos os vértices têm o mesmo grau. A
entropia de uma rede está relacionada com a robustez ou seu nível de resilência (WANG et al.,
2006).

A robustez da rede também está relacionada com o correlação do grau da rede. Uma
rede é assortativa (AN) se os vértices tendem a se conectar com vértices de grau semelhante. Em
redes com assortatividade negativa ou disassortativas (DN), os vértices de grau baixo tendem a
se conectar com vértices fortemente conectados (hubs). Pode acontecer que a rede não apresente
nenhum dos casos anteriores, fazendo com que as conexões não tenham um padrão em comum.
Esse tipo de rede é chamada de redes não assortativas ou não correlacionadas (NA). Para saber
se uma rede é assortativa pode-se utilizar a média do grau dos vizinhos encontrando de forma
gráfica a solução ou fazendo-se o cálculo do coeficiente de Pearson. Para a primeira abordagem,
calcula-se a distribuição dos valores de Knn(i) (Equação 2.8) da rede, que representa o Knn(k),
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definido

Knn(k) =
1

Nk

N

∑
ki=k

Knn(i) , (2.24)

onde Nk é o número de vértices com grau k. Desse modo obtemos a distribuição acumulada
Knn(k). Depois disso, avalia-se a inclinação da reta do gráfico k×Knn(k), de modo a determinar
o nível de assortatividade da rede.

Outra abordagem é calcular o nível de assortatividade a partir do coeficiente de Pearson,
isto é

ρ =
(1/M)∑ j>i kik jAi j−

[
(1/M)∑ j>i

(ki+k j)Ai j
2

]2

(1/M)∑ j>i
(ki

2+k j
2)Ai j

2 −
[
(1/M)∑ j>i

(ki+k j)Ai j
2

]2 , (2.25)

onde M é o número total de arestas da rede. Se ρ > 0, então a rede é assortativa (AN). Se ρ < 0
a rede é dissassortativa (DN). Se ρ = 0, então não existe correlação entre o grau dos vértices e a
rede é não correlacionada (NA).

O cálculo de Pearson é utilizado para analisar o nível de correlação entre duas variáveis,
que neste caso podem ser medidas de centralidade, de acordo com a Equação 2.26. A correlação
de duas medidas x e y para uma rede é quantificada a partir dos xi e yi que representam os
correspondentes valores das medidas para todos os vértices da rede e tanto ⟨x⟩ como ⟨y⟩ são suas
correspondentes médias.

ρ(x,y) =
∑i(xi−⟨x⟩)(yi−⟨y⟩)√

∑i (xi−⟨x⟩)2
√

∑i (yi−⟨y⟩)2
(2.26)

Os valores da correlação da Equação 2.26 variam de −1 (correlação negativa) até 1 (cor-
relação positiva), com o valor de 0 indicando que as duas variáveis não são correlacionadas. Uma
correlação completa entre duas medidas (ρ(x,y) = 1) pode ser considerada como uma situação
de redundância de informação, dado que nenhuma informação adicional está sendo agregada.
Por outro lado, no caso de medidas com um valor alto de correlação mas não completa, podem
agregar informações adicionais na caracterização e separação dos vértices e da rede (COSTA et

al., 2007).

2.1.4.2 Medidas de distância

Uma medida que quantifica a eficiência da rede no envio de informações através dos
vértices é a proposta por Latora e Marchiori (2001) chamada de eficiência global, a qual é
definida

E =
1

N(N−1) ∑
i ̸= j

1
`i j

, (2.27)
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onde a soma leva em conta todos os pares de vértices da rede. Esse método assume que a
eficiência para enviar informação entre os vértices i e j é proporcional ao recíproco de suas
distâncias. A reciprocidade da eficiência global é a média harmônica das distâncias geodésicas.
A média dos caminhos mínimos ⟨`⟩ é expressada como

⟨`⟩= 1
N(N−1) ∑

i ̸= j
`i j . (2.28)

Assim ao calcular-se h = 1/E estaremos evitando o problema de divergência para redes não
conectadas que apresenta a Equação 2.28.

2.1.4.3 Modularidade

A modularidade é uma medida que busca encontrar a divisão ótima do número de comu-
nidades na rede. A medida é calculada por uma matriz simétrica quadrada E de c comunidades,
na qual os elementos ao longo da diagonal principal, Ei,i, representam o número de conexões
entre vértices da mesma comunidade e os elementos Ei,j, representam as conexões entre vértices
de diferentes comunidades, i e j. Na Equação 2.29 é apresentada a medida de modularidade Q.

Q = ∑
i

Ei,j−

(
∑
j

Ei,j

)2
 . (2.29)

A equação mede a fração de arestas na rede que conectam vértices de uma mesma
comunidade, menos o valor esperado da mesma divisão, mas considerando-se conexões aleatórias
entre os vértices. Se uma divisão tem menos conexões entre comunidades do que o esperado,
Q = 0. Se a rede possui comunidades isoladas, Q = 1.

Essa medida é utilizada por diversas técnicas para a identificação de comunidades,
especialmente em algoritmos divisivos e aglomerativos. Específicamente, Newman (GIRVAN;
NEWMAN, 2002; NEWMAN, 2004; NEWMAN, 2006) tem participado ativamente na proposta
de algumas técnicas de identificação de comunidades, as quais serão apresentadas a seguir:

Baseado na intermediação das arestas

Girvan e Newman (2002) propõem uma técnica divisiva de detecção de comunidades.
As técnicas divisivas se fundamentam na ideia de que ao remover as arestas que conectam
os vértices entre as comunidades é possível identificar o conjunto de vértices que compõem
cada comunidade. Para a técnica, as arestas que conectam as comunidades são identificadas
mediante a centralidade betweenness, mas não é estritamente necessário que seja essa medida.
Ao remover as as arestas com maior betweenness, as conexões intra comunidades tendem a
sair primeiro, e assim, a rede é decomposta em sub-redes separadas. Sempre que uma aresta
for removida é necessário recalcular a medida de betweenness para a rede. O algoritmo executa
iterativamente até que todas as arestas sejam removidas, resultando em uma árvore hierárquica
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ou dendograma, Figura 7, onde o corte em vermelho é estabelecido pela configuração que gerou
o melhor resultado de Q.

Para o cáclulo do betweenness, os autores sugerem um algoritmo mais rápido de busca
em profundidade. O algoritmo tem uma orden de O(M2N) operações por iteração, para uma dada
rede. Embora essa técnica represente uma boa alternativa par detectar comunidades, apresenta
algumas desvantagens. A principal é seu elevado custo computacional como já foi colocado.
Desse modo, algumas abordagens têm sido propostas. Entre elas, o mesmo Newman propôs um
método guloso baseado na otimização da modularidade, que será discutido a seguir.

Baseado na otimização da modularidade

Newman (2004) propõe um algoritmo de otimização guloso (em inglês fastgreedy),
categorizado como um método aglomerativo, no qual uma rede de N vértices começa sem
nenhuma conexão, com N comunidades iniciais. A cada iteração, duas comunidades i e j que
tenham conexão na rede real são escolhidas se fornecerem o maior acréscimo de valor na função
objetivo, expressada na Equação 2.30. No cálculo da função é feita uma poda no espaço de busca
considerando apenas os pares de vértices entre os quais existem arestas e, desse modo, o tempo
de execução do algoritmo é reduzido.

∆Qij = 2
(
Ei,j−

∑jEi,j∑iEi,j

2M

)
. (2.30)

O resultado também pode ser representado como um dendograma, como no exemplo
da Figura 7. Cortes em diferentes níveis do dendograma darão divisões com maior ou menor
número de comunidades. O melhor corte é aquele que atinja o maior valor de Q. O algoritmo em
cada passo possui complexidade O(M+N). Como há no máximo N−1 operações de junções
necessárias para construir o dendograma completo, sua complexidade total é O((M + N)N ) , ou
O(N2) para uma rede esparsa. Posteriormente, Clauset, Newman e Moore (2004) apresentam
um novo algoritmo que opera em tempo O( N(log(N))2 ) para redes esparsas, possibilitando a
análise de comunidades em redes maiores. Destaca-se que esse método de otimização é mais
rápido que o método anterior de betweenness.

Baseado em análise espectral

O método está baseado na análise do espectro da matriz de adjacência (NEWMAN,
2006), cujos valores correspondem aos autovalores da rede. A matriz de adjacência pode ser
representada como a matriz laplaciana L = D−A, ou laplaciana normalizada, onde D representa
a matriz diagonal Dii = ∑ j Ai j, e Di j = 0 para i ̸= j. Newman propõe um método que reformula
a modularidade em relação aos autovetores da matriz, denominada matriz de modularidade B(g),
isto é:

Bi j
(g) = Ai j−

kik j

2M
−δi j ∑

u∈N(g)

[
Aiu−

kiku

2M

]
. (2.31)
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Figura 7 – Dendograma das comunidades encontradas pelo algoritmo de fastgreedy para a rede clube de
karatê. As formas dos vértices representam os dois grupos nos quais o clube se separou.

Fonte: Adaptada de Newman (2004).

A ideia é construir a matriz de modularidade e calcular os autovetores para o maior
autovalor positivo. Depois, considera-se uma bisecção espectral da matriz, x = 2, separando os
vértices em duas comunidades de acordo com o sinal de cada vértice no correspondente autovetor.
Se todos os elementos no autovetor tem o mesmo sinal, isto significa que a rede não possui
uma estrutura de comunidade bem definida. Depois disso, o processo é repetido para cada nova
comunidade até que a divisão dê como resultado zero ou uma contribuição negativa ao valor da
modularidade. A bisecção espectral consiste na diagonalização da matriz de modularidade. Se a
rede está separada em c componentes disconexos, a matriz terá c autovetores degradados, todos
correspondentes ao valor 0̄.
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2.2 Modelos de Propagação

Neste trabalho foram selecionados as principais modelos que representam dinâmicas de
processos de propagação na literatura, que incluem a propagação de epidemias, informações ou
rumores. A seguir, apresentamos um estudo atual para cada uma delas, abordando o que tem
sido estudado e desenvolvido, as novas propostas e os tópicos de pesquisa atuais.

2.2.1 Propagação de epidemias

A modelagem de epidemias é um tema de pesquisa importante para entender como uma
doença se espalha entre os indivíduos de um sistema e como pode ser controlada. Considera-se
que a doença se propaga a partir do contato entre indivíduos infectados com aqueles ainda
suscetíveis à doença. Formalmente, define-se a transmissão de uma epidemia como o sistema em
que circula um agente infeccioso através de um padrão complexo de contato, distinguindo-se
claramente os componentes do sistema com o processo de transmissão em si (KOOPMAN,
2005). O contato está relacionado com todos os modos e fatores de interação que incrementam o
risco de contágio. Como componentes do sistema temos o agente infeccioso, os hospedeiros e a
dinâmica interna dos indivíduos infectados, (Figura 8). O processo de transmissão contempla o
mecanismo pelo qual os agentes infecciosos saem dos hospedeiros, os meios ou modos pelos
quais os agentes são transmitidos, o processo de contato entre os hospedeiros e os indivíduos
suscetíveis para que aconteça a transmissão e a evolução do sistema, que pode contar com
mutações, novos meios de transmissão, entre outros. Ademais, existe uma hierarquia intrínseca
na transmissão da epidemia relacionada com a interação entre os indivíduos do sistema, assim
como a dinâmica interna do patógeno em cada indivíduo (indivíduos imunes ou mais ou menos
propensos a transmitir/contrair a doença).

A doença se encontra em um estado endêmico quando existe uma fração finita diferente
de zero de indivíduos infectados. Quando a proporção de infectados é mais da metade da
população, considera-se um estado de pandemia. Se depois de um tempo não há mais indivíduos
infectados, pois os infectados estão recuperados (imunizados) e os restantes são indivíduos
suscetíveis que nunca foram contagiados, declaramos que a doença foi curada ou contida. Em
muitos casos a doença pode chegar a ser contida no sistema, porém, o desafio está em saber
quanto tempo será preciso para que isso aconteça, como fazer para acelerar o processo e quantos
indivíduos no final serão contagiados.

A evolução e o mecanismo social de contágio de uma doença pode ser conceitualizado
em uma grande variedade de modelos matemáticos de processos de propagação e difusão (HETH-
COTE, 2006). A modelagem matemática de processos de propagação de epidemias tem seus
primórdios no século XVIII, quando Daniel Bernoulli em 1760 investigou o alto índice de
morbidez e mortalidade causado pela varíola. Ele propôs um modelo para calcular o número de
pessoas recuperadas ou imunes pela doença (HETHCOTE, 2006).
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Figura 8 – Arcabouço da transmissão de uma doença. O sistema inclui: (1) os possíveis hospedeiros, (2) o
patógeno ou agente infeccioso, (3) os fatores que estimulam a proliferação, (4) as interações
de contato entre os indivíduos, e (5) a dinâmica interna da doença nos indivíduos infectados.

Fonte: Adaptada de Barrat, Barthélemy e Vespignani (2008).

Contudo, a modelagem matemática como é feita atualmente começou no início do
século XX, quando Hammer, em 1906, propôs um modelo discreto que analisava a recorrência
epidêmica do sarampo (HETHCOTE, 2006). A partir de então as pesquisas aumentaram cada
vez mais, até nossos dias (NEWMAN, 2002b; READ; KEELING, 2003). Os modelos atuais
abrangem desde abordagens comportamentais simples até ferramentas estruturais complexas que
incluem hierarquias e a heterogeneidade presente nas comunidades e nas camadas sociais. Dentre
as diversas abordagens citamos inicialmente (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008):
(i) os modelos homogêneos, no qual os indivíduos interagem de modo aleatório e homogêneo
com os demais indivíduos da rede; (ii) estruturas sociais, no qual os indivíduos são classificados
de acordo com as informações demográficas; (iii) redes de contato, na qual se reproduz a rede
de relações ou interações entre os indivíduos; (iv) modelos de multi-escala, que considera sub-
populações acopladas pela transferência de indivíduos entre elas; e (v) modelos baseados em
agentes, que simula a movimentação e interações de indivíduos em uma escala mais detalhada,
como a representação de uma comunidade, bairro, entre outros.

Também, existem propostas que são combinações das anteriores, como no caso de
múltiplas sub-populações que podem incluir ou não estruturas espaciais acopladas pela trans-
ferência de indivíduos, e onde cada sub-população é tratada de modo específico dependendo
do caso de estudo (ANDERSON; MAY, 1992; BOLKER; GRENLELL, 1993; GRENFELL,
1997; KEELING; ROHANI, 2008); modelos de multi-escala com diferentes níveis de granu-
laridade (região, país, comunidade de países, etc.) considerando abordagens como redes de
fluxo de pessoas ou bens (RVACHEV; LONGINI, 1985; KEELING; EAMES, 2005; COLIZZA;
PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2007; KEELING; ROHANI, 2008); ou abordagens
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baseadas em agentes, simulando o processo de contágio em escala individual (CHOWELL et

al., 2003; EUBANK et al., 2004).

Um fator importante a se destacar na escolha de um modelo é sua precisão comparada
com os casos do mundo real. O modelo deve buscar ser ótimo de modo que também continue
sendo simples e com a menor quantidade de parâmetros configuráveis. Desse modo, as redes
de contatos permitem um mapeamento preciso entre as redes sociais com suas conexões e o
processo de propagação, oferecendo um nível de precisão próximo da realidade (NEWMAN,
2010; DANO et al., 2011). A rede social possui os possíveis caminhos e a vizinhança de contato
por onde a doença pode se espalhar. Desse modo, as doenças se propagam entre indivíduos por
meio de: (i) vias aéreas, como no caso da influenza ou tuberculoses transmitidas quando duas
pessoas em um mesmo recinto fechado respiram o mesmo ar; (ii) ao toque ou contato, como no
caso de alguns parasitas; e, (iii) contato sanguíneo ou transmissão sexual. Assim, os padrões de
contato podem ser representados como uma rede. Além disso, os modelos baseados em redes
também possuem um número baixo de estados e parâmetros configuráveis.

2.2.1.1 Abordagem geral

Existem várias propostas de modelos que abordam a dinâmica de epidemias, com vários
estados, parâmetros e características específicas de contato (BAILEY, 1975; ANDERSON; MAY,
1992; DIEKMANN; HEESTERBEEK, 2000; NEWMAN, 2002b; VESPIGNANI, 2011). No
geral, a população é dividida em três grupos: suscetíveis (S), indivíduos que não possuem a
doença em questão mas podem adquiri-la se expostos a outro indivíduo infectado; infectados (I),
indivíduos que possuem a doença e podem transmiti-la; recuperados (R), indivíduos que estão
recuperados da doença e possuem imunidade permanente, desse modo não poderão adquirir de
novo a doença e nem transmiti-la. Os modelos tradicionais de propagação de epidemias foram
intruduzidos nos trabalhos (KERMACK; MCKENDRICK, 1927; ANDERSON; MAY, 1992;
KEELING; EAMES, 2005; VESPIGNANI, 2011), ou seja, os modelos suscetível-infectado (SI),
suscetível-infectado-recuperado (SIR) e suscetível-infectado-suscetível (SIS). Na Seção 2.2.1.2
será explicado com maiores detalhes esses modelos e suas dinâmicas.

A propagação da epidemia acontece com uma probabilidade β quando um indivíduo

infectado tem contato com um indivíduo suscetível, I + S
β→ 2I. Por outro lado, a recuperação

do indivíduo acontece de modo espontâneo depois de algum tempo dt, com uma probabilidade
µ a cada instante de tempo. Em todo momento a população é constante, com |I|+ |S|+ |R|= N.

Algumas propriedades relacionadas com as redes e com a dinâmica podem ser gene-
ralizadas em modelos matemáticos que permitam estudar situações particulares e melhorar o
entendimento dos efeitos da propagação, como por exemplo o limiar epidêmico. Este é um
conceito epidemiológico fundamental para o entendimento da propagação e está relacionado
com o número básico de reprodução R0. O parâmetro R0 indica o número de casos de infec-
tados depois do primeiro indivíduo infectado da rede. Para que a epidemia tenha chance de
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se espalhar precisa-se que R0 > 1 (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008). Nesse
sentido, a epidemia será capaz de gerar um número maior de infectados em comparação aos que
se recuperam, levando a um incremento de indivíduos infectados por fração de tempo. O limiar
epidêmico é um conceito essencial em epidemiologia, dado que oferece um marco de referência
para o entendimento da evolução do processo de contágio, além de servir como medida para ser
minimizada ao tentar conter ou eliminar a doença (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI,
2008).

Contudo, a maioria dos modelos assume que a rede é estática durante a propagação, o
que difere do fenômeno real, onde a rede pode ser dinâmica e mudar durante a difusão da doença.

2.2.1.2 Modelagem matemática

Considera-se que a população é constante durante o processo de propagação, com
S(t)+ I(t)+R(t) = N, onde S(t) representa o número de vértices suscetíveis no tempo t, e assim
para os outros estados. Seleciona-se um vértice da rede como infectado, escolhido aleatoriamente,
para dar início à dinâmica. Pode-se definir a densidade de vértices suscetíves como s(t) = S(t)/N

e de modo equivalente para os demais estados. Assim, as densidades iniciais são definidas por
s(0) = (N−1)/N, i(0) = 1/N e r(0) = 0, onde ∀.t : s(t)+ i(t)+ r(t) = 1.

O primeiro modelo de epidemia a ser tratado será o SI, no qual existem apenas dois
estados discretos em que podem estar os vértices, com s(t)+ i(t) = 1. Para os vértices sucetíveis,
as chances para que um dado vértice i adquira uma doença é proporcional a média de contatos
que ele tem, representado por ki. Porém, pela hipótese de homogeneidade, tem-se que ki ∼ ⟨k⟩.
Desse modo, considerando a taxa β de contágio, a probabilidade de que um vértice suscetível
adquira a doença em um lapso de tempo ∆t é dada por β ⟨k⟩, com ∆t = t2− t1 e t2 > t1. Assim, a
formulação discreta que define a densidade de vértices infectados no tempo é,

i(t +∆t) = i(t)+ s(t)β ⟨k⟩∆t , (2.32)

onde s(t)β ⟨k⟩ é a média global da fração de novas infecções no intervalo ∆t. Portanto,
caculando o limite quando ∆t→ 0, para descrever assim a taxa de infectados no tempo do modelo
e considerando que s(t) = 1− i(t) tem-se

di(t)
dt

= β ⟨k⟩ i(t) [1− i(t)] , (2.33)

na qual, o crescimento diferencial no tempo é proporcional com a probabilidade de contá-
gio β ⟨k⟩ e a densidade de vértices infectados junto com a densidade de vértices suscetíveis, que
ainda restam na rede. A solução exata da Equação 2.33 é dada por (BARRAT; BARTHéLEMY;
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VESPIGNANI, 2008):

i(t) =
i0et/τ

1+ i0(et/τ −1)
; τ =

1
β ⟨k⟩

, (2.34)

onde i0 representa a densidade inicial de indivíduos infectados e τ o fator de escala no
tempo relacionado com a velocidade de crescimento da curva de infectados.

As formulações apresentadas consideram que a rede é homogênea com ki ∼ ⟨k⟩. Para
generalizar o modelo para redes heterogêneas de qualquer distribuição de grau, considera-se uma
aproximação utilizando blocos ou classes de vértices que possuem o mesmo grau, assumindo-se
que os vértices do mesmo grau são estatisticamente equivalentes. Assim, são analisadas classes
de vértices com o mesmo grau k, quantificados pela densidade de vértices desse conjunto em
cada um dos estados da dinâmica, dada por

ik =
Ik

Nk
; sk =

Sk

Nk
, (2.35)

onde Nk representa o número de vértices com grau k da rede, Ik e Sk são o número de
vértices com grau k que estão infectados e susceptíveis respectivamente. Desse modo, as médias
globais para cada estado são definidas pelo distribuição de grau da rede (P(k)), isto é

i = ∑
k

P(k)ik ; s = ∑
k

P(k)sk . (2.36)

Considerando a probabilidade de encontrar uma aresta que conecte um vértice de grau
k′ dado que no outro extremo há um vértice com grau k, tem-se que essa probabilidade P(k′|k)
definida por (COSTA et al., 2007; BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008) é P(k′|k) =
k′P(k′)
⟨k⟩ . Isto indica que a probabilidade condicional de conexão é proporcional a k′ sem depender

do grau da condição. Assim, define-se o grau médio da rede como ⟨k⟩=∑k′ P(k′)k′. Considerando
a densidade de vértices infectados de grau ik, a probabilidade condicional de conexão e o grau
médio da rede, tem-se que a probabilidade de um vértice de grau k seja infectado é definida
como (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)

Θk(t) = Θ(t) =
∑k′(k′−1)P(k′)ik′(t)

⟨k⟩
. (2.37)

Considera-se (k′−1) possíveis vizinhos pois o vizinho que transmitiu a doença para o
vértice selecionado não é considerado como suscetível. Tem-se que Θk(t) = Θ(t) dado que a
densidade de vizinhos infectados também não depende de k.

Avaliando o conjunto ou classe de vértices de grau k, com probabilidade de propagação
proporcional a taxa β vezes o número de vizinhos da classe, a probabilidade de que algum vértice



2.2. Modelos de Propagação 65

do grupo não esteja infectado [1− ik] e a densidade de vizinhos infectados para dito grupo, a
partir da Equação 2.33 tem-se que

dik(t)
dt

= βk [1− ik(t)]kΘ(t) . (2.38)

Combinando-se as Equações 2.37 e 2.38 e negligenciando termos de ordem superior
O(i2), obtém-se as equaçãoes de evolução para o modelo SI (BARRAT; BARTHéLEMY; VES-
PIGNANI, 2008)


dik(t)

dt = βkΘ(t) ,

dΘ(t)
dt = β

(
⟨k2⟩
⟨k⟩ −1

)
Θ(t) .

(2.39)

Esse sistema de equações diferencias pode ser resolvido tomando como condição inicial
uniforme que ik(0) = i0 (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008). Calculando-se a
prevalência de vértices com grau k e fazendo a média das prevalências considerando i(t) =

∑k P(k)ik(t), obtém-se a solução

i(t) = i0

[
1+
⟨k⟩2−⟨k⟩
⟨k2⟩−⟨k⟩

(et/τ −1)

]
, (2.40)

com valor de taxa de escala no tempo para a curva de infectados de

τ =
⟨k⟩

β (⟨k2⟩−⟨k⟩)
. (2.41)

Desse modo, a partir da Equação 2.41, é possível voltar ao mesmo resultado de τ da
Equação 2.34 quando avaliada para uma rede com distribuição de grau homogênea.

De modo a simular o modelo SI, define-se o passo de tempo ou iteração temporal do
modelo, o qual consiste em avaliar o estado de cada um dos vértices da rede no tempo t e realizar
os contatos com os vizinhos de cada vértice. O algoritmo opera do seguinte modo: primeiro, é
selecionado de modo aleatório um vértice da rede como infectado inicial no tempo t = 0. Depois,
para todo vértice infectado i na iteração temporal t são contatados seus vizinhos suscetíveis
e tenta-se passar a doença de acordo com a probabilidade β . Para isso, é sorteado um valor
aleatório x|x ∈ [0,1] para cada vértice suscetível j, vizinho de i. Muda-se o estado de j para
infectado, na iteração temporal t +1, se o valor x ≤ β . O processo continua até que não haja
mais vértices suscetíveis na rede.

Como pode-se observar na Figura 9, a proporção de infectados apresenta inicialmente
um crescimento exponencial até que é alcançado o estado estacionário do modelo, com i(t) = 1.
Também, observa-se que dependendo do tipo de rede, e ainda com as mesmas condições iniciais,



66 Capítulo 2. Fundamentação Teórica

Figura 9 – Resposta temporal dos infectados para a dinâmica SI em epidemias, nos modelos de redes ER,
WS e BA com N = 1000, ⟨k⟩= 8, β = 0.1 e µ = 0.2

(a) ER (b) WS0.1

(c) WS0.001 (d) BA

Fonte: Elaborada pelo autor.

a dinâmica varia podendo crescer mais rapidamente, como no caso de uma rede sem escala
(Figura 9d), ou mais lentamente, como no caso de uma rede próxima a ser regular (Figura 9c).

O comportamento do crescimento nas simulações pode ser explicado analisando a taxa
de crescimento τ da Equação 2.41. Quando a rede segue uma distribuição de grau P(k)∼ k−γ

com 2≤ γ ≤ 3, tem-se que a complexidade da rede diverge, com C∼
〈
k2〉→∞ para redes muito

grandes (N → ∞). Desse modo, a escala de tempo τ tende a ser muito pequena aumentando
rapidamente a propagação. Diferentemente das redes do tipo ER ou regulares, cujos valores de
complexidade são mais baixos e, por isso, ainda com o mesmo tamanho, a curva de infectados
cresce mais lentamente.

Nem todas as doenças são incuráveis e nem todas conferem imunidade aos sobreviventes.
Exemplos disso são a tuberculose, gripe, ou vírus de computadores. Nesses casos, os indivíduos
infectados não chegam a se recuperar sendo imunes ou continuam doentes para sempre, mas
voltam a ser suscetíveis. As formulações descritas podem ser estendidas para o modelo suscetível-
infectado-suscetível (SIS). A diferença dos modelos está em que os vértices infectados podem
voltar a ser suscetíveis de maneira espontânea, segundo uma taxa de recuperação µ . Desse modo,
a probabilidade de que um vértice infectado volte a ser suscetível aumenta a medida que passa
o tempo, expressada por µ∆t. Portanto, adicionando a nova transição espontânea de estado na
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definição da Equação 2.33, a formulação para o modelo SIS é dada por

di(t)
dt

= β ⟨k⟩ i(t) [1− i(t)]−µi(t) , (2.42)

onde o termo µi(t) é negativo porque o vértice passa de modo espontâneo a ser sucetível,
não dependendo do contato ou grau médio da rede. A Equação 2.42 não possui uma solução
exata, a qual pode ser calculada mediante métodos númericos ou simulações computacionais.
Contudo, uma aproximação do comportamento inicial da dinâmica para valores pequenos de t

pode ser obtida. A partir de uma aproximação linear expandido os termos da Equação 2.42 e
negligenciando os termos de segunda ordem O(i2), tem-se

di(t)
dt

= β ⟨k⟩ i(t)−µi(t) . (2.43)

Desse modo, pode ser definida uma solução à densidade de infectados no tempo a partir
da Equação 2.43, isto é (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)

i(t)≃ i0et/τ ; τ
−1 = β ⟨k⟩−µ , (2.44)

onde i0 representa a densidade inicial de vértices infectados na rede, e τ é o fator de escala
no tempo da capacidade de propagação. Segundo as análises feitas para o fator τ (ANDERSON;
MAY, 1992), observa-se que diferente do modelo SI (Equação 2.34), podem aparecer valores
negativos quando µ > β ⟨k⟩. Para esses casos, a propagação não atingirá uma fração finita de
infectados e tende a ser eliminada da rede. Essa consideração faz referência ao conceito do limiar
de propagação, que pode ser reescrito como

τ
−1 = µ(R0−1) > 0 , R0 =

β ⟨k⟩
µ

, (2.45)

com R0 > 1 para que a propagação aconteça na rede. A partir disso, obtém-se a expressão
do limiar epidêmico para os modelos SIS e SIR homogêneos, considerando apenas as taxas de
propagação e recuperação da dinâmica, sendo

β

µ
> ⟨k⟩ . (2.46)

A generalização para qualquer distribuição de grau, com a inclusão da recuperação
estocástica µik(t) na Equação 2.38, obtém-se a densidade de infectados segundo a classe k para
o modelo SIS, dada por (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)

dik(t)
dt

= βk [1− ik(t)]kΘk(t)−µik(t) . (2.47)
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No caso do modelo SIS, existe uma diferença na formulação de Θk(t), pois o vértice
infectado pode não estar conectado necessariamente com outro infectado, dado que aquele
vértice que lhe passou a doença pode não estar mais infectado, por causa da taxa estocástica de
recuperação. Desse modo, são considerados em média k′ vizinhos e não (k′−1) como definido
na Equação 2.37. Portanto, a definição no modelo SIS da densidade de vizinhos infectados para
vértices de grau k é dada por

Θk(t) =
∑k′(k′)P(k′)ik′(t)

⟨k⟩
. (2.48)

O valor estacionário do modelo acontece no limite quando t → ∞, fazendo com que
dik(t)/dt = 0 na Equação 2.47. Assim, calculando o valor estacionário ik e substituindo na
Equação 2.48 obtém-se como resultado uma definição de Θ em função dos parâmetros β e
µ (PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2001)

Θ =
1
⟨k⟩∑k

kP(k)
βkΘ

µ +βkΘ
. (2.49)

Fazendo a derivada d/dΘ na Equação 2.49 e avaliando no intervalo [0,∞) tem-se a
expressão do limiar epidêmico do modelo SIS, definido como

β

µ
≥ ⟨k⟩⟨k2⟩ (2.50)

Na Figura 10 são apresentadas algumas simulações do modelo SIS em epidemias para
redes do tipo ER, WS e BA, todas com mesmo tamanho e grau médio. As simulações iniciam
selecionando um vértice da rede de modo aleatório para ser infectado. Para cada iteração de
tempo t, selecionam-se os vértices infectados da rede. Para cada vértice infectado i da rede são
contactados seus vizinhos suscetíveis j e tenta-se passar a doença de acordo com a taxa β de
propagação, mudando seu estado para o tempo (t +1). Depois que tentou-se passar a doença
para os vizinhos suscetíveis de i, decide-se aleatoriamente se i volta a ser suscetível na seguinte
iteração (t +1), de acordo com a taxa de recuperação µ .

O processo não apresenta uma condição de parada como no caso do modelo SI, pois
a dinâmica pode continuar sem nunca terminar os infectados da rede. Contudo, espera-se que
seja atingido o estado de equilíbrio estacionário da rede. Desse modo, uma condição pode ser
que a variância da densidade de infectados da rede, a partir de um certo tempo, seja menor a
um valor ε definido, isto é σ(i(T )) < ε , dado um conjunto de iterações temporais contínuas
T = {ts, ts +1, . . . , ts + z}.

Observa-se que o tipo da rede influencia na dinâmica de propagação do modelo SIS. O
estado estacionário é atingido mais rapidamente pela rede do tipo BA, do mesmo modo que na
dinâmica SI. Isto acontece em concordância com a presença de hubs da rede, os quais aumentam
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Figura 10 – Resposta temporal para a dinâmica SIS em epidemias, nos modelos de redes ER, WS e
BA com N = 1000, ⟨k⟩ = 8, β = 0.1 e µ = 0.2. A curva vermelha representa a fração de
indivíduos infectados e a azul os suscetíveis.

(a) ER (b) WS0.1

(c) WS0.001 (d) BA

Fonte: Elaborada pelo autor.

o valor do segundo momento da rede, fazendo com que o limiar de propagação (Equação 2.50)
diminua. No caso de redes mais homogêneas como a WS da Figura 10c, precisa-se de muitas
iterações temporais para que seja atingido o equilíbrio estacionário da rede.

O modelo SIS não assume que a recuperação do vértice pode levar a uma imunidade
da doença ou a morte do indivíduo. Por tal razão, o modelo SIR é proposto como alterna-
tiva (ANDERSON; MAY, 1992), assumindo que os vértices recuperados, a partir da mesma
taxa espontânea µ , não participam mais da dinâmica. Isto é, como se fossem removidos da rede.
Assim, o novo estado R(t) é adicionado no modelo. O modelo é regido pelo seguinte sistema de
equações diferenciais (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)



ds(t)
dt =−β ⟨k⟩ i(t) [1− r(t)− i(t)] ,

di(t)
dt =−µi(t)+β ⟨k⟩ i(t) [1− r(t)− i(t)] ,

dr(t)
dt = µi(t) ,

(2.51)

onde r(t) representa a densidade de vértices recuperados da rede. A razão dr(t)/dt indica
a taxa com que os indivíduos infectados da rede se recuperam. Isto também indica que R(t)



70 Capítulo 2. Fundamentação Teórica

é um estado absorvente da dinâmica, onde para um tempo t → ∞, todos os vértices da rede
que foram infectados serão recuperados. Ao expandir e linearizar di(t)/dt da Equação 2.51 e
negligenciando termos O(i2), se obtém o mesmo resultado da Equação 2.44 do modelo SIS.
Isto acontece pois na fase inicial de propagação, ambos os modelos se comportam e crescem de
forma semelhante.

No caso da densidade r(t), considera-se da mesma ordem de grandeza de i(t) na fase
inicial da propagação. Assim, a aproximação de i(t) empregada no modelo SIS (Equação 2.44)
também vale para o modelo SIR. Ademais, e por causa da similaridade na produção de vértices
infectados, o limiar epidêmico do modelo, considerando a homogeneidade na distribuição de
grau da rede, é também definido pela Equação 2.46.

Assumindo-se uma distribuição de grau heterogênea, a normalização das densidades por
classes de vértices são sk(t) = 1− ik(t)− rk(t), onde rk(t) representa a densidade de vértices
recuperados com grau k no tempo t. No modelo, a epidemia em algum momento vai terminar com
uma densidade de vértices infectados igual a zero. Isto ocorre devido a todos os vértices infectados
se tornarem recuperados. Assim, ressalta-se a importância de saber a fração final de recuperados
(ou suscetíveis) no final da propagação. Para isso, define-se a expressão r∞ = limt→∞ r(t), onde
r(t) = ∑k P(k)rk(t). As equações do modelo SIR considerando a abordagem compartimental
são definidas a seguir (MORENO; PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2002; NEWMAN,
2002b; ná; PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2003).



dsk(t)
dt =−βksk(t)Θk(t) ,

dik(t)
dt =−µik(t)+βksk(t)Θk(t) ,

dr(t)
dt = µik(t) ,

(2.52)

onde Θk(t) é a média da densidade de vizinhos infectados para vértices com grau k, a
qual é definida segundo a Equação 2.37. Considerando uma distribuição homogênea inicial de
infectados ik(0) = i0, tem-se a formulação para a densidade de suscetíves sk(t) = e−βkφ(t), e a
função auxiliar φ(t) é (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)

φ(t) =
1
⟨k⟩∑k

(k−1)P(k)rk(t) , (2.53)

com a qual, considerando φ∞ = limt→∞ φ(t), define-se r∞, como (BARRAT; BARTHé-
LEMY; VESPIGNANI, 2008)

r∞ = ∑
k

P(k)(1− e−βkφ∞) . (2.54)
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Para calcular o limiar de propagação é utilizada a função Θk(t) (Equação 2.37), fazendo a
derivada dΘk(t)/dt, colocando em evidência a Θ e isolando τ , tem-se como resultado (BARRAT;
BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)

τ =
⟨k⟩

⟨k2⟩β − (β +µ)⟨k⟩
, (2.55)

com τ > 0 para que a propagação possa atingir uma fração finita de vértices na rede.
Assim, o limiar de propagação do modelo SIR, dependendo das taxas β de contágio e µ de
recuperação, é defindo por

β

µ
>

⟨k⟩
⟨k2⟩−⟨k⟩

. (2.56)

Para simular o modelo SIR de epidemia é utilizada a abordagem de processo reativo
(RP). Nesta abordagem, são selecionados os vértices infectados da rede durante o tempo t. Para
cada vértice infectado, primeiro se tenta passar a doença para todos seus vizinhos suscetíveis,
segundo a taxa de contágio β . Depois de contaminar seus vizinhos, o correspondente vértice
infectado é avaliado para torná-lo recuperado na seguinte iteração, de acordo com a taxa µ . O
processo continua até que não existam mais vértices infectados na rede.

Na Figura 11 são apresentadas algumas simulações do modelo SIR para diferentes tipos
de redes artificiais. Observa-se que dependendo do tipo de rede, o processo de propagação muda.
Quando a epidemia se espalha em redes do tipo BA, é atingido um maior pico de infectados,
o qual acontece muito mais rápido em comparação com as outras curvas. Porém, ainda que
apresente a maior velocidade inicial na propagação, a fração final de indivíduos infectados foi
semelhante a da simulação na rede ER. Desse modo, não necessariamente infectar mais pessoas
no menor tempo leva a uma maior densidade final de infectados na rede. Por outro lado, no caso
da Figura 11c, a configuração dos parâmetros β e µ não foi maior ao limiar epidêmico da rede e,
portanto, a propagação não teve sucesso.

2.2.1.3 Influência da estrutura da rede

A topologia, isto é, o padrão de contatos entre os indivíduos, determina as rotas de
propagação da epidemia. Alguns trabalhos têm analisado como a estrutura da rede influencia
na difusão dos agentes infecciosos (PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2001; KEELING;
EAMES, 2005; HETHCOTE, 2006; MILLER; KISS, 2014), buscando entender a dinâmica
e o comportamento da propagação para diferentes sistemas complexos. Resultados aplicados
em redes de natureza distinta mostram que a propagação da epidemia está relacionada com
tipo de rede (KEELING; EAMES, 2005; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009).
Assim, redes que compartilham características semelhantes, como a distribuição de grau, a
proporção de triângulos, assortatividade, entre outros, apresentam evolução da epidemia de
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Figura 11 – Resposta temporal para a dinâmica SIR em epidemias, nos modelos de redes ER, WS e BA
com N = 1000, ⟨k⟩ = 8, β = 0.1, µ = 0.2, e as respectivas curvas da fração de infectados
(vermelho), suscetíveis (azul) e recuperados (verde)

(a) ER (b) WS0.1

(c) WS0.001 (d) BA

Fonte: Elaborada pelo autor.

forma equivalente. Ademais, redes do tipo sem escala podem não apresentar um limiar epidê-
mico (PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2001; MELONI et al., 2012) quando são redes
muito grandes (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008; VESPIGNANI, 2011). Além
disso, os resultados podem variar dependendo da proporção de triângulos na rede (CHEN et

al., 2013). No caso da correlação de grau dos vértices, existem evidências que relacionam o
potencial de propagação da rede com o quanto os vértices são similares com aqueles que se
conectam (NEWMAN, 2002a; ná; PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2003; NEKOVEE et

al., 2007). Nesse sentido, a assortatividade exerce um papel importante na difusão da epidemia.
Também, a dinâmica possui um papel relevante na propagação. Por exemplo, no modelo SIS,
como vírus de computador, foi observado que o limiar epidêmico é nulo (PASTOR-SATORRAS;
VESPIGNANI, 2001; KITSAK et al., 2010) para as redes sem escala, infectando uma fração
finita de indivíduos, independente da taxa de transmissão.

Outra questão relevante no estudo de epidemias está relacionado com a identificação
dos principais espalhadores. A doença pode ser contida vacinando-se de modo seletivo esses
indivíduos, ou isolando aqueles que representam um maior risco para que a epidemia se propague.
Identificar os melhores propagadores apresenta dois problemas de pesquisa (PEI; MAKSE,
2013): i) caracterizar de modo geral os indivíduos que são mais influentes no processo de
propagação (KITSAK et al., 2010) e ii) encontrar o conjunto de vértices que maximizam o
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potencial de propagação da rede (RICHARDSON; DOMINGOS, 2002).

No primeiro caso, para encontrar os vértices mais influentes é feita uma análise da
rede em uma escala microscópica. São consideradas as medidas topológicas e dinâmicas dos
vértices, classificando-se e selecionando-se os vértices espalhadores de acordo com alguma
dessas medidas, para assim ponderar sua capacidade de propagação. Para o segundo problema
de pesquisa, investiga-se qual conjunto de vértices iniciais trazem uma maximização do efeito
de propagação da epidemia. A primeira vista, pode-se pensar que o problema de encontrar os
múltiplos propagadores iniciais é resolvido ao selecionar os vértices que são mais influentes do
primeiro caso. Contudo, essa abordagem não resolve o problema, dado que para esses vértices
existe uma sobreposição da influência na população (KITSAK et al., 2010) e de fato trata-se de
um problema de otimização NP-difícil (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2003). No entanto,
pode-se adotar soluções heurísticas para determinar os principais propagadores, que podem ser
obtidos atravéz de simulações estocásticas.

As redes reais de interação social apresentam uma distribuição sem escala (BARABÁSI,
2001; NEWMAN, 2003; BOCCALETTI et al., 2006; BARABáSI, 2007), isto é, que a maioria
dos indivíduos possuem um número pequeno ou moderado de conexões e os mais destacados da
rede são aqueles que tem maior grau (hubs). A partir disso, foi encontrado que na propagação
de epidemias os hubs eram mais propensos a ser infectados e, ademais, representavam os
vértices com a maior capacidade de difusão da rede ou mais influentes (PASTOR-SATORRAS;
VESPIGNANI, 2001; ALBERT; BARABáSI, 2002; KITSAK et al., 2010). Outros pesquisadores
argumentam que os melhores propagadores são aqueles que apresentam maiores valores de
betweenness (KITSAK et al., 2010; HéBERT-DUFRESNE et al., 2013). Esses indivíduos
representam aqueles com uma posição estratégica na rede social, intermediando a comunicação
entre grupos de vértices, aumentando assim sua influência. Não necessariamente os vértices
com maior betweenness possuem grau alto. Pode-se tratar de vértices que servem como pontes
conectando várias comunidades. Portanto, se esses vértices são vacinados, a difusão da epidemia
perderia seu efeito, pois atuam como elos de ligação entre diferentes regiões da rede. Hébert-
Dufresne et al. (2013) fizeram uma análise local de várias medidas e encontraram que nas
comunidades a medida de betweenness é um melhor descritor dos propagadores mais influentes.

Ao contrário das pesquisas anteriores, também existem muitas circunstâncias em que os
melhores propagadores não são aqueles que apresentam o maior número de conexões (COHEN
et al., 2000; PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2001) ou são os mais centrais em termos da
medida betweenness (FREEMAN, 1979; PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2001; HéBERT-
DUFRESNE et al., 2013). Por exemplo, algumas pesquisas encontraram que os indivíduos mais
influentes são aqueles que se encontram no núcleo da rede, identificados ao usar a medida
de K-core ou derivações (KITSAK et al., 2010; PEI; MAKSE, 2013; BAE; KIM, 2014). Os
pesquisadores argumentam que a posição do vértice propagador, relativa à organização da rede,
oferece uma maior influência no processo que simplesmente considerar as características locais
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do vértice, como o grau, betweenness, entre outros. Por exemplo, ao tratar-se de um hub que
está na periferia da rede, esse infectará menos indivíduos que um vértice que esteja no núcleo
(centro) da rede (KITSAK et al., 2010).

Para o caso de múltiplos infectados iniciais, os vértices com maior grau são mais
eficientes que os vértices que estão no núcleo da rede. Isto acontece porque os vértices no núcleo
da rede tendem a conectar-se entre si e desse modo, seus efeitos de propagação se anulam. No
caso dos hubs, no geral nem todos estão conectados entre si e, portanto, conseguem atingir uma
maior quantidade de vértices (KITSAK et al., 2010). Medidas estruturais de centralidade podem
ser boas para identificar vértices influentes da rede. Porém, não conseguem quantificar o quanto
um vértice segundo uma medida central é mais influente que outro da mesma medida (LAWYER,
2012), e nem consideram características próprias da dinâmica (SIKIC et al., 2013).

Novas propostas consideram a combinação de características topológicas junto com
a dinâmica de propagação. Por exemplo, a esperança do grau de cluster (LAWYER, 2012)
quantifica a influência dos vértices considerando a proporção do grau do vértice em relação
às comunidades da rede. O grau do vértice em relação a uma comunidade é definido como o
número de arestas que se conectam com vértices dentro e fora da comunidade. A medida calcula
para um vértice i, quantas possíveis comunidades foram infectadas depois de um número X de
infecções. Os autores aplicaram o método com dados recentes do brote de Ebola em Uganda, e
concluíram a partir das características da epidemia, que a doença não atingirá uma propagação a
nível global.

Como pode ser observado, não existe um consenso sobre o propagador influente e quais
características o definem. Os estudos fazem adaptações ou melhorias nas medidas existen-
tes (CHEN et al., 2013; BAE; KIM, 2014), ou analisam um conjunto de medidas para encontrar a
melhor que os descreva (KITSAK et al., 2010; HéBERT-DUFRESNE et al., 2013; PEI; MAKSE,
2013), propõem novas medidas topológicas (LAWYER, 2012; CHEN et al., 2013), ou analisam
tanto a topologia quanto a dinâmica em conjunto (MELONI et al., 2012; SIKIC et al., 2013).
Assim, o tema ainda está consolidando-se e há muitas questões a serem provadas e resolvidas.

2.2.2 Propagação de rumores

Os rumores são comuns na sociedade e podem ser tanto benéficos como destrutivos. O
mercado de ações, a publicidade e marketing, a adoção de novas tecnologias, a política, entre
outras, podem ser consideravelmente afetados pelos rumores. Atualmente, rumores se propagam
em redes sociais, tais como Facebook e Twitter, e adquirem maior ou menor força, podendo
atingir milhões de usuários. Desse modo, o estudo de modelos de propagação de rumores é
interessante para aqueles que desejam entender e se beneficiar desse fenômeno social.

Os rumores podem ser abordados como a propagação de uma ideia ou informação que
contamina, ou convence, a mente das pessoas. Por tal similaridade, a propagação de rumores
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é muitas vezes associada com o modelo de propagação de epidemias (DALEY; KENDALL,
1964; BETTENCOURT et al., 2006; BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008; BORGE-
HOLTHOEFER; MORENO, 2012), dado que ambos são processos que se transmitem entre os
indivíduos de uma rede. Os rumores, assim como as epidemias, são um exemplo de dinâmica de
propagação social no qual o processo de contágio ou difusão considerado é de origem psicológica.
O fenômeno de contágio psicológico faz referência aos diferentes aspectos pelos quais um
indivíduo está predisposto a adotar e difundir alguma informação, ideia, ou conhecimento. No
caso da dinâmica de rumor, os suscetíveis (S) são aqueles indivíduos que ainda não o conhecem
ou estão desinformados; os infectados são aqueles que difundem o rumor ou informação, e são
chamados de informantes ou espalhadores, (I); e os recuperados, são aqueles que conhecem o
rumor ou estão informados mas perderam o interesse de difundi-lo, chamados de contidos, (R).
Além dos estados mencionados, podem ser considerados outros estados como céticos, latentes,
entre outros (BETTENCOURT et al., 2006). Porém, não são muito analizados na literatura e por
isso o foco de nosso estudo será nos três estados principais mencionados.

Existem algumas diferenças entre os modelos de rumores e epidemias, no nível quali-
tativo, que são importantes na interpretação, mas não mudam de fato as equações do modelo,
e quantitativo, que mudam de fato o comportamento do modelo. Inicialmente, a difusão de
uma informação é intencional, pois adquirir ou passar a nova ideia pode levar a uma situação
vantajosa. Nesse caso em, relação ao contágio de uma doença, trata-se de um processo passivo
por parte dos suscetíveis, pois o indivíduo saudável não está interessado em ficar doente e
em hipótese não traz vantagem para ele. Além disso, o processo de adquirir a nova ideia ou
informação até o ponto de estar convencido implica em um maior tempo de exposição por uma
ou várias fontes de informantes. Do ponto de vista qualitativo, existe uma diferença estocástica
no modelo em relação à transição espontânea de estado I para R (DALEY; KENDALL, 1964;
MAKI; THOMPSON, 1973). Em rumores, um informante pode perder o interesse de difundir
a informação se encontra a outros que já a conhecem. O processo de recuperação deixa de ser
espontâneo, como no caso de epidemias e se torna um processo de contato entre os indivíduos.
Desse modo, o contato de um informante com um contido ou outro informante faz com que ele
possa se tornar contido.

A seguir é apresentada uma revisão da literatura sobre modelos de rumores em redes
complexas.

2.2.2.1 Abordagem geral

Existem distintas abordagens utilizadas para a dinâmica de propagação de rumores, que
podem gerar diferentes resultados nas simulações. Entre elas está o modelo geral proposto
por DK, e suas variantes, como a proposta por MT , as quais tem atraído o maior número das
pesquisas na área (NEKOVEE et al., 2007; BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008).
O modelo DK considera um número inicial S(0) = N de ignorantes, I(0) = 1 espalhadores, e
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R(0) = 0 de contidos.

Considera-se que a rede é homogênea, na qual todos os indivíduos tem a mesma proba-
bilidade de interagir. Na proposta apresentada no modelo MT , considerou-se a propagação a
partir do contato entre os indivíduos adjacentes, sem estar restrito a alguma distribuição de grau
específica para a rede.

A transição de estado, I + S
β→ 2 I, acontece de acordo com uma probabilidade β no

contato de um informante com um vizinho ignorante, a cada iteração. No modelo MT , um
indivíduo informante torna-se contido com uma probabilidade µ quando entra em contato
com um vizinho informante, I + I

µ→ R+ I, ou quando tem contato com um vizinho contido,
I +R

µ→ 2 R. Na versão original do modelo Daley & Kendall, ao contato de dois informantes,
ambos se tornam contidos, com I + I

µ→ 2 R. Em todas as iterações a população é constante
com S(t)+ I(t)+R(t) = N +1. O número de transições para o estado contido R no modelo é
proporcional a I(t)[I(t)+R(t)]. De modo a simular a dinâmica DK, a propagação acontece em
cada iteração sorteando-se uma aresta aleatória da rede. Depois, são avaliados os dois vértices de
tal aresta sorteada e define-se os estados segundo as regras de transição.

Analiticamente, o modelo DK não possui um limiar de propagação, o qual significa que
para qualquer valor de β , uma fração finita de pessoas serão informadas (BARRAT; BARTHé-
LEMY; VESPIGNANI, 2008), como descrito analíticamente na Equação 2.61 e apresentado a
seguir:

r∞ = 1− e−(1+β/µ)r∞ ,

onde µ é a taxa constante de transição para o estado contido R e r∞ é o valor estacionário
esperado para fração de contidos. Maiores detalhes sobre esse modelo serão discutidos na
Seção 2.2.2.4

O modelo proposto por Maki e Thompson (1973) (MT) é uma aproximação ao modelo
de Daley e Kendall (1964) (DK), com a diferença que se considera a produção de um contido
do conjunto de espalhadores por vez, mas é duplicado o valor da taxa de transição para esse
estado (GANI, 2000). Para o caso da dinâmica MT existem variações ao tratamento da relação
dos informantes com os indivíduos da rede. O processo pode ser de um contato por iteração
(CP), truncado (TP), ou reativo (RP) (BORGE-HOLTHOEFER; MORENO, 2012; MELONI et

al., 2012). O processo de contato CP sorteia para cada informante um vizinho por iteração de
tempo e resolve a transição de estado segundo a regra que corresponda. No processo truncado
TP, em cada iteração, para todos os informantes escolhe-se aleatoriamente um vizinho por
vez, definindo-se os estados para o contato segundo corresponda. A seleção continua até que o
informante visite todos seus vizinhos ou se torne contido, o que acontecer primeiro. O processo
reativo RP é menos restrito e costuma ser mais utilizado em propagação de epidemia. Em cada
iteração, primeiro os informantes tentam passar o rumor entre seus vizinhos ignorantes, para só
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depois, definir se acontece transição de estado com os vizinhos contidos e informantes.

Tanto no modelo de rumor de Daley e Kendall (1964) e a variante de Maki e Thompson
(1973), a dinâmica não apresenta um limiar de propagação como no caso de epidemias, pois
não se contempla a geração espontânea de contidos nos modelos (NEKOVEE et al., 2007;
CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009). Vários trabalhos tem pesquisado a dinâmica
de rumor analisando diferentes tipos de redes (MORENO; NEKOVEE; VESPIGNANI, 2004;
VESPIGNANI, 2011), com abordagens estáticas ou estocásticas dos modelos (MORENO;
NEKOVEE; PACHECO, 2004; NEKOVEE et al., 2007), avaliando o impacto da estrutura na
propagação (LI et al., 2014), como por exemplo a existência de vértices mais influentes na
rede (KITSAK et al., 2010; BORGE-HOLTHOEFER; MORENO, 2012).

2.2.2.2 Influência da estrutura

A dinâmica da propagação pode ser influenciada pela estrutura da rede e características
do modelo de propagação de rumores. Dependendo disso, pode surgir uma região na configu-
ração dos parâmetros que permita a livre propagação, ou contenção do rumor. Inicialmente foi
observada a não existência de um limiar de propagação para alguns tipos de redes e dinâmi-
cas (ZANETTE, 2001b; MORENO; NEKOVEE; PACHECO, 2004; NEKOVEE et al., 2007;
CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009). Para modelos MT e variantes nas redes sem
escala, foi encontrado que os hubs tendem a se converter rapidamente em espalhadores e pouco
depois em contidos (MORENO; NEKOVEE; VESPIGNANI, 2004). Por tal motivo, a fração
final de indivíduos informados, ou que conheceram o rumor, no tempo infinito ϕ∞ é menor
comparada as redes homogêneas (CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009). Contudo, a
propagação nas redes sem escala é mais eficiente no início da dinâmica até atingir o pico máximo
de infectados, em comparação com outro tipo de redes (MORENO; NEKOVEE; VESPIGNANI,
2004; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009).

No caso das redes de pequeno mundo, foram realizadas análises de simulações com
o modelo MT , considerando-se redes estáticas e dinâmicas (ZANETTE, 2001a; ZANETTE,
2001b). Os estudos mostraram que, ao variar o nível de aleatoriedade no modelo WS, acontece
uma transição crítica relacionada com o limiar de propagação. Esse modelo interpola de redes
regulares até redes com propriedades de pequeno mundo. Dada uma configuração de parâmetros
e considerando que a rede é regular, o rumor atinge uma pequena parte da vizinhança do vértice
propagador. Conforme se aumenta a probabilidade de reconexão e a rede adquire características
de redes de pequeno mundo, foi constatada uma difusão mais rápida e fácil do rumor (WATTS;
STROGATZ, 1998a), atingindo uma fração significativa dos indivíduos. Redes com distribuição
exponencial ou sem escala também possuem propriedade de mundo pequeno, mas a dinâmica
pode apresentar particularidades entre elas (MORENO; NEKOVEE; PACHECO, 2004). Logo, a
distribuição do grau exerce uma influência sobre o processo de propagação de rumores.

Considerando as medidas topológicas da rede, autores como Xulvi-Brunet e Sokolov
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(2005) argumentam que na prática, o processo de propagação se desenvolve em redes homogêneas
e muitos efeitos acontecem nessa situação. Os autores propõem um modelo para alterar o nível
de correlação de grau dos vértices usando um parâmetro −1.0≤ α ≤ 1.0, resultando em redes
assortativas (AN, com correlação positiva na distribuição de grau com α > 0), não correlacionadas
(NA, sem correlação na distribuição de grau com α = 0) e dissassortativas (DN, com correlação
negativa na distribuição de grau com α < 0), segundo o nível desejado. Para valores maiores de
β , a proporção de propagadores e de contidos aumenta nas redes sem escalas quando elas são
assortativas (NEKOVEE et al., 2007). Entretanto, se as redes apresentam níveis muito altos de
assortatividade, a propagação do rumor termina rapidamente, pois os hubs ao estarem conectados
entre si se tornam rapidamente contidos, dividindo a rede e interrompendo a propagação.

Podemos nos questionar se nos modelos de rumor (DK ou MT) também existem vértices
que desempenhem um papel importante na propagação, como acontece no caso de epidemias
(Seção 2.2.1.3). Pesquisas realizadas em versões estocásticas do modelo MT , em redes sem
escala, observaram uma interrelação entre a topologia e a dinâmica de rumor (MORENO;
NEKOVEE; VESPIGNANI, 2004; MORENO; NEKOVEE; PACHECO, 2004). Os autores
encontraram que a escolha do informante inicial nesse modelo não interfere no resultado final de
contidos ou informados na rede. De modo mais abrangente e contrário aos resultados obtidos em
epidemias (KITSAK et al., 2010), Borge-Holthoefer e Moreno (2012) também demostram que
não há prova local de que existam vértices com características topológicas em comum que sejam
mais influentes que outros. Os pesquisadores realizaram simulações nas abordagnes SIR e SIS
considerando modelos de propagação DK e MT . Como resultado, observaram que o número final
de contidos na rede, a partir dos mesmos parâmetros, é estatisticamente equivalente sem importar
o vértice inicial. De modo mais pontual, mostraram que não existe diferença significativa ao
considerar como propagadores os vértices com maior grau, ou aqueles que pertencem ao núcleo
da rede, como foi encontrado em epidemias (KITSAK et al., 2010; PEI; MAKSE, 2013; BAE;
KIM, 2014). Pelo contrário, os vértices com maior grau ou nível de k-core funcionam como
curto-circuito no processo de propagação, desempenhando mais o papel de firewall na rede. Em
outras palavras, constatou-se que a dinâmica potencializa que os vértices mais centrais da rede
se convertam rapidamente em contidos (MORENO; NEKOVEE; VESPIGNANI, 2004). Nesse
sentido, a dinâmica de rumor não favorece a presença de vértices melhores propagadores, pois
vértices centrais não são influentes na dinâmica.

Entretanto, considerando o custo do processo de difusão, os resultados sugerem que é
mais econômico começar a propagação a partir dos hubs da rede, pois a medida que o grau do
primeiro espalhador aumenta, o tempo para atingir o valor assintótico de informados diminui.
Assim, ao aumentar a velocidade de difusão consegue-se que mais indivíduos saibam o rumor em
um menor tempo. Adicionalmente, os vértices mais centrais estão melhor informados e cientes
dos rumores que se propagam na rede. Contudo, nesses trabalhos foram assumidas redes sem
correlação de grau, o qual não concorda com a característica marcante nas redes sociais, que são
no geral assortativas (NEWMAN, 2002a; BARABáSI, 2009).
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2.2.2.3 Modelos estendidos

A propagação de rumores é um tópico de estudo relativamente recente em comparação
com as pesquisas em epidemias. Nos últimos anos teve um aumento considerável nos estudos
relacionados com rumores, dado o auge das redes sociais e o potencial de difusão de informação
que possuem essas redes. Contudo, há campos de pesquisa em epidemias que também poderiam
ser abordados em rumores, mas, que por enquanto não foram reportados na literatura. Exemplo
disso são: a propagação de vários rumores na mesma rede, analisando situações de concorrência
ou cooperação; modelos de rumores aplicados em redes adaptativas, meta-populações ou multi-
camadas; e inclusive, o fenômenos como a evolução do rumor enquanto se propaga, como no
caso das fofocas ou a mudança da informação.

Nesse sentido, nesta Seção colocamos o conjunto de diversos estudos que ampliam os
modelos de rumores, Seja na dinâmica do modelo quanto na configuração de novos parâmetros
na rede. Os trabalhos analisam processos semelhantes às situações reais que caracterizam os ru-
mores. Abordagens que consideram a capacidade de memória ou esquecimento na rede (DODDS;
WATTS, 2004; ZHAO et al., 2011), estratégias de não redundância na propagação (WU; HUBER-
MAN, 2007; CIMINI et al., 2011), indivíduos que sabem o rumor por fontes independentes (LI
et al., 2014) e a adaptação da rede durante processo de difusão (SANTOS; PACHECO; LENA-
ERTS, 2006; PACHECO; TRAULSEN; NOWAK, 2006; LIU; ZHANG, 2014) são exemplos de
modelos estendidos.

Li et al. (2014) consideram que podem aparecer de modo espontâneo informantes
independentes em posições aleatórias da rede. Eles argumentam que os indivíduos podem
conhecer o rumor por outros meios ou por outras redes que usam. Os autores propõem um modelo
que introduz o parâmetro σ de aparição de informantes independentes na rede por unidade de
tempo. A introdução dos informantes independentes reflete o fato de que um indivíduo pode
pertencer a várias redes e possui diferentes fontes de informação. Nas análises, consideraram
o modelo SI em redes Erdös-Rényi (ER), Barabási-Albert (BA) e sem escala (SF). No estudo
foi encontrado que os informantes independentes contribuem na velocidade e no alcance da
propagação. Isso acontece pelo fato de tais informantes poderem aparecer em regiões afastadas
da rede, onde a propagação convencional levaria mais tempo para chegar até lá, ou talvez, nem
conseguiria chegar. Porém, foi verificado que adicionar uma grande quantidade de informantes
independentes não traz uma melhora significativa na eficiência da difusão do rumor. Por outro
lado, os autores argumentam que, a média do grau ou conectividade da rede impacta e influencia
positivamente na propagação do rumor.

No caso de redes adaptativas e não redundantes, Liu e Zhang (2014) propõem um modelo
que recombina as conexões dos vértices informantes, selecionando os vizinhos que lhe ofereçam
uma maior recompensa segundo uma função de Fermi (SANTOS; PACHECO; LENAERTS,
2006; PACHECO; TRAULSEN; NOWAK, 2006). A função de Fermi forma parte do ferramental
da física estatística, e se usa para descrever a probabilidade que um elétron tem de ocupar um
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estado de elétron-energia, segundo seu nível de energia. Na abordagem adaptativa proposta,
o vértice informante rompe a conexão com um ignorante quando a recompensa é menor à
hipótese de conectar-se aleatoriamente com algum dos seus vizinhos ignorantes de segunda
ordem. Também, adotaram a propriedade de não redundância para os informantes durante a
dinâmica. Essa propriedade significa que um indivíduo não vai tentar transmitir ou convencer seu
vizinho de alguma informação por mais de uma vez. Por tal motivo, o informante se torna contido
depois de tentar transmitir o rumor para todos seus vizinhos. No estudo foram feitas extensas
simulações considerando-se o modelo SIR reativo (RP) sobre vários tipos de redes. O rumor
propagou de modo mais rápido e abrangente no modelo proposto, superior aos resultados de
versões estáticas. Também, encontraram que o inicio da dinâmica é fundamental para o processo
de propagação, pois define o alcance e a velocidade de difusão do rumor.

Outro possível modelo considera que o indivíduo perca o interesse de transmitir uma
informação. Entre os vários motivos temos que o rumor deixou de ser interessante, está obsoleto,
não parece muito convincente, ou a pessoa simplesmente o esqueceu. O fenômeno de esqueci-
mento do rumor é considerado uma característica importante a ser considerada nos modelos,
e tem efeito direto na existência de um limiar de propagação, que pode determinar o fim da
disseminação (NEKOVEE et al., 2007; GU; LI; CAI, 2008; ZHAO et al., 2011). Assim, as regras
do encontro de um informante com alguém que conhece o rumor não são o único modo de parar a
propagação, também o esquecimento desempenha um papel importante, muito mais se a taxa for
alta. A regra por contato para a transição de informantes para contidos, nos modelos tradicionais
DK ou MT , remove o limiar de propagação para o modelo SIR (CASTELLANO; FORTUNATO;
LORETO, 2009). Ao contrário, quando considerada a taxa de esquecimento na rede, a dinâmica
do rumor se assemelha ao comportamento de epidemias, em consideração ao limiar epidêmico e
a fração final de infectados (NEKOVEE et al., 2007). Ainda mais, o mecanismo de esquecimento
enfraquece a influência da propagação do rumor (ZHAO et al., 2011).

Também é interessante mencionar a proposta de contágio social de Dodds e Watts (2004).
A proposta introduz o conceito de memória no modelo SIR, tomando em conta o efeito de ser
exposto em repetidas ocasiões pelo rumor. Os autores consideram que para adotar uma nova ideia
ou estar convencido de algum rumor é preciso de um tempo e de ser exposto a mais de uma fonte
de informação. Entretanto, o mecanismo de memória apresentado não necessariamente muda
a formulação matemática do modelo, ou a dinâmica de propagação. A proposta de memória
é importante e poderia ser considerada em outras abordagens ou situações reais na difusão de
informação.

Outra abordagem considera que os informantes não estão dispostos a difundir o rumor
em todo momento, ou também, que os ignorantes podem não ter interesse de espalhá-lo. Ambos
os casos foram propostos e estudados separadamente (BORGE-HOLTHOEFER et al., 2012),
buscando aproximar alguns fatos reais com os resultados teóricos em redes. No primeiro mo-
delo (BORGE-HOLTHOEFER et al., 2012), os vértices possuem uma probabilidade αi que afeta
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seu comportamento ativo como informante. Isso significa que os informantes só espalham o
rumor quando se sintam ativos, dependendo da probabilidade de atividade αi de cada um. Como
consequência, a transição de ignorantes para o estado informante acontece mais devagar. No
trabalho foram exploradas as funções de probabilidade uniforme, exponencial e lei de potências,
para representar a distribuição de atividade dos vértices. A distribuição heterogênea de atividade
nos informantes foi mais relevante para os efeitos da propagação. A distribuição pode ser aleató-
ria e independente da topologia, ou dependente com a distribuição de grau, com αi = ki/kmax.
No caso aleatório, para valores altos de α , o rumor tem poucas possibilidades de infectar uma
fração significante da população, pois os informantes se transformam rapidamente em contidos,
ao contrário do que acontece com valores baixos de α . Para a distribuição de atividade correlaci-
onado com o grau do vértice, observaram uma forte independência da dinâmica com os valores
de α .

No caso da apatia, em que os ignorantes não estão interessados em receber o ru-
mor (BORGE-HOLTHOEFER; RIVERO; MORENO, 2012), considera-se que os indivíduos
ignorantes podem passar diretamente ao estado contido, sem participar na dinâmica de difusão
do rumor. Esse tipo de comportamento é comum em redes sociais como Twitter, onde algumas
pessoas recebem mensagems e não a difundem na sua rede. No modelo é adicionada a proba-
bilidade, p, de que um ignorante esteja interessado no assunto e decida difundi-lo. Assim, o
ignorante contatado por um informante possui uma probabilidade β p de se tornar informante,
e a probabilidade β (1− p) de se tornar diretamente em contido. As análises das simulações
sugerem que quando os ignorantes tem uma probabilidade baixa de estarem interessados no
rumor, os resultados são mais próximos aos observados nas redes sociais reais.

Os trabalhos apresentados nesta Seção são exemplos que evidenciam como os modelos
clássicos de rumor são pouco precisos na aproximação com a realidade. Foi apresentado com
alguns exemplos que com pequenas mudanças no modelo ou na rede, baseadas em observa-
ções empíricas, se pode aumentar significativamente o nível de realismo do modelo e no seu
comportamento.

2.2.2.4 Modelagem matemática

Como foi observado anteriormente, o comportamento da propagação da epidemia de-
pende da rede e da dinâmica do modelo. Para muitas aplicações (BOCCALETTI et al., 2006), o
interesse pode não ser prevenir ou deter a disseminação, mas estimulá-la de modo que seja o mais
rápida e eficiente possível. Por exemplo, aplicações Webbots para disseminação, mapeamento e
recuperação de dados na Internet, ou campanhas publicitárias utilizando estratégias virais (viral

marketing).

As abordagens de propagação de rumores buscam desenvolver modelos “epidemicos”
em que, a disseminação de informação a partir de algum vértice da rede atinja o maior número
de vértices possível. Qualitativamente, uma das principais diferenças com a modelagem de
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epidemias é que no modelo pode-se projetar diferente regras e condições visando atingir a
melhor propagação, ao invéz de estar sujeito a modelar processos de contágio de doenças
existentes (BOCCALETTI et al., 2006). Além disso, os modelos de epidemia têm sua evolução
baseada em taxas estocásticas no tempo, com exceção da fase de infecção, não dependendo do
estado de seus vizinhos. Os modelos de rumor baseiam-se no contato direto entre os indivíduos
da rede, os quais pertencem a diferentes classes.

Os modelos de rumor consideram geralmente os estados suscetíveis ou ignorantes do
rumor (S), informantes (I) e recuperados (R), que são os informantes que pararam de propagar
o rumor. O modelo padrão de rumor é o modelo Daley e Kendall (1964) (DK). A principal
modificação introduzida no modelo DK consiste em que os informantes passam a ser contidos
dependendo dos contatos que fazem e não por uma probabilidade no tempo. Cada um dos
N vértices da rede só pode estar em um único estado, isto é para cada vértice i, {Ii = 1 ↦→
i ∈ I}, com Si + Ii +Ri = 1 . Também, através do tempo a condição do estado continua, com
S(t)+ I(t)+R(t) = N, sendo S(t) o número de vértices no estado S no tempo t, e assim para os
outros estados.

Uma variante do modelo DK é o modelo proposto por Maki e Thompson (1973) (MT). A
diferença entre os dois modelos está na produção de contidos durante a dinâmica. Consideram-se
as taxas β de propagação e µ de contenção para fazer as transições de estado, as quais podem ser
definidas entre [0,1]. As regras de mudança de estado do modelo MT , segundo o contato entre
os vértices da rede, são sumarizadas a seguir:



Ii + S j
β−→ Ii I j ,

Ii + R j
µ−→ Ri R j ,

Ii + I j
µ−→ Ri I j ,

(2.57)

onde i e j são vértices adjacentes na rede e o operador “+” simboliza o contato entre eles.
Observa-se que os informantes desempenham o papel ativo no modelo de rumor. Quando um
vértice informante i entra em contato com um vizinho ignorante j, o vizinho se torna um novo
informante segundo a taxa β . Quando o informante contacta um vizinho contido, o informante
pode tornar-se contido com uma taxa µ , isto é, considera-se que o rumor já é muito conhecido.
No caso em que o informante i contacta um vizinho informante j, o vértice i se torna contido
de acordo com µ , ao considerar que o rumor não é mais novidade. A diferença do modelo
DK está em que ao encontro de dois informantes, os dois podem tornar-se contidos, isto é
Ii + I j

µ−→ Ri e R j.

O modelo será inicialmente descrito assumindo-se a hipótese de homogeneidade na
distribuição de grau da rede, onde k∼ ⟨k⟩. Define-se a função de densidade de vértices ignorantes
no tempo como ψ(t) = S(t)/N, e de modo equivalente para os outros estados, sendo ψ(t)+
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φ(t)+ϕ(t) = 1 . A formulação no campo médio para a evolução das três densidades do modelo
são descritas a seguir (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)

dψ(t)
dt

=−β ⟨k⟩ψ(t)φ(t) , (2.58)

dφ(t)
dt

= β ⟨k⟩ψ(t)φ(t)−µ ⟨k⟩φ(t)[φ(t)+ϕ(t)] , (2.59)

dϕ(t)
dt

= µ ⟨k⟩φ(t)[φ(t)+ϕ(t)] . (2.60)

As expressões ψ(t)φ(t) e φ(t)[φ(t)+ϕ(t)] são a força de interação em massa da popu-
lação segundo as respectivas regras de contagio e contenção do modelo. Na Equação 2.58 temos
que a densidade de suscetíveis decai na velocidade com que são convencidos mais informantes.
Isto é, o crescimento da densidade de informantes aumenta a uma taxa proporcional de conven-
cimento β , a média de contatos de cada vértice ⟨k⟩, e força das interação (ψ(t)φ(t)) entre os
suscetíveis e os informantes da rede. Por outro lado, a densidade de informantes cai no tempo
convertendo-se em recuperados a uma taxa proporcional a µ ⟨k⟩ vezes a densidade de indivíduos
que tem conhecimento do rumor, isto é 1−ψ(t) = φ(t) + ϕ(t).

O sistema de equações diferencias pode ser resolvido analiticamente ao se considerar os
estados estacionários do modelo. O modelo atinge o estado estacionário quando t→ ∞, desse
modo tem-se que φ ∞ ≡ limt→∞ φ(t) = 0 e ϕ∞ ≡ limt→∞ ϕ(t). A partir de ϕ∞ sabe-se se o rumor
atingiu uma fração finita da rede (ϕ∞ > 0) e quanto foi essa densidade final de recuperados.

Considerando que o rumor inicia a partir de um único vértice informante, com ψ(0) =
(N−1)/N, φ(0) = 1/N e ϕ(0) = 0, e que ϕ∞+ψ∞ = 1, tem-se que ϕ∞ = 1−

∫
∞

0 ψ(t)dt. Desse
modo, calcula-se a função obtendo (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)

ϕ∞ = 1− e−(1+β/µ)
ϕ∞ (2.61)

Observa-se que a equação é transcendental pois depende dela mesma para ser calculada.
Assim, pode-se reformulá-la considerando ϕ∞ = F(ϕ∞), onde F(x) = 1− exp⌊(1+β/µ)x] é
uma função monotônica contínua e crescente, com solução trivial F(0) = 0 e F(1)< 1. Portanto,
uma solução diferente de zero existe quando dF(x)/dx > 1, isto é, a primeira derivada de F .
Calculando-se a primeira derivada e resolvendo a dessigualdade, tem-se que

β

µ
> 0 , (2.62)

o qual implica que para quaisquer valores de taxa de propagação β ou de contenção µ o
rumor sempre se propagará para uma fração finita da população. Portanto, não é evidenciado para
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redes homogêneas uma condição mínima de limiar de propagação, diferentemente do analisado
em epidemias. Isto é devido pela diferença na produção de recuperados no modelo, a qual não
está relacionada com uma taxa isolada no tempo, como no caso de epidemias, e sim pelo contato
entre os indivíduos da rede.

Para a formulação do modelo com distribuição de grau heterogênea, consideram-se a
abordagem compartimental dividindo a rede em grupos ou classes de vértices, onde cada grupo
possui o mesmo grau k. As equações diferenciais sobre a evolução das densidades do modelo
são (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008)

dψ k
dt = −βkψk(t)∑k′ φ

′
k(t)

k′−1
k′ P(k′|k) ,

dφ k
dt = βkψk(t)∑k′ φ

′
k(t)

k′−1
k′ P(k′|k) − µkφ k(t)∑

′
k
[
φ
′
k(t)+ϕ ′k(t)

]
P(k′|k) ,

dϕ k
dt = µkφ k(t)∑

′
k
[
φ
′
k(t)+ϕ ′k(t)

]
P(k′|k) .

(2.63)

Assim, para redes com topologias mais complexas, com distribuição de grau heterogêneo,
é preciso resolver o sistema de modo númerico. Por exemplo, utilizando abordagens como
simulações de Monte Carlo.
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CAPÍTULO

3
ABORDAGEM GERAL

N este capítulo sumarizamos os aspectos gerais considerados em cada um dos problemas
de pesquisa reportados neste documento. Na Seção 3.1 discutimos sobre os modelos
comumente considerados na literatura para as análises de propagação de informação,

apresentamos um comparativo qualitativo entre eles e definimos o modelagem adotada na tese.
Na Seção 3.2 definimos a configuração geral das simulações e o algoritmo de Monte Carlo
empregado. Por último, na Seção 3.3 descrevemos as redes de dados reais utilizadas neste
trabalho.

3.1 Modelo de difusão adotado

Os modelos de propagação de informação são considerados equivalentes aos modelos
de difusão de epidemias, no sentido de que os indivíduos são “infectados” com uma ideia ou
informação (CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009). Nesse sentido, os modelos
matemáticos em sociologia assumem que o processo de propagação é um processo de ativação
em cascata que ocorre entre vértices ativados e não ativados. Tal cascata consiste na ativação
sucessiva de vértices que conhecem a informação e, subsequentemente, ativam outros vértices
de acordo com uma regra de ativação. Estes modelos seguem uma função monótona crescente,
na qual os vértices que foram ativados não podem ser desativados (KEMPE; KLEINBERG;
TARDOS, 2003; KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2015; GUILLE et al., 2013; PORTER;
GLEESON, 2016). Existem duas principais abordagens, o IC e o LT . Nas propostas de modelos
IC, a regra de ativação é baseada em uma probabilidade associada a cada aresta da rede, enquanto
que nos modelos LT , um limiar de influência é adicionalmente associado aos vértices, o qual
representa a fração mínima de vizinhos ativos necessária para a respectiva ativação.

Os modelos de IC empregam uma abordagem centrada nos propagadores (GUILLE et al.,
2013) em que sempre que um vértice se torna ativo, ele tenta ativar seus vizinhos de acordo com
as probabilidades associadas a cada aresta e depois para. Por outro lado, os modelos LT usam
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uma abordagem centrada nos susceptíveis (GUILLE et al., 2013), na qual vértices inativos se
autoativam uma vez que uma determinada fração de vizinhos ativos é excedida. Uma modelagem
genérica para as duas abordagens foi proposta por Kempe, Kleinberg e Tardos (2003), na qual os
autores unificam o IC e LT em uma mesma modelagem conceitual, sugerindo que os resultados
em algum deles (IC ou LT) podem ser estendidos para o outro. Por esta razão, vamos considerar
apenas o modelo IC na subsequente analise.

A diferença entre o modelo SIR e o IC está na transição para o estado contido ou recu-
perado (propagadores inativos) (GUILLE et al., 2013), a qual acontece instantaneamente na
seguinte iteração em IC. Em realidade, o IC pode ser entendido como uma variação do modelo
SIR. Em primeiro lugar, os vértices inativos são os correspondentes susceptíveis no modelo SIR.
Ambos os modelos empregam uma abordagem de contato centrada nos propagadores, o que
significa, o contágio ocorre dada a interação dos propagadores. No modelo IC, os propagadores
tentam somente uma vez passar a informação, o que é equivalente ao modelo SIR com parâmetro
µ = 1. Ambos os modelos são funções monotônicas crescentes e podem considerar probabili-
dades heterogêneas no processo de propagação (BUONO et al., 2013; PORTER; GLEESON,
2016; VEGA-OLIVEROS; COSTA; RODRIGUES, 2017b). Contudo, modelos de propagação
como os baseados em cascata e derivações fazem bastantes suposições (BONCHI, 2011). Assim
um ponto importante a ser analisado é qual modelo de propagação descreve melhor o fenômeno
real e quais dessas suposições são mais ou menos realistas.

Consideramos aqui que os modelos de rumores são os mais adequados para descrever
a evolução da difusão de informação em redes sociais, porque a transição de estados acontece
apenas através do contato entre pares, diferente dos modelos de epidemia ou sociológicos, nos
quais a transição de infectados para outros estados é espontânea.

O modelo de rumor proposto por Maki e Thompson (1973) considera que a informação
é transmitida através de contatos entre usuários. O indivíduo que conhece o rumor tenta informar
a seus vizinhos com uma probabilidade β . Quando o contato é realizado entre dois indivíduos
informados, um deles se torna contido de acordo com a probabilidade µ . Nesse caso, o sujeito
para a propagação porque considera que a informação perdeu seu o valor de “novidade”. Outro
ponto importante é que o contágio acontece através do contato entre os indivíduos, o que significa
que a estrutura da rede impacta mais na dinâmica. Além disso, o modelo considera algumas
situações sociais reais, como múltiplas opiniões sobre a informação, isto é, positivas, hesitantes
ou negativas (STIEGLITZ; DANG-XUAN, 2013; HAN et al., 2015), como na modelagem de
rumores em que os propagadores se comportam como indivíduos com opiniões positivas e os
contidos com negativas. Finalmente, os propagadores tentam repetidamente convencer da infor-
mação a seus vizinhos, o qual é uma representação do fenômeno de reforço social (TABACCHI
et al., 2017).

Resumimos a seguir alguns pontos importantes da modelagem de Rumore (MAKI;
THOMPSON, 1973; BORGE-HOLTHOEFER; MORENO, 2012; HAN et al., 2015; PASTOR-
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SATORRAS et al., 2015) para propagação de informação em redes:

∙ O contágio acontece através do processo de probabilidade de contato entre os indivíduos,
o que significa que a estrutura da rede impacta mais na dinâmica;

∙ No modelo de rumores, os propagadores param ao decidir que a informação parou de ser
interessante, quando considera que o rumor é amplamente conhecido ou sem novidade,
de acordo com a interação com seus contatos. Nos modelos de epidemia e em cascata, os
indivíduos têm a mesma tendência de parar de disseminar a informação;

∙ As pessoas podem ter diferentes opiniões sobre uma informação, isto é, positivas, hesitantes
ou negativas, como no caso de rumores em que os propagadores se comportam como
indivíduos com opinião positiva e os contidos com negativa, além de modelos de rumor
mais elaborados terem sido propostos (HAN et al., 2015);

∙ Os propagadores tentam em repetidas ocasiones propagar as informações para seus vizi-
nhos, o qual está em concordância com fenômeno de reforço social.

∙ Além disso, os modelos IC ou LT assumem uma propagação do tipo radiodifusão. Isso
significa que os propagadores se comportam como se têm que escolher entre informar
imediatamente a todos os seus contatos ou se abster de fazer qualquer coisa, e assim por
diante para todos os indivíduos ativados.

Por tais motivos, adotamos o modelo de rumor por seu potencial de descrever melhor o
fenômeno de propagação de informações em redes sociais.

3.2 Configuração das simulações
Muitas abordagens têm sido propostos para modelar a dinâmica de propagação de infor-

mação e rumores em redes (MORENO; NEKOVEE; PACHECO, 2004; BARRAT; BARTHé-
LEMY; VESPIGNANI, 2008; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009; BORGE-
HOLTHOEFER et al., 2012). Esses modelos analíticos fazem suposições sobre a estrutura da
rede, tais como a correlação ou distribuição de graus, compartimentos ou classe de vértices com
as mesmas probabilidades de conexão, mistura homogênea ou campo médio heterogêneo, entre
outras. Apesar de todos eles afirmar que suas soluções numéricas concordam com os resultados
das simulações de Monte Carlo (MC), optamos por empregar diretamente o método MC.

Em termos computacionais, consideremos uma população de N vértices constantes no
tempo. Cada vértice pode estar apenas em um estado, ou seja, Ii(t)= 1ssei∈ I, caso contrário Ii(t)=

0, e adicionalmente Si(t)+ Ii(t)+Ri(i) = 1. A fração macroscópica de ignorantes (ψ(t)), infor-
mantes (φ(t)) e contidos (ϕ(t)) cumpre sempre que ψ(t)+φ(t)+ϕ(t) = 1, onde a densidade é
calculada como ψ(t) = 1

N ∑
N
i=1 Si(t), e semelhante para as outras densidades. Assumimos que a
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Algoritmo 2 – Algoritmo de Monte Carlo para propagação de informação
Entradas: G, S(0), I(0), R(0),

1: Inicializa : t ← 0
2: repita
3: t ← t +1
4: S(t)← S(t−1), I(t)← I(t−1), R(t)← R(t−1)
5: para todo vértice i tal que i ∈ I(t−1) faça
6: para todo vizinho j de i faça
7: // dinâmica de contato segundo o processo adotado
8: se j ∈ S(t−1) & i convence j com probabilidade β então
9: S(t)← S(t)−{ j}

10: I(t)← I(t)
⋃
{ j} // atualização dos estados

11: fim se
12: se j /∈ S(t−1) & i se torna contido com probabilidade µ então
13: I(t)← I(t)−{i}
14: R(t)← R(t)

⋃
{i}

15: fim se
16: fim para
17: fim para
18: até φ(t) = 0
19: retorna ϕ(t)

infecção e a recuperação não ocorrem na mesma janela ou passo de tempo. A mudança de estado
bem-sucedida (para ser informante ou para ser contido) ocorre só na seguinte iteração.

A configuração inicial para as simulações é ψ(0) = 1 − 1/N, φ(0) = 1/N e ϕ(0) = 0.
Cada simulação começa com uma seleção uniforme de vértices conforme definido. Em cada
passo de tempo, todos os informantes uniformemente selecionam um de seus vizinhos e tentam
infectá-lo com probabilidade β , ou param a propagação com probabilidade µ . As simulações
são executadas até o final do processo de difusão, quando φ(∞) = 0.

Adotamos aqui a abordagem do modelo de rumor de Maki e Thompson (1973) (MT)
como a dinâmica de propagação. No processo MT sempre que um propagador ativo i contata um
vizinho j que esteja inativo (ignorante), este último se tornará um propagador ativo com uma
probabilidade fixa β . Caso contrário, se j está ciente sobre o rumor, ou seja j é um propagador
ativo ou um contido, o vértice i se transformará em um propagador inativo (contido) com
probabilidade µ . O comportamento quando o propagador para de ser ativo pode ser entendido
dado que a informação é muito conhecida (ao contatar outros propagadores) ou sem novidade
(ao contatar contidos). As regras gerais de contato para MT estão descritas na Equação 2.57.

O algoritmo para simular a propagação do rumor recebe como entrada a rede G e o con-
junto de estados iniciais dos vértices S(0), I(0), R(0). Os conjuntos de estados de vértices podem
ser abordados como lista estruturadas de nós em um tempo específico. Para fins ilustrativos, os
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passos (8 - 9) e (12 - 13) são o mesmo procedimento que atualiza o estado do vértice, mas podem
ser generalizados em uma função separada.

A complexidade do algoritmo MC é determinada pelos seguintes custos: (i) número
máximo de passos T , no qual φ(T ) = 0; (ii) número de iterações no laço principal da propagação
(passi 4) que é |S(t)| e podemos aproximá-lo a N/2 ; (iii) custo computacional de copiar
e atualizar os vetores de estados, que podemos atribuir um valor constante C1; e (iv) custo
de contatar os vizinhos dos vértices, que no caso de contatar a todos os vizinhos, a média
da rede é equivalente a ⟨k⟩. Assim, a complexidade de tempo do algoritmo de simulação é
O(T *N/2*C1 * (2⟨k⟩+1))≡ O(T *N * ⟨k⟩).

Para implementar as simulação do modelo SIR de rumor (Maki e Thompson), existem
três principais abordagens de comportamento dos propagadores (BORGE-HOLTHOEFER
et al., 2012; MELONI et al., 2012). As abordagens são o processo reativo (RP), processo
truncado (TP) e o processo por contato (CP). Essas abordagens estão relacionadas com detalhes
de implementação e o comportamento que os propagadores têm no momento de difundir a
informação. A seguir são descritas as características de cada uma das abordagens.

∙ Processo reativo: em cada iteração, cada vértice informante tenta informar todos seus
vizinhos suscetíveis ou ignorantes e só depois disso, avalia se vai se tornar contido na
seguinte iteração com seus vizinhos contidos ou informantes.

∙ Processo truncado: em cada iteração, cada vértice informante I j seleciona aleatóriamente
um vizinho e avalia a regra de transição de estado que corresponda. A seleção continua
até que todos os vizinhos tenham sido contatados ou interrumpida caso o informante I j se
torne contido, o que acontecer primeiro.

∙ Processo de contato: em cada iteração e para cada vértice informante I j escolhe-se
aleatoriamente um único vizinho. Depois, é avaliada a regra de transição de estado que
corresponda e termina a vez desse informante passando para o seguinte da lista.

No entanto, uma análise clara sobre o impacto desses comportamentos na propagação
ainda não tinha sido abordada na literatura (ver discussão na Seção 5.6.1).

3.3 Redes complexas consideradas
Muitos sistemas complexos do mundo real podem ser representados como grafos ou

redes. Uma classificação bastante conhecida é a proposta por Newman (NEWMAN, 2003),
apresentada a seguir:

∙ Redes sociais: Uma rede social representa a conexão entre atores (vértices) mediante uma
relação explícita. Um dos trabalhos mais conhecidos relacionado ao estudo de redes sociais
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é o trabalho de Milgram e a famosa frase de “sete graus de separação”. Milgram (1967)
afirmava que qualquer pessoa nos Estados Unidos estava a sete conhecidos de distância de
qualquer outra pessoa do mesmo país. Existem vários exemplos de redes sociais, como as
redes de colaboradores no caso de atores que tem atuado juntos em algum filme ou autores
e coautores de artigos acadêmicos, redes de amizade, de trabalho, entre outras.

∙ Redes de informação: O exemplo clássico das redes de informação é uma rede de citações
de artigos acadêmicos. Estas são redes dirigidas, pois um artigo cita a outro e a estrutura
da rede de citações se assemelha com a estrutura da informação armazenada nos vértices.
As redes de citações são acíclicas, pois um artigo não pode citar outro que ainda não foi
escrito. Desse modo, os vértices da rede seguem um fluxo cronológico e portanto não
existem loops. Outro exemplo de rede de informação é a World Wide Web (Web). Nessa
rede, as páginas representam os vértices e os links as respectivas conexões. A diferença da
rede de citações, a Web não apresenta restrições de conexão das páginas fazendo com que
apareçam loops e que a rede seja cíclica.

∙ Redes tecnológicas: Um bom exemplo de redes tecnológicas são as redes de força elétrica,
as quais transmitem a energia a todas as cidades de um país. São redes desenhadas
tipicamente para a distribuição de algum bem ou recurso. Outros exemplos dessas redes
são a rede de rodovias, a rede de tráfego aéreo e aeroportos, rede de conexão telefônica, e
inclusive, a própria Internet.

∙ Redes biológicas: As redes biológicas são todas aquelas que mapeiam um sistema de
seres vivos ou orgânico. Por exemplo, as redes ou cadeias alimentar de um ecossistema,
onde alguns são a presa e outros o caçador. As redes biológicas abrangem desde a análise
de redes de proteínas e redes genéticas, passando por redes corticóides e neuronais, até as
próprias redes que representam grandes ecossistemas.

As seguintes redes complexas foram consideradas nos trabalhos de pesquisa abordados
nesta tese:

1. Google+ (MCAULEY; LESKOVEC, 2012; KUNEGIS, 2017) é uma rede dirigida sem
peso nas arestas que contém links usuário-usuário do Google Plus. As arestas direcionadas
denotam que um usuário adicionou o outro em seus círculos. O maior componente possui
N = 23613 vértices e M = 39183 arestas, com o grau do maior hub igual a 2761.

2. netscience (NEWMAN, 2003) é uma rede sem peso e não dirigida de colaboração de
cientistas que trabalham na área de redes complexas 1. Os dados foram compilados a partir
das referências bibliográficas dos artigos de revisão da literatura de Newman (2003) e

1 Dados da rede compilados por Mark Newman, disponível em <http://www-personal.umich.edu/~mejn/
netdata/>

http://www-personal.umich.edu/~mejn/netdata/
http://www-personal.umich.edu/~mejn/netdata/
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Boccaletti et al. (2006). Os vértices representam os pesquisadores cujos nomes aparecem
nos artigos referenciados nesses dois trabalhos e as arestas conectam os autores que
colaboraram nos artigos referenciados. O maior componente da rede possui 360 vértices e
2742 arestas, onde o maior hub possui grau igual a 34.

3. astrophysics (NEWMAN, 2001) é uma rede de colaboração de cientistas de trabalhos
prévios de astrofísica, entre 1 de janeiro de 1995 até 31 de dezembro de 1999, arquivados
em arxiv 2. A rede é ponderada e não dirigida e conta com 1029 componentes disconexos.
O maior componente tem 15852 vértices e 119896 arestas e o maior hub do componente
tem grau igual a 360.

4. advogato (KUNEGIS, 2017; MASSA; SALVETTI; TOMASONI, 2009) é a rede de uma
comunidade on-line para desenvolvedores de software livre lançada em 1999. Os vértices
são usuários de advogato e as arestas direcionadas representam relações de confiança. O
maior componente possui N = 5054 e M = 39375, com o grau do maior hub igual a 807.

5. hamsterster (KUNEGIS, 2017) é uma rede não direcionada e não ponderada baseada
nos dados do site <hamsterster.com>. Os vértices são os usuários do sistema e as arestas
representam a relação de amizade e família entre os usuários. A rede possui 2426 vértices,
com 16098 arestas e maior hub com grau 273.

6. internet (NEWMAN, 2013) é uma rede que representa uma fração da estrutura simétrica
da Internet, com os dados compilados a partir da reconstrução de tabelas BGP publicadas
no projeto <routerviews.org>. A rede apresenta N = 22963 vértices, M = 48436 arestas e
o maior hub da rede tem grau 2390, constituindo-se em apenas um componente.

7. powergrid (WATTS; STROGATZ, 1998b) trata-se de uma rede não direcionado que
representa a topologia da rede elétrica do oeste dos Estados Unidos. A rede está disponivel
no site pessoal do autor3. É uma rede conexa com N = 4941 vértices e M = 6593 arestas e
o vértice com maior grau tem valor 19. A rede apresenta uma estrutura mais regular, com
poucas conexões entre os vértices, os quais estão mais distantes entre si (o diâmetro da
rede é `max = 46).

8. email (GUIMERA et al., 2003) representa uma rede social de intercâmbio de informação
(correios eletrônicos) entre membros da Univeristy Rovira i Virgili (Tarragona). É uma
rede direcionada e conexa que apresenta N = 1133 vértices, M = 5451 arestas e o maior
hub da rede tem grau 71.

9. caida (LESKOVEC; KLEINBERG; FALOUTSOS, 2005) é uma rede não direcionada
onde os vértices são sistemas autônomo da Internet com comunicação entre eles, coletados

2 <www.arxiv.org>
3 <http://cdg.columbia.edu/cdg/datasets>

hamsterster.com
routerviews.org
www.arxiv.org
http://cdg.columbia.edu/cdg/datasets
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em 2007 a partir do projeto CAIDA. Seu maior componente possui N = 26475 vértices e
M = 53381 arestas, com o grau do maior hub igual a 2628.

10. PGP (NÁ et al., 2004) é a rede do maior componente dos usuários do algoritmo Pretty-
Good-Privacy para o intercâmbio seguro de informações. O tamanho da rede é de 10680
vértices com 24317 arestas e maior hub com 205 conexões.

Assim, as bases PGP, hamsterster, advogato e Google+ representam redes sociais. As
redes de informação estão representadas pelas bases email, astrophysics e netscience. As bases
internet, powergrid e caida são redes tecnológicas. Não foram consideradas as redes biológicas
nas analise realizadas. Observamos que redes de um tipo também podem pertencer a outro,
como a rede email, ao ter uma natureza do tipo rede social e ao mesmo tempo ser uma rede
de intercâmbio de informação, ou a rede internet que pode ser considerada como uma rede de
informação. Por fim, assumimos todas as redes como não direcionadas e sem peso nas arestas e
adotamos sempre o seu componente principal.
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CAPÍTULO

4
MODELO HETEROGÊNEO DE
PROPAGAÇÃO DE RUMORES

M odelos de propagação em redes complexas tem servido para prever e controlar
o espalhamento de doenças ou rumores. A maioria dos modelos consideram pro-
babilidades de propagação idênticas para todos os indivíduos. No entanto, esse

pressuposto homogêneo é uma propriedade raramente encontrada na natureza e em redes sociais
e tecnológicas. Neste capítulo apresentamos um modelo de propagação com probabilidades de
transmissão heterogêneas. Analisamos o impacto da topologia de rede considerando a probabili-
dade de propagação proporcional a seis medidas de centralidade, avaliando em redes artificiais e
do mundo real. Os resultados mostram que as probabilidades de transmissão correlacionadas ao
PageRank, grau e centralidade de intermediação (betweenness centrality) melhoram a propaga-
ção nas redes sem escala em comparação com a abordagem homogênea. Mostramos também
que a propagação pode ser controlada através de ajustes nas probabilidades de transmissão dos
principais propagadores influentes. Os resultados contribuem para a compreensão da interação
entre as dinâmicas de propagação e a transmissão heterogênea em redes sociais. O texto a seguir
baseia-se nos resultados da publicação em (VEGA-OLIVEROS; COSTA; RODRIGUES, 2017b).

O capítulo está estruturado como segue: na Seção 4.1 apresentamos a motivação e lacuna
na área relacionada com a heterogeneidade na transmissão de informação. A Seção 4.2 traz
as abordagens e trabalhos relacionadas com o tema pesquisado. Na Seção 4.3 apresentamos a
proposta do modelo heterogêneo para propagação de rumores em redes complexas. As redes
complexas consideradas e a metodologia empregada neste trabalho são apresentadas nas Se-
ção 4.4 e Seção 4.5 respectivamente. Os resultados das simulações e do modelo teórico são
apresentados na Seção 4.6. A Seção 4.7 apresenta dois cenários de estudo que exemplificam
os resultados obtidos pela proposta. Finalmente, as considerações finais do capítulo estão na
Seção 4.8.
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4.1 Motivação

Muitos modelos têm sido desenvolvidos para prever, controlar e compreender a propaga-
ção de ideias, conceitos e notícias por meio de redes (PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI,
2001; HETHCOTE, 2006; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009; FUNK; SALATHé;
JANSEN, 2010). A modelagem de processos de difusão em redes sociais tem sido relatada em
diferentes contextos, tais como a identificação de propagadores influentes (KITSAK et al.,
2010; BORGE-HOLTHOEFER et al., 2012; BAE; KIM, 2014), rumores ou disseminação de
conteúdos (DALEY; KENDALL, 1964; MAKI; THOMPSON, 1973; MORENO; NEKOVEE;
PACHECO, 2004; BAKSHY et al., 2012; HA et al., 2015) e o surgimento de protestos políti-
cos (GONZáLEZ-BAILóN; Borge-Holthoefer, Javier Rivero; MORENO, 2011), entre outros.

Os primeiros modelos de propagação de rumores consideraram apenas populações ho-
mogêneamente misturadas, isto é, interações descritas como grafos completos (KEELING;
ROHANI, 2008). No entanto, essa suposição ignora o cenário real em que os indivíduos intera-
gem com uma pequena fração da população. Modelos mais precisos foram relatados desde o
estabelecimento das redes complexas (BARABáSI; ALBERT, 1999; NEWMAN, 2003; BOCCA-
LETTI et al., 2006). A representação de sistemas complexos como redes possibilitou a inclusão
de estruturas heterogêneas nos modelos tradicionais, o que influencia fortemente a dissemi-
nação da informação (PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2001; MORENO; NEKOVEE;
PACHECO, 2004).

Embora a estrutura da rede forneça uma modelagem mais realista para a propagação de
informação, a maioria das abordagens consideram que a transmissão é homogênea (DALEY;
KENDALL, 1964; MAKI; THOMPSON, 1973; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO,
2009; PASTOR-SATORRAS et al., 2015). No entanto, o suposto de homogeneidade não é uma
propriedade observada nas redes reais como as sociais e tecnológicas. Por exemplo, doenças
como o sarampo, caxumba ou varicela são mais comumente desenvolvidas durante a infância e a
transmissão entre as crianças é muito mais provável de ocorrer do que entre adultos (KEELING;
ROHANI, 2008). Além disso, os indivíduos nas redes sociais não propagam informações com
a mesma intensidade — celebridades e líderes políticos são propagadores mais influentes do
que as pessoas comuns. Para um modelo de propagação mais preciso e real, as abordagens com
transmissão heterogênea devem ser levadas em consideração.

4.2 Trabalhos relacionados

A maioria das abordagens desenvolvidas têm negligenciado o comportamento hetero-
gêneo dos indivíduos nos processos de propagação em redes. Em epidemias, o conceito da
abordagem dealing riks (KEELING; ROHANI, 2008) é algumas vezes adotado, o qual divide a
população em classes com características comportamentais semelhantes (FUNK; SALATHé;
JANSEN, 2010). Este modelo pressupõe uma população com mistura homogênea onde os mem-
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bros da mesma classe têm risco equivalente de contrair e transmitir a epidemia (KEELING;
ROHANI, 2008). Podería-se estender os modelos dealing riks à estrutura de rede para gerar um
modelo de propagação heterogêneo que lide com classes de vértices. No entanto, incluir a hete-
rogeneidade local neste modelo aumenta o número de equações em comparação com o cenário
homogêneo. Por exemplo, assumindo apenas as classes de alto e baixo risco de contágio para os
modelos SIR, o número final de equações dobraria, aumentando também o custo computacional.

Por outro lado, Meloni, Arenas e Moreno (2009) estudaram a propagação de epide-
mias com transmissão heterogênea considerando um fluxo de tráfego de pacotes em redes,
representando-o como uma maior probabilidade de receber a doença. Os autores adotaram o
modelo suscetível-infectado-suscetível (SIS) e as capacidades de processamento e transmissão
da informações foram heterogeneamente distribuídas de acordo com a medida de centralidade
de intermediação. Os autores verificaram que o valor do limiar epidêmico em redes sem escala
depende diretamente do primeiro e segundo momentos da distribuição de centralidade de inter-
mediação. No entanto, a influência que outras medidas de centralidade, como grau ou PageRank,
podem ter sobre a dinâmica de difusão não foi abordada (MELONI; ARENAS; MORENO,
2009).

De fato, estudos sobre a propagação de rumores em redes com transmissão heterogênea
não têm sido abordados (ver por exemplo (CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009;
PASTOR-SATORRAS et al., 2015)). Alguns estudos analisaram a heterogneidade individual
para redes espaço-temporais. Em Loglisci, Ceci e Malerba (2015), os autores distinguem entre
diferentes tipos de atributos para vértices e arestas. A representação foi baseada em um programa
de lógica indutiva que permite fazer raciocínio de primeira ordem. Assim, é possível, mediante
predicados lógicos, inferir relações de elementos e encontrar padrões em dados. Embora essa
abordagem considere características heterogêneas, o objetivo principal foi a mineração de dados
de rede e não um modelo de representação baseado em redes ou a análise de processo de
propagação. O comportamento heterogêneo para os indivíduos é particularmente importante para
o processo de propagação e pode ser considerado para obter uma modelagem mais completa.

4.3 Proposta do modelo heterogêneo

Nós propomos um modelo de rumor em tempo discreto baseado em cadeias de Markov
com probabilidades heterogêneas. A motivação para este modelo reside no fato de que os padrões
de atividade na dinâmica social são em sua maioria heterogêneos e nem todos os indivíduos têm
a mesma capacidade de convencimiento (exemplo (MELONI; ARENAS; MORENO, 2009)).
As probabilidades que um vértice x seja ignorante (Sx(t)), informante (Ix(t)) ou contido (Rx(t))
satisfaz Sx(t)+ Ix(t) + Rx(t) = 1 para todo tempo t. A disseminação da informação pode ser
descrita pelas regras gerais de rumor apresentadas na Equação 2.57. Neste caso, a probabilidade



96 Capítulo 4. Modelo heterogêneo de propagação de rumores

de um vértice x estar em um dos estados possíveis no momento (t + 1) é calculada por

Sx(t +1) = Sx(t) īx(t) , (4.1)

Ix(t +1) = Ix(t) r̄x(t)+Sx(t) [1 − īx(t) ] , (4.2)

Rx(t +1) = Rx(t) + Ix(t) [1 − r̄x(t) ] , (4.3)

onde īx(t) é a probabilidade de que o vértice x não se torne um propagador por algum dos
seus vizinhos no instante de tempo t. De modo similar, r̄x(t) é a probabilidade de que x não
se torne contido no tempo t. Na Equação 4.2, o vértice x é um informante no instante (t +

1) se: (i) x era um propagador no passo anterior (com probabilidade Ix(t)) e não se tornou
contido durante o tempo atual, que ocorre com a probabilidade r̄x(t); ou (ii) x era um ignorante
no tempo t (com probabilidade Sx(t)) e foi informado por qualquer um dos seus vizinhos
de acordo com a probabilidade [1 − īx(t) ]. A probabilidade do vértice x ser um contido no
instante (t + 1), Equação 4.3, depende das seguintes condições: (i) se x era um informante
que tornou-se um contido por qualquer um de seus vizinhos informados, o qual acontece com
probabilidade Ix(t) [1 − r̄x(t) ]; ou (ii) x era um contido no tempo anterior (com probabilidade
Rx(t)) e permaneceu nesse estado no seguinte tempo (t + 1).

A probabilidade de que o vértice x não se torne um informante ou contido no instante t,
isto é, a probabilidade de que ele não realize uma transição para outro estado é dada por

īx(t) =
N

∏
y=1

[
1 − βy

Ayx

ky
Iy(t)

]
, (4.4)

r̄x(t) = 1 −
N

∑
y=1

µx
Axy

kx
[ Iy(t) + Ry(t) ] . (4.5)

A probabilidade de que o vértice x não se torne um informante depende de se algum de
seus vizinhos não o tenha infectado (Equação 4.4). O vértice x pode ser infectado no tempo t

por algum dos seus vizinhos informantes y com probabilidade de propagação βy. Desse modo, a
probabilidade de x não se torna um informante por y é

[
1−βy(

Ayx
ky
)Iy(t)

]
. O produtório em īx(t)

deve-se ao pressuposto de que cada vizinho entra em contato com x de modo independente.

Por outro lado, um propagador x pode se tornar contido ao entrar em contato com algum
vizinho informado (Equação 4.5). Se o vértice x, com probabilidade de recuperação µx, contata
um vizinho que é informado, então x se torna um contido de acordo com essa probabilidade. A
probabilidade máxima de y ser informado ou ciente do rumor ocorre quando Sy(t) = 0, dado que
Sy(t) + Iy(t) + Ry(t) = 1. Um vértice informado é selecionado aleatoriamente de acordo com
o conjunto de vizinhos informados conectados a x.
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Nesta formulação assumimos que a infecção e a recuperação não ocorrem no mesmo
passo de tempo. Além disso, adotamos apenas um contato aleatório uniforme por unidade de
tempo, entre um propagador e um vizinho, conhecido como processo de contato (CP). Assim, a
probabilidade de selecionar um vizinho de x é Axy/(kx).

A propagação heterogênea é incorporada no modelo introduzindo um vetor característico
~β = {β1, β2, . . . , βN}, cujos elementos representam a probabilidade de propagação para cada
vértice. Da mesma forma, o vetor~µ = {µ1, µ2, . . . , µN} retorna as probabilidades de recuperação.
O modelo de rumor clássico com propagação homogênea pode ser recuperado fazendo βx = β e
µx = µ , ∀x, onde β e µ são constantes.

Na Equação 4.2, substituindo Ix(t) e depois de algumas operações algebraicas, a proba-
bilidade do vértice x ser infectado é dada por

Ix(t +1) = Sx(t) [1− (r̄x(t)+ īx(t)) ]+(1−Rx(t))r̄x(t). (4.6)

Avaliando a Equação 4.1 em um intervalo definido [0, t], em termos dos valores de progressão
dos vértices, obtemos

Sx(t) = Sx(0)
t

∏
t ′=0

īx(t ′). (4.7)

A resolução do modelo é obtida resolvendo o sistema para x = 1, . . . ,N e t→ ∞,

Sx = Sx īx ,

Ix = −Sx [r̄x]+ (1−Rx)r̄x ,

Rx = Rx + Ix [1− r̄x] ,

(4.8)

onde a classe dos contidos (R) é o estado absorvente de todos os propagadores. Assim, quando
t→ ∞, temos apenas ignorantes ou contidos na rede.

A densidade final de contidos (ϕ(∞)) é obtida pela Equação 4.6 no limite quando t→ ∞.
Após a inclusão do resultado da Equação 4.7 e de algumas operações, obtemos a densidade de
indivíduos informados na rede em um instante de tempo t,

ζ (t)≈ 1− 1
N

N

∑
x=1

t

∏
t ′=0

īx(t ′). (4.9)

Conseqüentemente, no final do processo de propagação temos que ζ∞ = ϕ(∞).

Os resultados teóricos das abordagens homogêneas e heterogêneas são comparados com
simulações de Monte Carlos (MC), em micro e macro escalas. A simulação considera tempo
discreto e cada simulação começa com um conjunto aleatório de propagadores iniciais. Na
abordagem clássica (homogênea), os propagadores infectam seus vizinhos ignorantes com a
mesma probabilidade β e se recuperam com a probabilidade µ . A taxa de propagação é definida
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Figura 12 – Caso homogêneo. Propagação de rumor para uma rede Barabási-Albert (BA) com tamanho
de N = 104 vértices: (a) densidade final de contidos (vermelho = 1, azul = 0) para diferentes
taxas de propagação (linhas brancas tracejadas). Valores iguais de λ produzem a mesma
densidade esperada de contidos; (b) comparação dos resultados teóricos (linha contínua) com
simulações de Monte Carlo (MC) (símbolos). As figuras internas mostram a probabilidade de
que o vértice x (x = 1, . . . ,N) seja um contido (Rx, pontos vermelhos) ou um ignorante (Sx,
pontos verdes) para simulações de MC e resultados teóricos. Cada simulação é uma média de
mais de 500 realizações.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017b).

por λ = β/µ . Na Figura 12a mostramos a densidade de contidos de acordo com diferentes
valores de λ . Podemos ver que nenhuma transição de fase é observada na propagação de rumores,
ao contrário da propagação da epidemias (PASTOR-SATORRAS et al., 2015).

A comparação da precisão entre a simulação de Monte Carlo (MC) e a solução numérica
é apresentada na Figura 12b para a propagação homogênea. As simulações começam com uma
seleção uniforme de φ(0) = 0.01 propagadores iniciais. Sem perda de generalidade, assumimos
µ = 1 e valores diferentes de β . As figuras internas mostram que os resultados teóricos capturam
a dinâmica microscópica das simulações de MC.

A análise teórica também é comparada com as simulações de MC para o caso da propa-
gação heterogênea, como mostrado na Figura 13. A probabilidade de propagação βx é assumida
como sendo proporcional ao valor de certa medida de centralidade para o vértice. Podemos ver
que as soluções analíticas concordam muito bem com os resultados da simulação de MC. Assim,
os resultados teóricos são precisos para ambos os casos heterogêneos ou homogêneos.

4.4 Redes consideradas

Exploramos a propagação heterogênea em redes artificias e do mundo real. Para redes
artificiais, consideramos as redes aleatórias de Erdös-Rényi (ER) (ERDÖS; RÉNYI, 1959), de
pequeno mundo de Watts-Strogatz (WS) (WATTS; STROGATZ, 1998a), sem escala Barabási-
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Figura 13 – Caso heterogêneo. Densidade final de contidos em um rede Barabási-Albert (BA) de tamanho
N = 104. Os símbolos correspondem as simulações de Monte Carlo (MC) enquanto que
as linhas contínuas são soluções da análise teórica. A probabilidade de propagação βx é
proporcional às medidas de centralidade: (a) grau, (b) intermediação e (c) PageRank. As
figuras internas mostram a probabilidade de que o vértice x (x = 1, . . . ,N) seja um contido
(Rx, pontos vermelhos) ou um ignorante (Sx, pontos verdes) para as simulações de MC e
previsões teóricas. Cada simulação é uma média de 500 realizações.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017b).

Tabela 1 – Propriedades estruturais das redes complexas analisadas.

Rede N ⟨k⟩ ⟨`⟩ ρ ⟨Bx⟩ ⟨C`x⟩ ⟨Xx⟩ ⟨Kcx⟩ ⟨πx⟩
ER 1000 12 3.04 1.186×10−3 1.018×103 3.30×10−4 0.030 7.81 1.0×10−3

Artificial WS 1000 12 3.59 −1.665×10−2 1.684×103 2.29×10−4 0.031 5.98 1.0×10−3

BA 1000 12 2.84 −3.221×10−2 9.204×102 3.54×10−4 0.022 6.00 1.0×10−3

SSF 1000 12 4.08 −1.963×10−1 1.536×103 2.48×10−4 0.022 6.08 1.0×10−3

netscience 379 4.82 6.04 −0.082 9.529×102 4.51×10−4 0.016 3.47 2.64×10−3

Real email 1133 9.62 3.60 0.078 1.475×103 2.49×10−4 0.017 5.35 8.83×10−4

hamsterster 2000 16.1 3.59 0.022 2.588×103 1.43×10−4 0.011 9.29 5.00×10−4

google+ 23613 3.32 4.03 −0.388 3.581×104 1.10×10−5 2.30×10−3 1.67 4.21×10−5

Albert (BA) (BARABáSI; ALBERT, 1999) e redes espaciais de Barthélemy (SSF) (BARTHé-
LEMY, 2003).

Consideramos dados de redes reais de colaboração entre pesquisadores, de troca de
emails e de amizade ou contato social: (i) rede netscience, que é uma rede de colaboração
de cientistas; (ii) email, que é a rede que representa a troca de emails entre membros de uma
universidade; (iii) hamsterster, a rede de contato de amizade entre usuários de um portal de
donos de mascotes; e (iv) Google+, uma parte da rede de usuários da rede social Google Plus. A
descrição dessas redes se encontra na Seção 3.3. As medidas topológicas das redes consideradas
são apresentadas na Tabela 1. Apresentamos o grau médio ⟨k⟩, a média dos caminhos mínimos
⟨`⟩, a média do grau de intermediação ⟨Bx⟩, a média da centralidade de proximidade ⟨C`x⟩, a
média da centralidade de autovetor⟨Xx⟩, da centralidade de K-core ⟨Kcx⟩, do PageRank ⟨πx⟩, e
coeficiente de assortatividade ρ . Podemos ver que a maioria das redes são esparsas e têm um
comprimento médio de caminhos mínimos curto.
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4.5 Metodologia
Correlacionamos as probabilidades de transmissão com às medidas de centralidade

justamente porque se espera que quanto mais central seja um sujeito, maior seu impacto na
difusão de informação. Realizamos então as simulações de Monte Carlo para analisar a influência
da distribuição de probabilidades heterogênea na dinâmica de propagação. Empregamos a
capacidade de propagação de informação do vértice x, a qual definimos como a fração final de
indivíduos informados (contidos) obtida quando a simulação começa em x, ou seja, quando x

é selecionado como o único propagador inicial. Os resultados são obtidos com a média de 60
simulações.

Também, para o caso macroscópico consideramos a média das capacidades de propagação
de todos os vértices da rede e como regra de comportamento dos propagadores o processo de
contato (CP). Para fins de comparação do impacto das probabilidades heterogêneas com o caso
clássico, consideramos a seguinte função de permutação:

βx = p⟨θ̃⟩+(1 − p)θ̃x , com 0≤ p≤ 1, (4.10)

para assim definir a probabilidade de propagação de informação de cada vértice x. Desta forma,
podemos controlar o nível de heterogeneidade na propagação, definindo o parâmetro p em [0,1].
A propagação heterogênea ocorre quando p < 1, enquanto que p = 1 recupera o caso homogêneo
clássico, no qual todos os vértices têm a mesma capacidade de transmissão da informação. Além
disso, uma vez que as medidas de centralidade são definidas em diferentes escalas, consideramos
a versão normalizada de cada medida de centralidade, ou seja, θ̃x = θx/maxx=1,...,N(θx). Assim,
0 ≤ θ̃x ≤ 1, x = 1,2, . . . ,N. Finalmente, mantemos a média das probabilidade de propagação
constante, ⟨θ̃⟩= β , independente do valor de p. Esta suposição é necessária para realizar uma
comparação justa entre os casos homogêneos e heterogêneos. Também, para a realização das
simulações, assumimos a probabilidade de recuperação µ =

〈
θ̃x
〉
/
√

2, sem perda de generalidade
nos resultados.

4.6 Resultados

4.6.1 Redes artificiais

Para verificar como a estrutura da rede influencia a propagação do rumor, consideramos
redes artificias geradas pelo modelo aleatório de Erdös-Rényi (ER), modelo de redes pequeno
mundo de Watts-Strogatz (WS), modelo de redes sem de escala Barabási-Albert (BA) e o modelo
de redes espaciais sem escala de Barthélemy (SSF) (BARTHéLEMY, 2003). As redes foram
geradas considerando o mesmo número de vértices e arestas, uma vez que estas quantidades
estão relacionadas com o processo de propagação (por exemplo, a propagação é mais rápida em
redes mais densas, ver (PASTOR-SATORRAS et al., 2015)). Podemos ver na Figura 14 que a
propagação heterogênea não afeta significativamente a fração final de contidos nas redes Poisson
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e de pequeno mundo. Esses resultados são esperados, uma vez que estas redes apresentam vértices
com níveis de centralidade muito similares, devido à homogeneidade de sua organização. No
entanto, em redes sem escala, a propagação heterogênea afeta a fração final de contidos quando a
probabilidade de propagação βx é proporcional ao grau, centralidade de intermediação, PageRank
e centralidade de autovetor. No caso da centralidade de intermediação, o número máximo de
contidos é atingido quando p ≈ 0.5. Assim, neste caso, um nível parcial de centralidade é a
melhor configuração para atingir o maior número de usuários. Para as outras centralidades, isto
é, grau, PageRank e centralidade de autovetor, a propagação completamente heterogênea fornece
a melhor capacidade de propagação do rumor. Em relação à centralidade de proximidade e a
centralidade k-core, a fração final de contidos não é afetada pela propagação heterogênea. Isso
ocorre porque essas medidas produzem valores de centralidade muito próximos (NEWMAN,
2010). Desta forma, os vértices apresentam probabilidades de propagação semelhantes, mesmo no
caso completamente heterogêneo. Comparando todas as medidas, a probabilidade de propagação
proporcional ao grau e PageRank rende as maiores frações de indivíduos informados.

Como observamos que a correlação entre as medidas de centralidade e a probabilidade
de propagação aumenta a capacidade de propagação, é importante verificar o impacto dessa
correlação. Assim, atribuímos a probabilidade de propagação para cada vértices estritamente
proporcional às medidas de centralidade, ou seja, consideramos o caso completamente heterogê-
neo (p = 0). Em seguida, realizamos uma troca aleatória nessas probabilidades para diminuir a
correlação entre a estrutura e a dinâmica. Ou seja, selecionamos uniformemente pares de vértices
e trocamos suas probabilidades de propagação. Foram consideradas diferentes frações de pares
de vértices para realizar as trocas, buscando verificar o impacto da correlação entre as propri-
edades estruturais dos nós e a capacidade de propagação. Na Figura 15, observamos que para
as redes ER e WS, a troca das probabilidades não impacta na capacidade de difusão do rumor.
Por outro lado, o embaralhamento afeta a fração final de contidos nas redes sem escala. Para as
centralidades de intermediação, grau, PageRank e autovetor, a fração de indivíduos informados
diminui quando a taxa de embaralhamento aumenta. No entanto, mesmo com 90% dos vértices
com as probabilidades de propagação embaralhadas, a fração final de contidos é maior do que
no caso homogêneo. Portanto, a correlação entre as medidas de centralidade do vértice e sua
probabilidade de propagação da informação é importante para melhorar a disseminação em redes
sem escala, como é o caso das redes sociais.

4.6.2 Redes sociais

As simulações também foram realizadas em dados de redes sociais. Podemos ver na
Figura 30 que a fração final de contidos, em termos do nível de heterogeneidade na propagação
de rumores, é semelhante para os modelos de redes artificias sem escala. Para a centralidade
de intermediação e centralidade de autovetor, a correlação parcial fornece a maior fração de
indivíduos informados. Por outro lado, para o grau e o PageRank, a propagação completamente
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Figura 14 – Densidade final de contidos de acordo com o nível de heterogeneidade definido pela função
de interpolação (Eq. 4.10). As medidas de centralidade consideradas são centralidade de
intermediação (BE), centralidade de proximidade (CL), grau (DG), centralidade de autovetor
(EV), k-core (KC) e PageRank (PR). A propagação homogênea é dada para p = 1, enquanto
que o caso completamente heterogêneo ocorre para p = 0. As simulações são realizadas
considerando modelos de redes (a) Erdös-Rényi (ER), (b) Watts-Strogatz (WS), (c) Barabási-
Albert (BA) e (d) espacias sem escala de Barthélemy (SSF). A taxa de propagação λ =

√
2

foi adotada em todas as simulações.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017b).

heterogênea produz a melhor propagação, atingindo as maiores frações de indivíduos informados.
Para a centralidade k-core e de proximidade, a fração final de contidos não é fortemente afetada
pelo nível de heterogeneidade.

Para as redes netscience, email e hamster, a correlação parcial entre o grau de intermedi-
ação (BE) e a probabilidade de propagação fornece a maior fração de contidos. Para a rede de
Google++, a correlação com PageRank produz a maior fração de nós informados. Estes resulta-
dos são diferentes daqueles observados nos modelos de redes artificiais (ver Figura 14). Este fato
é devido à organização altamente estruturada das redes sociais, que apresentam divisão modular
e níveis consideráveis de triângulos e correlação de grau (VEGA-OLIVEROS; BERTON, 2015).
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Figura 15 – Densidade final de contidos em função da proporção de trocas aleatórias da probabilidade de
propagação βx nas redes geradas pelos modelos: (a) Erdös-Rényi (ER), (b) Watts-Strogatz
(WS), (c) Barabási-Albert (BA) e (d) espacias sem escala de Barthélemy (SSF). As medidas
de centralidade empregadas são a centralidade de intermediação (BE), a centralidade de
proximidade (CL), o grau (DG), centralidade de autovetor (EV), k-core (KC) e PageRank
(PR).
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017b).

4.7 Cenários de estudo: melhora e controle
da propagação

Para exemplificar o modelo, foram propostos dois cenários hipotéticos como motivação
prática da aplicação do modelo proposto. A análise de comportamento heterogêneo foi feita na
rede Google+, dado que as redes sociais exibem estruturas livres de escala (NEWMAN, 2003;
BOCCALETTI et al., 2006; HA et al., 2015) e são caracterizadas por uma distribuição altamente
heterogênea no número de conexões.



104 Capítulo 4. Modelo heterogêneo de propagação de rumores

Figura 16 – Fração final de contidos de acordo com o nível de heterogeneidade definido pela função
de interpolação (Eq. 4.10) nas redes sociais: (a) netscience, (b) email, (c) hamsterster e
(d) Google+. As medidas de centralidade consideradas são: centralidade de intermediação
(BE), centralidade de proximidade (CL), grau (DG), centralidade de autovetor (EV), k-core
(KC) e PageRank (PR). A propagação homogênea é dada para p = 1, enquanto que o caso
completamente heterogêneo ocorre para p = 0.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017b).

4.7.1 Cenário de controle da propagação de desinformação

Nosso interesse inicial é no controle da difusão social de rumores, com aconteceu no
caso real do cruzeiro Carnival Magic em outubro de 2014 1. Uma supervisora de laboratório
que viajava no cruzeiro havia processado amostras clínicas de um homem que tinha sido
diagnóstico com Ebola. O paciente morreu quatro dias antes da saída do navio. A supervisora
e seu marido voluntariamente concordaram em ser colocados em quarentena em sua cabine
para evitar a possível infecção e disseminação do vírus. Uma amostra de sangue foi retirada da
mulher e os resultados do teste de Ebola foram negativos. As autoridades assumiram que não
havia evidência de uma possível ameaça de saúde pública, para os passageiros do cruzeiro ou
qualquer país fronteiriço. No entanto, a ansiedade e o medo dos passageiros, a falta de clareza e
atraso na divulgação de informações oficiais pelas autoridades levou ao pânico e disseminação

1 Jack Healy. (2014, 20 de outubro)Ebola Is Ruled Out After Cruise Ship Carrying Hospital Worker
Returns to Texas. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com
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de informações erradas. Este incidente mostra a importância de um melhor controle sobre a
informação difundida pelas agências de saúde pública e governamentais através de alguma rede
social durante eventos de emergência.

Em futuras situações, informações oficiais e esclarecedoras podem ser publicadas nos
perfis de um pequeno grupo de indivíduos, selecionados de alguma rede social relevante, para
assim esclarecer a situação. O objetivo desta estratégia é controlar os rumores assim que forem
detectados, independente de se os indivíduos selecionados sejam parte ou não da disseminação
da informação errônea.

4.7.2 Cenário de melhora na propagação da informação

O segundo cenário é um exemplo baseado no marketing viral. Uma empresa de moda
está promovendo um novo produto através de seus canais regulais de publicidade, mas quer, de
forma eficiente e de baixo custo, promover o produto para potenciais novos clientes. A empresa
pretende selecionar um pequeno número de clientes co-participantes da blogosfera para que
experimente gratuitamente o produto. Espera-se que tais clientes gostem do produto e comecem
a postar boas recomendações para influenciar seus amigos e seguidores (BAKSHY et al., 2012).
Uma grande parte da blogosfera iria ouvir sobre o novo produto através do efeito "word-of-post".
Esses co-participantes aliados são usuários que geralmente influenciam, intencionalmente ou
não, a opinião de outros usuários quando publicam suas opiniões. Portanto, as empresas estão
interessadas em descobrir esses influenciadores, por causa do impacto que exercem sobre as
opiniões dos outros e como um potencial mecanismo para melhorar a promoção e venda de
produtos e serviços. O problema é descobrir quais usuários selecionar, aqueles que sejam capazes
de influenciar o maior número de pessoas visando o aumento na capacidade de difusão na rede.

4.7.3 Resultados dos cenários de estudo

Em ambos os cenários foram consideradas as seguintes opções para selecionar os vértices
inciais: i) selecionar os vértices com maior centralidade; ii) selecionar de modo aleatório.
Definimos uma proporção τ = 0.5%|V | de indivíduos alvo para ajudar a melhorar ou controlar
a difusão da informação. Essa quantidade pequena foi motivada de acordo com as possíveis
restrições e custos para realizar as ações ou campanhas nos cenários reais e capturar os indivíduos
mais representativos segundo a medida de centralidade.

Para fins ilustrativos, chamamos a capacidade de propagação ao longo do tempo (ζ (t)V )
como a média de indivíduos informados naquele respectivo instante t. A capacidade de pro-
pagação final (ζV

∞ ) é a fração de indivíduos informados no final da dinâmica, ou seja quando
t → ∞. Definimos também a capacidade de propagação do modelo clássico ou homogêneo
(ζV

∞C), que corresponde ao modelo no qual todos os indivíduos exibem a mesma probabilidade
de transmissão βx = ⟨β ⟩. As simulações começam da forma clássica antes de que uma proporção



106 Capítulo 4. Modelo heterogêneo de propagação de rumores

Tabela 2 – Capacidade de propagação final de acordo com as centralidades

α Melhoria Controle
(%) ζV

∞ BE ζV
∞ DG ζ V

∞ PR ζV
∞ BE ζV

∞ DG ζ V
∞ PR

1 1.164 1.215 1.224 0.796 0.713 0.697
3 1.154 1.198 1.209 0.813 0.741 0.725
6 1.125 1.160 1.168 0.850 0.798 0.787

10 1.052 1.073 1.082 0.934 0.915 0.907
12 1.014 1.012 1.014 0.983 0.979 0.977
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.995

de α indivíduos estejam cientes da informação. A razão disso é que pelo menos uma fração finita
da rede ouvirá sobre as informações até que as ações correspondentes sejam executadas.

A medida de centralidade PageRank, em comparação com as outras métricas, forneceu
os melhores resultados na seção anterior. No entanto, foi examinada qual é a centralidade mais
adequada para os cenários. Primeiramente, a probabilidade de propagação βx para o conjunto de
τ indivíduos foi considerada proporcional ao grau (DG), grau de intermediação (BE) e PageRank
(PR). Os indivíduos alvo (τ) foram selecionados de acordo com o ranking de tais centralidades
em ordem decrescente. A capacidade de propagação final de cada medida é normalizada pela
capacidade de propagação do modelo clássico, isto é, para o caso da centralidade de grau ζV

∞ DG=

ζ
τ(DG↓)
∞ /ζV

∞C, com τ(DG ↓) significando a seleção em ordem decrescente dos vértices com maior
valor de centralidade. De modo semelhante ocorre para as outras medidas de centralidade.

Na tabela 2 apresentamos a capacidade de propagação de cada medida de centralidade
segundo o cenário de melhoria ou controle da difusão da informação. Os indivíduos-alvo
com maior centralidade de PageRank ζV

∞ PR propagaram e controlaram melhor a difusão da
informação. Se a proporção de indivíduos informados α aumenta, as ações tornam-se ineficazes.
Consequentemente, para as seguintes análises, adotamos α = 1%, como o caso de detecção
precoce do rumor, e consideramos apenas a centralidade de PageRank.

De acordo com a descrição dos cenários, todos os indivíduos-alvo receberão o mesmo
incentivo. Portanto, eles são um subgrupo com a mesma probabilidade de propagação, mas
que é diferente do restante da população. Isto é, βx

τ = ⟨β ⟩(1±∆β ) com ⟨β ⟩= 0.5 e ∆β = 0.8
como fator de escala nas simulações. Esse valor foi adotado porque existe uma pequena chance
de que alguns dos indivíduos-alvo discordem em transmitir a informação. Como foi definido,
os indivíduos-alvo foram selecionados de acordo com a classificação de maior centralidade
de PageRank (τ(PR ↓)). A desinformação é controlada pela diminuição da probablidade de
progação do conjunto τ , sendo esta βx

τ = 0.1. Para o cenário de melhoria é aumentada para
βx

τ = 0.9.

Também, foi considerado o efeito de selecionar aleatoriamente os indivíduos-alvo da rede
inteira, mas não houve diferença nos resultados. Isso significa que a fração de τ = 0.5%|V | foi
muito baixa para gerar alguma variação nos resultados no caso aleatório. Verificamos que seria
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Figura 17 – Diagramas de fase do comportamento da propagação ao longo do tempo na rede Google++.
Considerou-se a abordagem de propagação clássica com βx homogêneo. Foi melhorada ou
controlada a capacidade de propagação selecionando um grupo de τ = 0.5% vértices alvo e
mudando suas probabilidades de propagação para um novo βx

τ . A seleção dos τ vértices foi
dos que tinha maior centralidade de PageRank. Também foi feita a seleção uniformemente
aleatória de τ vértices para melhorar (Iprv) ou controlar (Ctrl) a difusão. (a) diagrama de fase
dos propagadores ao longo do tempo normalizado pelo pico máximo da abordagem clássica;
(b) diagrama de fase da capacidade de propagação final ao longo do tempo normalizado pela
capacidade de propagação final da abordagem clássica.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017b).

preciso um τ = 80%|V | de indivíduos-alvo selecionados aleatóriamente para atingir resultados
equivalentes aos obtidos pelo PageRank. Portanto, decidimos fazer a seleção aleatória dos
indivíduos-alvo sobre a população que está informada.

A média de propagadores e indivíduos informados ao longo do tempo é mostrada na
Figura 17. A curva “clássica” corresponde ao comportamento homogêneo. As curvas “improved”
(melhorada) e “controlled” (controlada) são os resultados para os τ vértices com maior centrali-
dade de PageRank. As outras curvas são os resultados de fazer a seleção aleatória para melhorar
(Iprv) ou controlar (Ctrl) a propagação. As curvas foram normalizadas de acordo com o pico
de propagadores (Figura 17a) e a capacidade de propagação final (Figura 17b) obtidas a partir
da abordagem clássica. Com apenas 0.5%|V | de vértices alvo, melhorou em 35% a capacidade
de propagação e obteve-se uma redução de 60% em comparação com a abordagem clássica.
A capacidade de propagação final dos τ indivíduos aleatórios não alcançou a metade do valor
obtido pelos melhores vértices de PageRank, o que mostrou que o comportamento heterogêneo
tem importantes implicações no processo de propagação para melhorar as aplicações em sistemas
de recomendação, confiança e segurança.
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4.8 Considerações finais
Neste capítulo foi apresentado um modelo de propagação de rumores com comporta-

mento heterogêneo de propagação para redes sociais. Assumimos que as probabilidades de
propagação de cada vértice são proporcionais a suas medidas de centralidade. Seis medidas
de centralidade, a saber, grau, centralidade de intermediação, proximidade, k-core, PageRank
e centralidade de autovetor foram avaliadas em redes artificiais e do mundo real. Verificamos
que as probabilidades correlacionadas ao PageRank, o grau e a centralidade de intermediação
melhoram a propagação do rumor nas redes sem escala, em comparação com o caso homogêneo.
Também, modelamos a evolução do sistema considerando uma abordagem teórica de tempo
discreto para a propagação heterogênea. Observou-se uma boa concordância entre os resultados
teóricos e as simulações de Monte Carlo. Adicionalmente, mostramos que o espalhamento de
rumores pode ser melhorado ou controlado através do ajuste das probabilidades de propagação
de alguns vértices centrais.

O modelo proposto lida com a propagação de rumores considerando os contatos diretos
entre os vértices. O sistema dinâmico também considerou equações em tempo discreto para
a probabilidade de cada vértice ser infectado. Nossas análises generalizam, a partir de um
processo de contato individual com probabilidade de propagação própria, para o caso clássico
em que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de propagação e para qualquer topologia
complexa. A solução numérica das equações analíticas superaram o custo computacional e
concordam com os resultados das simulações.

Mostramos que a fração final de indivíduos informados muda ao lidar com probabilidades
de transmissão heterogêneas, segundo algumas medidas de centralidade e topologias de rede.
Especificamente em redes sem escala, a prevalência da informação é melhorada ou controlada
quando as probabilidades de propagação são proporcionais ao PageRank, grau ou centralida-
des de intermediação. Portanto, as mudanças no comportamento da transmissão exercem um
profundo impacto na dinâmica de propagação de acordo com a topologia da rede. Além disso,
a seleção dos vértices exerce uma influência maior sobre a dinâmica do que atribuir aleatória-
mente probabilidades altas de propagação. A presença de propagadores influentes no modelo
heterogêneo foi correlacionada a algumas medidas de centralidade.

Nossos resultados focam na transmissibilidade individual e as interações de contato,
com alguns dos comportamentos heterogêneos observados em processos reais. São fornecidas
ferramentas e abordagens para uma melhor compreensão de como as ideias ou informações se
espalham através das redes sociais e as condições que permitem uma ampla disseminação.
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CAPÍTULO

5
SELEÇÃO DOS VÉRTICES MAIS

INFLUENTES NAS COMUNIDADES

R umores ou informações podem se espalhar rapidamente atingindo muitos usuários
em redes sociais. Modelos que auxiliem na compreensão, prevenção ou propagação
de informações são de grande interesse para o setor público, privado e pesquisadores.

Neste capítulo propomos uma abordagem para incrementar a difusão de informação, selecionando
um conjunto de vértices mais influentes dentre as comunidades da rede. Também, analisamos a
seleção dos vértices mais centrais da rede e consideramos redes artificiais e sociais, como email,
hamsterster, advogato e astrophysics. Os resultados experimentais confirmam o incremento na
fração final de indivíduos informados ao aplicar uma abordagem baseada em comunidades, ou
seja, selecionar os vértices mais centrais das comunidades incrementa muito mais o alcance da
propagação do que selecionar os vértices mais centrais da rede toda. O texto a seguir baseia-se
nos resultados publicados em (VEGA-OLIVEROS; BERTON, 2015).

O capítulo está estruturado como segue: na Seção 5.1 apresentamos a motivação e
lacuna na área relacionada com seleção de um conjunto de vértices influentes. A Seção 5.2 traz
as abordagens e trabalhos relacionadas com o tema pesquisado. Na Seção 5.3 apresentamos
a proposta de seleção dos vértices mais influentes da estrutura de comunidades da rede. As
redes complexas consideradas e a metodologia empregada neste trabalho são apresentadas nas
Seção 5.4 e Seção 5.5 respectivamente. Os resultados são apresentados na Seção 5.6. Finalmente,
as considerações finais do capítulo estão na Seção 5.7.

5.1 Motivação

A modelagem de processos de propagação ou difusão em redes sociais tem recebido
muita atenção recentemente, pois permite compreender como uma doença pode ser controlada
ou como uma informação se difunde entre os indivíduos de uma rede. Modelos que descrevem
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a evolução dos rumores em redes podem ser adaptados para analisar a propagação de spam na
Internet, publicidade e marketing, ideologias políticas ou notícias de avanços tecnológicos, entre
outros (CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009). Em tais casos, a representação em
redes complexas permite a análise de modelos tradicionais e da estrutura heterogênea, que tem
forte influência nos processos de difusão (MORENO; NEKOVEE; PACHECO, 2004; BARRAT;
BARTHéLEMY; VESPIGNANI, 2008; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009). Al-
guns indivíduos podem ter uma influência maior do que outros segundo a estrutura da rede. A
maioria dos trabalhos na área tem se concentrado na identificação dos vértices que sejam mais
influentes (KITSAK et al., 2010; LAWYER, 2012; PEI; MAKSE, 2013; HéBERT-DUFRESNE
et al., 2013). Acredita-se que os vértices mais centrais podem convencer o maior número de
indivíduos na rede. No entanto, a seleção de mais de um vértice central não necessariamente
incrementa a fração esperada de indivíduos informados. Pode existir interferências ou sobreposi-
ções na influência, que levaria a resultados piores do que a seleção uniformemente aleatória de
vértices.

Por outro lado, nas redes reais as conexões entre os vértices podem estar associadas a
uma estrutura modular. Essas estruturas simbolizam grupos ou comunidades de vértices que
estão mais densamente conectadas entre si. Assim, a identificação dessas comunidades pode ser
útil para identificar características dos indivíduos que pertencem à comunidade. Isto é devido
a uma maior semelhança entre os vértices de uma mesma comunidade, os quais tendem a ser
parecidos segundo o fenômeno de homofilia (WENG; MENCZER; AHN, 2013; LOPES; PINTO;
FRANCISCO, 2016). Esse conceito indica que as pessoas estão mais predispostos a adotar e
disseminar informações que provém da própria comunidade, por um fator psicológico/social
de afinidade com aquele grupo de indivíduos (STIEGLITZ; DANG-XUAN, 2013; WENG;
MENCZER; AHN, 2013; LOPES; PINTO; FRANCISCO, 2016).

Portanto, é importante considerar as características topológicas da rede para a correta
identificação dos vértices que melhor propaguem uma informação. Por exemplo, consideremos
uma empresa que deseja comercializar um novo produto na blogosfera. A empresa poderia seleci-
onar três indivíduos muito influentes desta rede social (blogueiros com milhares de acesso) para
anunciar seu produto. No entanto, esses influenciadores podem ser populares dentro do mesmo
grupo de pessoas. Por outro lado, se a estratégia é identificar as três principais comunidades
da rede e selecionar os indivíduos mais influentes de cada comunidade, a empresa pode atingir
grupos variados de usuários e assim aumentar o alcance da campanha publicitária.

5.2 Trabalhos relacionados

Caracterizar os indivíduos que são mais influentes no processo de propagação tem atraído
a atenção dos pesquisadores (RICHARDSON; DOMINGOS, 2002; KEMPE; KLEINBERG;
TARDOS, 2003; KITSAK et al., 2010; PEI; MAKSE, 2013). A identificação dos melhores
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propagadores da rede apresenta dois problemas de pesquisa (PEI; MAKSE, 2013): i) caracterizar
de modo geral os indivíduos que são mais influentes no processo de propagação (KITSAK et

al., 2010) e ii) encontrar o conjunto de vértices que maximizam a influência ou capacidade de
propagação da rede (RICHARDSON; DOMINGOS, 2002).

No primeiro caso, a abordagem convencional para descrever os vértices mais influentes
é realizando-se uma análise microscópica na rede. Os vértices são classificados considerando
suas propriedades topológicas, para depois serem ordenados ou correlacionados de modo a
generalizar sua capacidade de propagação (KITSAK et al., 2010; HéBERT-DUFRESNE et

al., 2013; PEI; MAKSE, 2013). Por exemplo, alguns trabalhos afirmam que a seleção das
sementes ou propagadores iniciais de acordo com alguma característica topológica, como o grau,
centralidade de intermediação, ou PageRank, promove um incremento na influência (KITSAK
et al., 2010; HUANG et al., 2014; KANDHWAY; KURI, 2016; VEGA-OLIVEROS; COSTA;
RODRIGUES, 2017b). Isto significa que não existe um consenso geral sobre qual é a medida
que melhor descreva os vértices mais influentes.

Alguns pesquisadores afirmam que os hubs são mais representativos para influenciar
outros vértices (PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2001; ALBERT; BARABáSI, 2002). Os
vértices com maior grau são mais eficientes para espalhar a informação porque, no geral, os hubs

não tendem a estar conectados e assim podem alcançar um maior número de vértices (KITSAK
et al., 2010). Outros trabalhos mostraram que os vértices mais influentes são aqueles com a
maior centralidade de intermediação, pois intermediam a comunicação entre grupos de vértices,
o que aumenta sua importância (HéBERT-DUFRESNE et al., 2013). Segundo os autores, a
centralidade de intermediação também seria um bom descritor de propagadores influente nas
comunidades. O PageRank também é considerado uma medida muito precisa para caracterizar
os vértices mais influentes (CATALDI; Di Caro; SCHIFANELLA, 2010; VEGA-OLIVEROS;
COSTA; RODRIGUES, 2017b). A razão é que emprega o conceito de caminhada aleatória sobre
a rede e vértices com valores mais elevados possuem maior probabilidade de ser visitados.

Pode-se pensar que o problema de encontrar um conjunto de popagadores iniciais é
resolvido selecionando os vértices que são mais centrais segundo o primeiro caso. No entanto, a
seleção dos vétices inicias segundo o nível global de centralidade pode produzir uma sobreposi-
ção na influência entre essas sementes (KITSAK et al., 2010; PEI; MAKSE, 2013; KEMPE;
KLEINBERG; TARDOS, 2015). De fato, foi mostrado que o problema de encontrar um grupo
de vértices que maximize a propagação é um problema de otimização NP-difícil (KEMPE;
KLEINBERG; TARDOS, 2003).

Desse modo, Kempe, Kleinberg e Tardos (2003) propõem o método baseado na escolha
pelo método guloso (chamamos aqui de Greedy) para obter η propagadores iniciais que maxi-
mizam a influência da difusão. Os autores adotaram uma abordagem de otimização discreta e
provaram que o problema de otimização é NP-difícil. Na proposta foi considerado o modelo de
propagação de cascata independente e ponderada (IC) que possui apenas dois estados, diferentes



112 Capítulo 5. Seleção dos vértices mais influentes nas comunidades

do modelo SIR. O método avalia um vértice por vez para ser adicionado no conjunto de sementes
selecionadas. O novo vértice será aceito se for aquele que mais incrementa a média de difusão.
Porém, esta abordagem tem o problema de ter um custo computacional muito alto, embora
novas pesquisas tentem otimizar o seu desempenho (CHEN; WANG; YANG, 2009; KEMPE;
KLEINBERG; TARDOS, 2015).

Contudo, trabalhos recentes verificaram que para melhorar a eficiência da propagação,
uma boa estratégia é distribuir as sementes entre as comunidades (GALSTYAN; MUSOYAN;
COHEN, 2009; WANG et al., 2010; WENG; MENCZER; AHN, 2013). Galstyan, Musoyan e
Cohen (2009) afirmam que se a estrutura de comunidades não for considerada, então somente
soluções subótimas podem ser obtidas. Isso acontece porque os vértices pertencentes à mesma
comunidade são susceptíveis de serem mais semelhantes entre si e compartilhar o mesmo
conjunto de vizinhos. Os autores empregaram uma abordagem gulosa para selecionar as sementes
da menor comunidade e verificaram que é possível causar uma ativação em cascata global, mesmo
para um pequeno número de sementes. No entanto, os resultados são restritos a redes aleatórias de
duas comunidades. Wang et al. (2010) propuseram um algoritmo guloso baseado em comunidades
para definir os η vértices mais influentes. A idéia foi encontrar a divisão de comunidades
da rede e, por meio de um algoritmo de programação dinâmica, selecionar gradualmente a
comunidade a partir da qual o próximo nó influente será selecionado. O método possui um
custo computacional relativamente alto, embora seja mais rápido que o algoritmo Greedy para
encontrar nós influentes. Em uma abordagem semelhante, Cao et al. (2011) transformaram o
problema de maximização da influência em um problema de alocação ótima de recursos nas
comunidades da rede. Eles assumiram que as comunidades estão desconectadas. Em seguida, o
método seleciona η candidatos de cada comunidade segundo a centralidade de grau. No final,
um algoritmo de programação dinâmica identifica quais serão os vértices a ser considerados
como sementes.

5.3 Seleção de propagadores influentes segundo as co-
munidades

Uma comunidade é um grupo de vértices que tem mais conexões entre si do que com
vértices de outros grupos (ver Seção 2.1.4.3). Nas redes sociais, as comunidades representam
pessoas que compartilham afinidades, o que reforça os laços e o fenômeno de homofilia (WENG;
MENCZER; AHN, 2013; LOPES; PINTO; FRANCISCO, 2016). Esta condição é a razão pela
qual informações ou sentimentos se propagam melhor dentro das comunidades, tornando as
pessoas mais abertas à informação compartilhada por seus pares (WENG; MENCZER; AHN,
2013; LOPES; PINTO; FRANCISCO, 2016).

Assim, propomos uma nova abordagem para a seleção dos propagadores iniciais a
partir dos vértices mais centrais dentro de cada comunidade. Foi verificado que as medidas
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Tabela 3 – Propriedades estruturais e resultados da detecção de comunidades nas redes adotadas. O melhor
valor de modularidade Q e o número de comunidades dessa divisão, segundo o algoritmo
fastgreedy, estão na última coluna

Rede N ⟨k⟩ ⟨`⟩ H̃ ρ fastgreedy
Q Nc

email 1133 9.62 3.60 0.45 0.01 0.49 16
hamsterster 2000 16.1 3.58 0.48 0.02 0.46 57

advogato 5054 15.6 3.27 0.40 -0.09 0.34 49
astrophysics 14845 16.1 4.79 0.38 0.23 0.63 1172

de centralidade nas comunidades (escala mesoscópica) se comparam favoravelmente à escala
global (HéBERT-DUFRESNE et al., 2013). Muitos métodos podem detectar as comunidades na
rede (WANG et al., 2010), mas aqui empregaremos o algoritmo fastgreedy que é um método
rápido e preciso (NEWMAN, 2004; FORTUNATO; HRIC, 2016). As principais η comunidades
da rede são detectadas, onde cada uma é definida pelo subgrafo Gc(Vc,Ec) e ∑

η

c=1 |Gc(Vc,Ec)|=
|V |. A seguir, para cada comunidade calculamos uma medida de centralidade e selecionamos o
seu vértice mais central. Portanto, obtemos η vértices que são o conjunto de sementes iniciais.
Dado que os vértices com maior centralidade são considerados os mais adequados para a difusão
na rede, selecionamos então o vértice mais central ou importante de cada comunidade. Portanto,
esses vértices tem maior influência em sua própria comunidade e a sobreposição de influências
na população é minimizada.

5.4 Redes consideradas

Neste trabalho consideramos as bases email (GUIMERA et al., 2003), advogato (KU-
NEGIS, 2017; MASSA; SALVETTI; TOMASONI, 2009), astrophysics (NEWMAN, 2001)
e hamsterster (KUNEGIS, 2017). Todas elas foram assumidas como redes não direcionadas
sem peso e também foi considerado o maior componente para as simulações. As propriedades
estruturais das redes estão resumidas na Tabela 3, com o respectivo número de vértices N, o
grau médio ⟨k⟩, a média do cumprimento dos caminhos mais curtos ⟨`⟩, entropia normalizada
H̃ e correlação de Pearson ρ . Além disso, o melhor valor de modularidade Q e número de
comunidades segundo essa divisão NC são calculados segundo o algoritmo de fastgreedy.

5.5 Metodologia

Comforme definido na Seção 3.2, pela natureza desse problema modificamos a configu-
ração inicial considerando ψ(0) = 1 − η/N, φ(0) = η/N e ϕ(0) = 0, onde η representa as
sementes ou os propagadores iniciais. Assim, cada simulação começa com a seleção do conjunto
de η vértices.
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As sementes serão selecionadas a partir da divisão de comunidades da rede, sendo os
propagadores iniciais os vértices mais centrais de cada comunidade. A divisão em comunidades
pode ser calculada por algum método divisivo ou aglomerativo (Seção 2.1.4.3) e aqui utilizamos
o algoritmo fastgreedy. O método proposto é detalhado como segue: Primeiro, dado um número
requerido de η propagadores iniciais, detectamos as η comunidades principais da rede pelo
algoritmo fastgreedy. Depois, cada comunidade é isolada, o que produz η componentes. O
processo de isolamento consiste em manter as arestas intra-comunidades e remover as conexões
entre as comunidades. Para cada comunidade isolada, uma medida de centralidade específica
é calculada para todos os vértices. Ao final, as η sementes são selecionadas onde cada uma é
a mais central da sua comunidade. Retomamos a rede completa original, as η sementes e os
parâmetros para executar as simulações correspondentes.

Nas simulações consideramos três opções de escolha das sementes: (i) selecionando η

indivíduos aleatoriamente como sementes iniciais da rede; (ii) selecionando os η indivíduos
com os valores mais altos de uma dada medida de centralidade, ignorando a estrutura de
comunidades; e finalmente, (iii) pelo método que propomos baseado em comunidades. As
medidas de centralidade selecionadas foram o grau (DG), centralidade de intermediação (BE) e
PageRank (PR).

5.6 Resultados
Nesta seção, são apresentados os resultado da propagação de rumores em uma rede

artificial sem escala e quatro redes sociais. Avaliamos o impacto que o comportamento dos
propagadores têm na dinâmica de difusão na rede. Em seguida, analisamos os resultados sobre a
seleção dos propagadores iniciais segundo o método proposto por comunidades, os vértices mais
centrais da rede e de forma aleatória com probabilidade uniforme.

5.6.1 Impacto do comportamento dos propagadores

A fim de exemplificar as diferenças entre as abordagens, analisamos a fração final de
contidos segundo as taxas β e µ , ambas com valores no intervalo (0,1] (Figura 18). Consideramos
o modelo MT em uma redes artificial sem escala de tamanho N = 1000 e ⟨k⟩ = 8. Para cada
tupla de valores (β , µ) foram feitas 100 realizações, escolhendo aleatoriamente 1% dos vértices
como propagadores iniciais, e para cada escolha foram feitas 50 iterações.

Observamos que o CP, é o processo mais restritivo com a dinâmica de difusão, execu-
tando por definição um menor número de tentativas de contágio. Desse modo, a fração final de
contidos é menor em comparação aos outros processos. Assim, este tipo de contato assemelha-se
mais a uma propagação do tipo “boca-a-boca”.

Ao contrário, o RP, atinge mais de 80% de indivíduos informados na região de valo-
res de β ≥ 0.3, sem importar o valor que µ possa ter. Desse modo, trata-se de um processo
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Figura 18 – Modelo Maki e Thompson (1973) para propagação de rumores em uma rede artifical BA de
N = 1000 vértices, ⟨k⟩ = 8 e η = 1%|V | de sementes iniciais. A barra de cor simboliza a
fração final de contidos: (a) processo reativo (RP); (b) processo truncado (TP); e (c) processo
de contato (CP)

(a) BA RP (b) BA TP (c) BA CP

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 19 – Modelo MT-TP em uma rede sem escala artificial com N = 1000 e ⟨k⟩= 8. A fração final
de indivíduos informados é definida nas barras de cor. A seleção de η = 4%|V | de sementes
foi conforme: (a) o método proposto baseado em comunidades considerando os vértices com
melhor centralidade de PageRank; (b) selecção aleatória uniforme de η vértices; e (c) os η

nós com a maior centralidade PR da rede. As linhas brancas contínuas à esquerda representam
combinações de parâmetros (β , µ) que atingiram 35% de indivíduos contidos. As linhas
brancas tracejadas mostram as combinações que alcançaram 60% de indivíduos informados.

(a) MT-TP Community (b) MT-TP Random (c) MT-TP Best

Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros e Berton (2015).

menos restritivo, privilegiando uma difusão viral e quase completa na rede. Por esse motivo o
comportamento RP é mais indicado para simular propagações do tipo broadcasting.

O TP, está mais relacionado com o cenário de contato em redes, onde a localização e
características topológicas dos vértices têm maior impacto na difusão. Este processo apresenta
gráficos semelhantes ao processo CP, com resultados perto de 60% quando β ≈ µ , mas o
contato não é tão restrito quanto ao CP. Por esta razão, adotamos a abordagem TP como o
comportamento de difusão dos propagadores nas análises posteriores.
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5.6.2 Análises da seleção de múltiplas sementes

A fração final de vértices informados (ϕ(∞)S) foi calculada sobre 100 execuções para
cada combinação de sementes iniciais (S) e parâmetros. Esta média representa a capacidade de
propagação alcançada pelas sementes selecionadas. Foi avaliada a relação entre os parâmetros
e a seleção dos propagadores iniciais em uma rede sem escala artificial. Nesta primeira fase,
apenas a medida de PageRank foi considerada para encontrar as sementes nas comunidades e em
toda a rede. Uma fração de η = 4%|V | de propagadores iniciais foi definida para uma rede sem
escala BA (BARABáSI; ALBERT, 1999) de tamanho N = 1000, ⟨k⟩= 8, ⟨g⟩= 3.19, H̃ = 0.33
e ρ =−0.04.

A capacidade de propagação ϕ(∞)S foi afetada de acordo com a seleção das sementes
(Figura 19). As linhas sólidas e tracejadas representam a combinação de parâmetros β e µ

que obtiveram 35% e 60% de vértices contidos, respectivamente. Observamos que essas curvas
apresentam um padrão linear bem definido, o que significa que qualquer proporção de λ =

β/µ obtém resultados equivalentes de ϕ(∞)S. Observamos que a seleção das sementes por
comunidades melhorou a capacidade de difusão na rede em comparação com as sementes
aleatórias (Figure 19(b)) ou as sementes que são os vértices mais centrais da rede (Figure 19(c)).
Este resultado é corroborado pelo aumento da inclinação das linhas brancas. No entanto, é
evidenciado uma pequena queda na inclinação das linhas de BST (caso vértices mais centrais)
em comparação com RANDOM (caso uniformemente aleatório).

Analisamos o impacto do tamanho de |S|= η e as medidas de centralidade no processo
de propagação. Variamos o número de comunidades e sementes de 2 a 50 e fixamos β = 0.3 e
µ = 0.2 para todas as simulações. As redes sociais e o modelo de propagação MT-TP foram
considerados na análise (Figura 20). A seleção aleatória de propagadores iniciais (pontos azuis,
RANDOM) ou vértices mais centrais da rede (pontos pretos, BST) das centralidades DG, BE

ou PR, produzem valores de capacidade de propagação (ϕ(∞)S) que variam pouco. Em alguns
casos, a seleção aleatória de sementes atingiu valores de ϕ(∞)S maiores do que a seleção dos
melhores vértices da rede (BST). Observa-se que para os métodos BST existe uma tendência de
quanto maior o número de propagadores iniciais, menores os valores de ϕ(∞)S, resultado não
esperado ou contra-intuitivo.

Por outro lado, quando a detecção da comunidade foi realizada e os vértices com maiores
valores de centralidade DG, BE ou PR de cada comunidade (pontos vermelhos, COM), foram
selecionados, a capacidade de propagação obteve os maiores resultados. Portanto, mais vértices
foram informados na rede mediante a seleção por comunidade. Contudo, chama a atenção o
caso da rede advogato (Figura 26d), a qual apresentou um pequeno pico nos resultados para os
métodos BST. Este fenômeno é abordado e estudado no Capítulo 6.

Em termos das medidas topológicas, observamos que os vértices com maior centralidade
de PageRank nas comunidades (COM-PR) obtiveram em média melhores resultados de propa-
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Figura 20 – Capacidade de propagação do modelo MT-TP nas quatro redes reais consideradas, dada a
seleção de sementes por comunidades (pontos vermelhos), melhor ranqueados ou centrais
(pontos pretos) e aleatoriamente (pontos azuis).
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(b) hamsterster
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(c) advogato
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(d) astrophysics

Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros e Berton (2015).

Tabela 4 – Média das capacidades de propagação para os valores de η ∈ [1,50], para cada rede social
e método de seleção: (segunda coluna maior) selecionando os vértices mais centrais das
comunidades; (Terceira coluna maior), selecionando os vértices mais centrais da rede; e (última
coluna maior) selecionando-os aleatoriamente. Em negrito destacamos os melhores resultados
entre as métricas. As medidas adotadas foram a centralidade de intermediação (BE), grau (DG)
e PageRank (PR).

Rede Comunidades Mais centrais Seleção
BE DG PR BE DG PR aleatória

email 0.6065 0.6105 0.6150 0.5880 0.5840 0.5884 0.6023
hamsterster 0.5485 0.5693 0.5728 0.5306 0.5226 0.5271 0.5273

advogato 0.4077 0.4102 0.4112 0.3993 0.3958 0.4007 0.3805
astrophysics 0.5417 0.5398 0.5415 0.5321 0.5278 0.5301 0.5337

gação (Tabela 4). Mesmo na seleção dos vértices melhor ranqueados, o PageRank foi notável.
Outro ponto importante é que muitas vezes, a seleção aleatória uniforme do propagadores iniciais
foi melhor do que a seleção dos vértices mais centrais (melhor classificados) da rede. Isso é
contrário ao que é atualmente esperado e adotado em campanhas de marketing, por exemplo. Os
vértices mais centrais da rede produzem em conjunto uma influência baixa, obtendo valores de
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fração final de vértices informados menores do que se selecionarmos vértices aleatòriamente. No
entanto, a seleção de propagadores iniciais por comunidades mostrou, independentemente da
medida de centralidade, bons resultados.

5.7 Considerações finais
Neste capítulo foi apresentado um método para a seleção de vértices influentes baseado

na estrutura de comunidades da rede. Primeiro, analisamos o impacto do comportamento dos
propagadores na dinâmica de difusão e observamos que o Processo Truncado (TP) e o Processo
de Contato (CP) são mais adequados para simular a propagação de informação em redes sociais.
Aplicamos a detecção de comunidades e definimos como vértices mais influentes aqueles com
maior centralidade nas comunidades. Os resultados experimentais em uma rede sem escala e
quatro redes sociais confirmaram o aumento na fração final de indivíduos informados com a
abordagem proposta. Além disso, verificou-se que a centralidade do PageRank nas comunidades
é a melhor escolha em termos de eficiência e fração final de vértices informados.

Apresentamos nossa proposta para selecionar os propagadores inicias segundo a divisão
de comunidades do algoritmo fastgreedy. Ainda existe o problema em aberto relacionado com
a definição do que considera-se uma comunidade e qual seria a divisão ideal. No entanto,
varia3mos o número de comunidades de 2 a 50 e, em geral, (para cada divisão de comunidades)
a nossa proposta obteve melhores resultados versus a propagação sem considerar a estrutura da
comunidade ou considerando os vértices mais centrais da rede.
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CAPÍTULO

6
IMPACTO DA ASSORTATIVIDADE NA

MAXIMIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

N este capítulo apresentamos uma análise do papel da correlação de grau no problema
da maximização da influência. Realizamos exaustivas simulações em oito redes reais e
seis redes artificiais sem escala. Variamos o nível de assortatividade em redes artificiais

e o número de sementes iniciais, de 2 a no mínimo 10% do tamanho da rede. Buscando considerar
a topologia da rede e melhorar o custo computacional, adotamos a abordagem simples de
selecionar as sementes das comunidades da rede para maximizar a difusão da informação. Nosso
método seleciona como sementes iniciais os vértices mais centrais dentro de cada comunidade.
Também investigamos o desempenho de dois métodos amplamente conhecidos: (i) a seleção dos
vértices mais centrais e (ii) o algoritmo de otimização guloso. Para cada método, realizamos uma
análise da velocidade da difusão, do pico máximo de propagadores e a distribuição das sementes
de acordo com a estrutura de comunidades.

Além disso, examinamos os resultados da maximização da influência com o teste estatís-
tico Wilcoxon e o pós-hoc Nemenyi-Freidman. Como resultado, verificamos que a assortatividade
desempenha um papel significativo na dinâmica do problema de maximização da influência. Por
exemplo, em redes disassortativas quando o número de sementes é menor que 1% do tamanho
de rede, selecionar os vértices mais centrais como espalhadores iniciais produz um pico de
influência que é maior do que os resultados do método guloso. Em redes assortativas, a seleção
dos vértices mais centrais por comunidades aumenta a difusão da informação mais intensamente
do que a seleção dos indivíduos mais centrais de toda a rede. Adicionalmente, os resultados
de maximização do método proposto não têm diferenças estatísticas com a abordagem gulosa,
mas a propagação da informação é mais rápida. Consequentemente, métodos que não levam em
conta as propriedades estruturais da rede, como no caso da otimização gulosa, podem levar a
resultados sub-ótimos.

O capítulo está estruturado como segue: na Seção 6.1 apresentamos a motivação e lacunas
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na área relacionada com o impacto da correlação grau-grau tem nas dinâmicas de propagação
em redes. A Seção 6.2 traz a definição e trabalhos relacionadas com o problema de maximização
da propagação de informação ou influência. As redes complexas consideradas e a metodologia
empregada neste trabalho são apresentadas nas Seção 6.3 e Seção 6.4 respectivamente. Os
resultados do impacto da assortatividade nas redes artificiais e reais e a distribuição das sementes
são apresentadas na Seção 6.5. Na Seção 6.6 apresentamos uma análises estatística dos resultados
de propagação dos métodos em relação ao tamanho do conjunto de sementes iniciais, em até
10% os vértices da rede. Finalmente, as considerações finais do capítulo estão na Seção 6.7.

6.1 Motivação

A maximização da difusão de informação, ou maximização da influência, é de fundamen-
tal importância em cenários como propaganda viral, campanhas políticas entre outras (KEMPE;
KLEINBERG; TARDOS, 2003; MORONE; MAKSE, 2015). Muitas abordagens têm sido pro-
postas para o IMP, (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2003; CASTELLANO; FORTUNATO;
LORETO, 2009; MORONE; MAKSE, 2015). Por exemplo, alguns trabalhos afirmam que a
seleção dos propagadores inciais (sementes) segundo característica topológicas, como o grau, a
centralidade de intermediação, ou PageRank, promovem uma maximização da influência (KIT-
SAK et al., 2010; HUANG et al., 2014; KANDHWAY; KURI, 2016; VEGA-OLIVEROS;
COSTA; RODRIGUES, 2017b). No entanto, a seleção do conjunto de sementes dos vértices
mais centrais não implica necessariamente na maximização da propagação, pois pode ocorrer
uma sobreposição de influência entre as sementes (PEI; MAKSE, 2013; KEMPE; KLEINBERG;
TARDOS, 2015). Um dos métodos mais destacado para resolver o problema de maximização
de influência é uma abordagem gulosa Hill climbing de otimização, que assegura uma resposta
próxima de 63% do ótimo para várias classes de modelos de influência. Morone e Makse (2015)
mapearam o problema na percolação ideal em redes aleatórias para identificar o conjunto mínimo
de propagadores influentes. Os autores verificaram que o conjunto mínimo de propagadores in-
fluentes são dadas pelos nós cuja remoção fragmenta a rede em muitos componentes desconexos.
Embora esses trabalhos tenham avançado no estudo da maximização da influência, eles descon-
sideram padrões de conexões, como a correlação grau-grau e a estrutura de comunidades, que
desempenham um papel importante no processo de propagação (VEGA-OLIVEROS; COSTA;
RODRIGUES, 2017a). Os padrões das conexões têm um impacto fundamental na dinâmica de
propagação (PASTOR-SATORRAS et al., 2015). Entre os vários padrões não triviais que podem
ser encontrados em redes complexas, a assortatividade desempenha um papel destacado na dinâ-
mica de propagação (ná; PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2003). A assortatividade, ou
correlação de grau, é uma propriedade da rede na qual vértices com características semelhantes,
como grau, tendem a estar conectados. Trabalhos anteriores verificarafm que as epidemias se
difundem mais rapidamente em redes assortivas, mas o alcance é maior em estruturas disassorta-
tivas (KISS; GREEN; KAO, 2008). A assortatividade também afeta o limiar de propagação (ná;
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PASTOR-SATORRAS; VESPIGNANI, 2003) e o tempo de difusão (BERTOTTI; BRUNNER;
MODANESE, 2016).

O papel da estrutura de comunidades na propagação de memes em redes sociais foi
analisado em (WENG; MENCZER; AHN, 2013). Eles apresentam um método para prever a
viralidade dos memes com base em padrões iniciais de contágio nas comunidades. No entanto,
não foi abordado o problema de maximização da influência. Zhang et al. (2013) identificaram os
η vértices mais influentes aplicando o algoritmo de agrupamento k-medoid em uma matriz de
similaridade obtida a partir de um processo de percolação. Embora tenham fornecido evidên-
cias empíricas para o modelo IC para pequenos conjuntos de dados, o método tem alto custo
computacional. Recentemente, Hosseini-Pozveh, Zamanifar e Naghsh-Nilchi (2016) introduziu
uma medida de centralidade de proximidade baseada na influência para encontrar η vértices
candidatos por comunidade, onde η é o tamanho do conjunto de sementes iniciais esperado.
Posteriormente, o conjunto de sementes finais é obtido através de calcular algumas heurísticas
de modo a filtrar os melhores candidatos.

Observamos que nenhum desses trabalhos aborda o impacto da assortatividade no pro-
blema de maximização da difusão de informação. Além disso, esses métodos possuem um
custo computacional alto e consideram um número relativamente baixo de sementes, até η = 50
vértices. Os modelos de rumores clássicos também não são abordados por esses métodos, embora
os modelos de Daley e Kendall (1964) e Maki e Thompson (1973) sejam frequentemente usados
para modelar a dinâmica de rumores em redes (ZANETTE, 2001b; MORENO; NEKOVEE;
VESPIGNANI, 2004; NEKOVEE et al., 2007; BORGE-HOLTHOEFER; MORENO, 2012). No
caso do problema de maximização da influência, a assortatividade ainda não foi considerada (ver
por exemplo (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2015; PASTOR-SATORRAS et al., 2015)).
Assim, neste capítulo estudamos o impacto da assortatividade sobre a maximização da influência
e a velocidade de propagação, considerando a seleção de várias sementes (pelo menos 10% do
tamanho da rede).

6.2 O problema de maximização de informação

O problema de maximizar a influência ou a difusão de informação visa encontrar o con-
junto de η vértices que maximizem a propagação de uma informação. A informação propagada
a partir destes vértices abrange o número máximo de nós na rede. Mais especificamente, este
problema é encarado como a seleção de um conjunto de propagadores influentes, ou sementes
iniciais, que acionam a maior cascata de novos seguidores de acordo com algum modelo de
propagação (RICHARDSON; DOMINGOS, 2002; KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2003).
O problema de encontrar o melhor conjunto de sementes iniciais é NP-hard na maioria dos
modelos de propagação (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2015), o que o torna um desafio
para pesquisadores nas áres de física, computação e ciências sociais. Assim, apesar do uso de
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estratégias heurísticas para identificar os propagadores mais influentes, o problema permanece
em aberto.

Como exemplo motivacional, consideremos uma empresa que possui dados sobre uma
importante rede social e queira comercializar um novo produto. De acordo com os dados, é
possível estimar a influência que alguns indivíduos têm sobre outros. O objetivo é selecionar
um grupo de indivíduos inicias que desencadeiem a maior cascata de influência, na qual as
pessoas recomendarão o produto e aumentará o número de seguidores ou consumidores. Para
selecionar esses influenciadores iniciais –a companhia pode motivá-los dando amostras grátis do
produto ou pagando pela participação–, a empresa poderia selecionar segundo um critério global
de importância de acordo com os dados da rede social, por exemplo, os usuários com o maior
número de conexões. No entanto, esses influenciadores podem interagir no mesmo clique ou
grupo de indivíduos, o que pode produzir uma situação de sobreposição de influência. Por outro
lado, se a estratégia é identificar as principais comunidades da rede e selecionar os indivíduos
influentes de cada comunidade, a empresa conseguiria um grupo variado de usuários. Finalmente,
a empresa pode empregar uma estratégia de força bruta, onde tenta descobrir quase todos os
conjuntos possíveis de influenciadores iniciais possíveis que produza a melhor configuração.
Embora se espera que esta opção gulosa obtenha bons resultados, tem um custo muito alto e os
resultados podem chegar a não ser significativamente diferentes das abordagens topológicas que
consideram a estrutura da rede.

Assim, o problema de maximização da influência (IMP) procura o conjunto de vértices
S que contêm |S|= η sementes que maximizam um processo de difusão ou influência na rede.
O impacto de um dado conjunto de vértices (σ(S)) corresponde à fração esperada de vértices
que receberam a informação no final do processo.

6.3 Redes consideradas

Realizamos extensas simulações numéricas em várias redes artificiais e do mundo
real, avaliando o impacto da correlação de grau no problema de maximização de influência.
Selecionamos as redes do mundo real de acordo com o nível de correlação grau-grau, onde
metade delas são disassortativas e as outras assortativas. As redes disassortativas adotadas são a
Google+, internet, caida e advogato. As redes assortativas adotadas são email, hamsterster, PGP

e astrophysics. Assumimos que todas as redes são não direcionadas e não ponderadas e apenas o
maior componente de rede foi considerado. A descrição das redes reais está na Seção 3.3.

No caso das redes artificiais utilizamos a abordagem proposta por Xulvi-Brunet e So-
kolov (2005) para controlar a correlação grau-grau em redes Barabási e Albert (1999) (BA).
Adotamos a rede BA porque apresentam distribuição de grau sem escala, como as redes sociais,
e correlação nula. Então, ao religar as arestas conseguimos redes conexas com diferentes níveis
de assortatividade (Xulvi-Brunet; Sokolov, 2005). Observe que nas redes assortivas, vértices
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Tabela 5 – Propriedades estruturais das redes consideradas. ρ é o coeficiente de assortatividade, |V | o
tamanho da rede, ⟨k⟩ o grau médio, ⟨`⟩ é o comprimento médio dos caminhos mínimos e ⟨Ci⟩
e a média do coeficiente de agrupamento. Os parâmetros relacionados à comunidade são a
modularidade Q e o número de comunidades Nc.

Rede ρ |V | ⟨k⟩ ⟨`⟩ ⟨Ci⟩ fastgreedy
Q Nc

BA −0.43 1000 11.9 2.96 0.017 0.26 8
BA −0.31 1000 11.9 2.87 0.028 0.25 9
BA −0.21 1000 11.9 2.86 0.031 0.25 9
BA 0.02 1000 11.9 2.91 0.035 0.25 10
BA 0.11 1000 11.9 2.94 0.034 0.25 11
BA 0.34 1000 11.9 3.11 0.026 0.27 8

Google+ −0.39 23613 3.32 4.03 0.174 0.74 33
Internet −0.20 22963 4.22 3.84 0.231 0.63 57
Caida −0.20 26475 4.03 3.87 0.208 0.64 43

Advogato −0.09 5054 15.6 3.27 0.253 0.34 49
email 0.01 1133 9.62 3.60 0.220 0.49 16

Hamsterster 0.02 2000 16.1 3.58 0.539 0.46 57
PGP 0.23 10680 4.55 7.48 0.266 0.85 179

Astrophysics 0.23 14845 16.1 4.79 0.638 0.63 1172

Figura 21 – Representação gráfica circular de uma rede BA com a correlação de graus modificada pela
abordagem de Xulvi-Brunet e Sokolov (2005): (a) BA disassortiva com ρ =−0.43 e (b) BA
assortativa com ρ = 0,34.

(a) Rede disassortativa (b) Rede assortativa

Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017a).

com grau similar tendem a estar conectados, e nas disassortivas, vértices com alta centralidade de
grau estão conectados com nós de baixo grau. Figura 21 apresenta exemplos de redes assortivas
e disassortativas.

As propriedades estruturais das redes são resumidas na Tabela 5, com a respectiva
assortatividade ρ (Seção 2.1.4.1), número de vértices |V |, grau médio ⟨k⟩, comprimento médio
dos caminhos mínimos ⟨`⟩ e a média do coeficiente de agrupamento ⟨Ci⟩. Além disso, o maior
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valor de modularidade Q e número de comunidades NC foi identificado pelo algoritmo fastgreedy.
Podemos ver que as redes sociais são mais modulares do que as redes artificiais. No entanto, a
maioria das redes apresentam valores semelhantes de comprimento médio dos caminhos mínimos
(⟨`⟩).

6.4 Metodologia
Consideramos a mesma configuração geral definida na Seção 3.2 com o processo truncado

(TP) como comportamento dos propagadores (BORGE-HOLTHOEFER; MORENO, 2012).
Podemos calcular a fração final de indivíduos informados (ϕ(∞)S), isto é, ϕ(∞)S = |R(∞)|/|V |
ou ϕ(∞)S = 1−|S(∞)|/|V |. No entanto, ϕ(∞)S é uma função com flutuações estocásticas no
processo de propagação que uniformemente faz escolhas aleatórias em cada simulação. Assim, a
função de influência σ(S) é estimada realizando um número suficiente de realizações da fração
final de indivíduos informados ϕ(∞)S, com o conjunto de propagadores iniciais S :

σ(S) =
1
K

K

∑
κ=1

ϕ
κ(∞)S (6.1)

onde ϕκ(∞)S representa a fração final de indivíduos informados para uma determinada execução
κ , e K é o número total de simulações para se obter uma boa estimativa do valor médio de σ(S).
Também calculamos a fração de propagadores ao longo do tempo φS(t) = |I(t)|/|V |. Desta
forma, a fração esperada de informantes em cada passo do tempo é definida por:

φS(t) =
1
K

K

∑
κ=1

φ
κS(t), (6.2)

que é uma função côncava descendente. Com esta formulação é possível calcular o passo do
tempo esperado (tp) no qual o maior pico de propagadores ocorre, onde {∃ tp ≥ 0 |φS(tp)−
φS(t)≥ 0,∀t ≥ 0}, e φS(tp) é a fração máxima esperada de informantes durante a propagação.

A velocidade da propagação (V̄ ) de um conjunto de propagadores inicias S é definida
como o ganho de indivíduos informados ao longo de um intervalo de tempo, isto é, V̄ =

∆informados/∆tempo. Dessa forma, a velocidade para alcançar o pico de informantes V̄p(S) está
relacionada com a fração de novos propagadores atingida sobre o tempo gasto para atingir o
pico, o qual é

V̄p(S) =
φS(tp) − φS(0)

tp
para tp > 0 (6.3)

onde φS(0) = |S|/|V | é a fração do conjunto de sementes. Propomos esta nova medida para
avaliar como a assortatividade da rede impacta nos métodos e na velocidade de propagação.
Adoptamos K = 600 porque para este número de realizações os desvios-padrão são inferiores
a 0.01 e o custo computacional de σ(S) é pelo menos K vezes o custo polinomial associado
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a ϕ(∞)S. Na verdade, o IMP é conhecido por ser un problema NP-hard para a maioria dos
modelos de influência (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2015). As propostas para resolver o
IMP são geralmente divididas em duas categorias (PEI; MAKSE, 2013; KEMPE; KLEINBERG;
TARDOS, 2015):

1. Métodos heurísticos que analisam a topologia da rede, assumindo que existe uma forte
relação entre a estrutura e o processo de propagação, mas sem garantia de resultados
ótimos;

2. Métodos de otimização que analisam os modelos de influência e suas propriedades,
assumindo que, por algumas estratégias de otimização, é possível fornecer uma garantia
de aproximação de pelo menos 63% do valor ótimo, mas negligenciando a estrutura da
rede e com um custo computacional considerável.

É importante enfatizar que os métodos de otimização podem alcançar soluções sub-ótimas,
violando a garantia de aproximação, porque eles escalam mal com o tamanho do conjunto de
sementes e da rede (DINH et al., 2015), ou desconsideram a estrutura da rede e o nível de
saturação da informação (GALSTYAN; MUSOYAN; COHEN, 2009).

A Figura 22 mostra os três métodos que consideramos para resolver o problema de
maximização da influência: (i) selecionando os η vértices com os maiores valores de centralidade;
(ii) detectando η comunidades na rede e, para cada comunidade isolada, selecionando o vértice
com o maior valor de centralidade; e (iii) pelo método guloso de otimização que retorna os
η melhores vértices propagadores. Os métodos recebem como entrada a rede G e o número
requerido de η propagadores iniciais. O retorno é o conjunto |S|= η sementes que maximizam
a difusão de informação.

Métodos baseados na centralidade pressupõem que os vértices com maior centralidade
devem convencer o maior número de indivíduos na rede (KITSAK et al., 2010; KANDHWAY;
KURI, 2016). O problema para esta heurística é descobrir qual centralidade identifica melhor os
espalhadores mais influentes. O processo começa classificando os vértices da rede em ordem
decrescente de centralidade. Depois disso, os η vértices mais centrais são os candidatos para o
conjunto de sementes (Figura 22). Assim como em trabalhos anteriores (KITSAK et al., 2010;
HUANG et al., 2014; KANDHWAY; KURI, 2016), aqui consideramos o grau (DG), centralidade
de intermediação (BE) e PageRank (PR) para medir a centralidade de cada nó.

Outra abordagem heurística é baseada na estrutura da comunidades da rede. Conside-
ramos a abordagem proposta de selecionar os propagadores iniciais dos vértices mais centrais
dentro de cada comunidade. Verificou-se que as medidas de centralidade nas comunidades se com-
param favoravelmente à escala global (HéBERT-DUFRESNE et al., 2013; VEGA-OLIVEROS;
BERTON, 2015). Conforme ilustrado na Figura 22, as η principais comunidades da rede são
detectadas e para cada comunidade G′i, calculamos uma medida de centralidade e selecionamos
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Figura 22 – Métodos aqui considerados para tratar do problema de maximização da influência (IMP).

Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017a).

o seu vértice mais central. Portanto, obtemos η sementes nas quais a sobreposição de influências
é minimizada, mas a influência dentro das comunidades é maximizada.

Também foi considerdado o método de otimização baseado em um algoritmo guloso
hill-climbing (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2003). Muitas abordagens têm sido derivadas
da abordagem geral do método (KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2015), onde a maioria tenta
reduzir a complexidade computacional para alguma ordem polinomial (KEMPE; KLEINBERG;
TARDOS, 2015; DINH et al., 2015). No entanto, as propostas ainda são intratáveis no tempo
para redes médias ou grandes, e os resultados podem ser iguais ou piores aos da abordagem
geral (DINH et al., 2015). Conscientes disso, analisamos apenas o método guloso geral, uma
abordagem que garante um resultado de pelo menos 63% do caso ótimo (KEMPE; KLEINBERG;
TARDOS, 2015). O algoritmo calcula entre todos os vértices si ∈V∖S, isto é {si ∈V |si /∈ S},
aquele que maximiza a função σ(S∪{si}), relembrando que S está nicialmente vazio. Depois, o
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Figura 23 – Impacto da correlação grau-grau no problema de maximização de influência com |S| no
intervalo de 2 a 90%|V | de vértices. Para cada rede sem escala artificial calculamos o conjunto
de sementes de acordo com: (BST) os vértices melhor classificados da rede; (COM) os vértices
mais centrais das comunidades; (RANDOM) selecionando aleatoriamente as sementes; e
(GREEDY) o método guloso de otimização. As medidas de centralidade adotadas são a
centralidade de intermediação (BE), o grau (DG) e o PageRank (PR).
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(a) BA (ρ =−0.23)
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(b) BA (ρ =−0.31)
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(c) BA (ρ =−0.21)
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(d) BA (ρ = 0.02)
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(e) BA (ρ = 0.11)
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(f) BA (ρ = 0.34)

Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017a).

vértice si é adicionado ao conjunto de sementes S = S∪{si} e o procedimento continua até que
o conjunto de sementes tenha o tamanho |S|= η .

Finalmente, definimos como solução média de referência a seleção uniforme de η

vértices como sementes iniciais.

6.5 Resultados

6.5.1 Impacto da assortatividade em redes artificiais

Foi calculada a fração final de vértices contidos de acordo com a Equação 6.1. O número
de sementes varia de 2 a 90%|V | do número total de nós. O impacto da correlação de grau
no problema de maximização da influência é mostrado na Figura 23. Observamos que ocorre
um fenômeno inesperado quando as redes são disassortivas (veja Fig. 23 (a), (b) e (c)). Neste
caso, a curva de nós influenciados (σ(S)) apresenta um pico quando o número de sementes são
próximas a 10%|V | da rede. Após essa porcentagem, a fração de informados diminui. Assim, o
aumento no número de sementes pode não melhorar o alcance do rumor se espalhando em redes
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AN. Esta redução de vértices influenciados deve-se ao aumento do número de contatos entre os
propagadores, produzindo mais contidos em menos tempo. O número de vértices informados
aumenta novamente quando o número de sementes é grande o suficiente para compensar esse
efeito. Nas simulações, a fração de sementes necessárias para essa compensação aumenta com a
disassortatividade das redes. Para redes assortivas, esta fração é de cerca de 30%|V |.

As curvas do método baseado em comunidades (COM) têm comportamento semelhante
para todas as medidas de centralidade consideradas. O mesmo acontece com as curvas dos
vértices melhores ranqueados ou classificados (BST). Assim, a seleção de diferentes medidas de
centralidade não afeta significativamente a predição da fração de vértices influentes. Isso pode
ser explicado pela correlação entre medidas de grau, PageRank e centralidade de intermediação
nas redes BA. Assim, alguns vértices centrais tendem a fazer parte da mesma comunidade e a
escolha de acordo com a comunidade é semelhante à escolha considerando toda a rede.

O pico em σ(S) observado nas redes disassortivas é devido à baixa interação entre os
informantes. Em uma rede disassortiva, os hubs estão conectados através de vértices de baixo
grau, aumentando a área de interação entre eles, como mostrado na Figura 21. Se o número de
sementes é maior que 10%|V |, a sobreposição de influência entre os propagadores é maior e eles
se tornam contidos com mais frequência do que para um menor número de sementes. Para redes
não correlacionadas e assortivas, selecionar os vértices centrais considerando as comunidades
ou toda a rede leva ao menor valor σ(S) e a influência da propagação é ainda pior do que a
seleção uniforme de sementes (curvas RANDOM). Este efeito também se deve à interação entre
as sementes informadas e informantes.

Comparando todos os casos e todo o intervalo de seleção de sementes, observamos que
a propagação da informação é reforçada em redes com maior grau de correlação. No entanto,
quando o número de sementes é menor a 10% da rede, a maior fração de vértices informados
é obtido em redes disassortivas. Neste caso, a seleção é feita de acordo com a centralidade da
rede sem escala. Assim, o alcance de um rumor depende do nível de assortatividade da rede, do
método de seleção das semente e do número de sementes. Esse resultado não é esperado, pois o
número de nós infectados deveria aumentar com o número de sementes. Este fenômeno é uma
consequência da interação entre os vértices infectados, o que aumenta o número de contidos.

A Figura 24 mostra o comportamento da curva de vértices informados ao aumentar o
número de sementes, de 2 a 10% do tamanho da rede, de acordo com a Equação 6.2. A medida
que o número de semente é aumentado, o pico de vértices informados ocorre mais cedo. O maior
pico de propagadores ocorre quando escolhemos as sementes de acordo com os vértices mais
centrais nas redes disassortativas, superando os resultados do método de otimização guloso.

A velocidade para alcançar o pico de nós informados é mostrada na Figura 25. Somente
em redes cujas sementes são selecionadas de acordo com o maior valor de centralidade da rede
são afetados pelo nível de correlação grau-grau. Para os outros dois métodos (Fig. 25 (b) e (c)),
a correlação de grau da rede não está aparentemente afetando a velocidade. Nestes casos, a
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Figura 24 – Impacto da correlação grau-grau no pico de vértices informantes. O número de sementes
está entre 2 a 10% do tamanho da rede (as setas indicam o aumento de η), selecionando
as sementes pelo método guloso (GREEDY), comunidades (COM) e melhores ranqueados
segundo a centralidade (BST).
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(a) GREEDY BA[ρ =−0.43]
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(b) GREEDY BA[ρ = 0.02]
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(c) GREEDY BA[ρ = 0.34]
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(d) COM BA[ρ =−0.43]
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(e) COM BA[ρ = 0.02]
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(f) COM BA[ρ = 0.34]
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(g) BST BA[ρ =−0.43]
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(h) BST BA[ρ = 0.02]
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(i) BST BA[ρ = 0.34]

Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017a).

velocidade atinge um valor máximo e depois começa a decair lentamente. Esse resultado sugere
que nas redes assortivas, as sementes mais bem classificadas tendem a interagir no início do
processo de propagação, tornando-se rapidamente em contidos e diminuindo a velocidade de
propagação.

6.5.2 Impacto da assortatividade em redes reais

A fração final de indivíduos informados (contidos) σ(S) é calculada considerando-se
o número de sementes no intervalo [2,ηmax], onde ηmax corresponde a 10%|V |. Os picos
de influência são obtidos quando as sementes são selecionadas de acordo com medidas de
centralidade (curvas de BST) ou comunidades (curvas de COM) (Fig. 26(a), (b) e (c)). Observe
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Figura 25 – Velocidade do pico de vértices informantes no IMP de acordo com a correlação de grau. O
número de sementes η está na faixa de 2 a 10%|V | do tamanho da rede, selecionado pelos
métodos: (a) melhores classificações (BST), (b) comunidades (COM) e (c) de otimização
guloso GREEDY.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017a).

que esses picos ocorrem somente em redes disassortivas. Este resultado é semelhante ao obtido
em redes artificiais (ver Figura 23). Além disso, os picos são mais proeminentes quando as
sementes são selecionadas de acordo com as medidas de centralidade (curvas BST). Depois
de |S| > 1%|V |, há uma diminuição rápida na fração de nós influenciados, à medida que a
interação entre propagadores aumenta. Também observa-se na Figura 26 que a escolha das
medidas de centralidade (BE, DG, PR) para selecionar as sementes em BST e COM tem um
efeito insignificante sobre os valores de σ(S). Isto também é observado para as redes artificiais
(ver Figura 23).

A diferença entre os resultados observados para as redes artificiais e do mundo real pode
ser devido à presença de triângulos e organização modular nas redes sociais (veja a Tabela 5).
Contudo, o efeito da assortatividade é evidenciado em todos os casos.

O método de comunidades atinge valores de σ(S) iguais ou superiores aos obtidos pela
abordagem gulosa, em particular quando |S| ≤ 1%|V |. Isto sugere que para valores pequenos de
|Sd|, as sementes extraídas das comunidade fornecem tantos vértices influenciados quanto os
métodos de otimização gulosa. Isso se deve à alta organização modular das redes do mundo real.
Como as redes artificiais não têm estrutura modular, a escolha das sementes segundo medidas de
centralidade, considerando toda a rede ou as comunidades, tem efeitos semelhantes. No entanto,
como em redes do mundo real as comunidades estão melhor definidas, os vértices centrais
globais não correspondem aos vértices centrais locais dentro das comunidades. No entanto,
devido ao baixo custo computacional envolvido na localização das sementes iniciais pelo método
de comunidades, esta abordagem revelou ser a melhor para a maximização da influência em
redes do mundo real.

Para as redes reais o comportamento de φS(t) é semelhante ao observado para as redes
artificiais, com eta menor que 10% de |V |. Além disso, o pico de propagadores φS(tp) tende
a diminuir com η apenas para o método BST em redes assortivas, mas aumenta em redes não
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Figura 26 – Impacto da correlação de grau nas redes sociais. O número de sementes varia de 2 a 10 %
do tamanho da rede, selecionado de acordo com as comunidades (COM), ranking dos nós
mais centrais (best-rank, BST), aleatório (RANDOM) e pelo método de otimização gulosa
(GREEDY). A centralidade de intermediação (BE), grau (DG) e PageRank (PR) são as
medidas de centralidade utilizadas.
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(b) Internet (ρ =−0.20)
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(c) Caida (ρ =−0.20)
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(d) Advogato (ρ =−0.09)
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(e) email (ρ = 0.01)
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(f) Hamsterster (ρ = 0.02)
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(g) PGP (ρ = 0.23)
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017a).
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Figura 27 – Velocidade de propagação para atingir o pico de propagadores. O número de sementes varia
de 2 a 10%|V |, selecionando-os de acordo com os métodos: de otimização gulosa (GREEDY),
comunidades (COM) e melhores classificados na rede (BST).
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017a).

correlacionadas e dissassortivas para todos os métodos. Em particular, em estruturas dissassorti-
vas, o φS(tp) de BST cresce com η até que a influência dos propagadores atinja o ponto de valor
máximo σ(S) e então começa a diminuir.

Na Figura 27 temos a velocidade para atingir o pico de informantes, V̄p(S), para os três
métodos e tamanhos diferentes de S, agrupados pelas redes: Google+ (dissassortativa) (Fig. 27
(a)), email (não correlacionado) (Fig. 27(b)); e astrophysics (assortiva) (Fig. 27(c)). Desta forma,
podemos comparar V̄p(S) entre os métodos e o tamanho de S. Notamos que o método COM

apresenta velocidades de propagação mais altas do que a abordagem gulosa, para tamanhos de
sementes iniciais inferiores a 2% do tamanho da rede. Isso sugere que o surto de informação
é mais rápido ao selecionar as sementes iniciais pelas comunidades. Na Fig. 27(a), o método
BST produz o valor de velocidade mais alto, em torno de 25% de novos propagadores novos por
tempo, quando |S| está no máximo valor de σ(S). Os resultados de V̄p(S) de BST tendem a cair
na presença da assortatividade (Fig. 27(c)) como também verificado para as redes artificiais.

6.5.3 Distribuição das sementes

Espera-se que os rumores se espalhem melhor quando as sementes são distribuídas
igualmente entre as comunidades. Isso deve ocorrer porque cada semente tenta infectar sua
própria comunidade e a interação entre pares de propagadores é minimizada. Nós investigamos
esta hipótese examinando a distribuição das sementes entre as comunidades. Nosso objetivo é
quantificar as semelhanças entre os tamanhos das comunidade e a distribuição das sementes nas
comunidades. Para esta tarefa aplicamos a variação normalizada da informação (NV I). Esta é
uma métrica de Teoria da Informação que é normalizada em um sentido estocástico (VINH;
EPPS; BAILEY, 2010). A medida baseia-se no ferramental de Teoria da Informação, definida
a seguir: Dado dois conjuntos de variáveis discretas ou conjuntos X e Y, sua entropia de
informação conjunta (H ) e informações mútuas (I ) são expressas respectivamente em termos
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Tabela 6 – A variação normalizada da informação (NV I) entre a distribuição de comunidades e as sementes
GREEDY e BST-DG.

Rede |S| GREEDY BST-DG
(%) NV I NV I

BA[-0.43] 0.5 0.409 0.409
BA[-0.43] 1 0.556 0.535

DN BA[-0.43] 10 0.706 0.731
google+ 0.5 0.311 0.408
google+ 1 0.196 0.334
google+ 10 0.464 0.725
BA[0.02] 0.5 0.409 0.409
BA[0.02] 1 0.469 0.651

NA BA[0.02] 10 0.708 0.843
email 0.5 0.368 0.306
email 1 0.524 0.695
email 10 0.603 0.809

BA[0.34] 0.5 0.344 0.689
BA[0.34] 1 0.492 0.858

AN BA[0.34] 10 0.693 0.861
astrophysics 0.5 0.523 0.940
astrophysics 1 0.589 0.948
astrophysics 10 0.558 0.933

das distribuições marginais e conjuntas dos dados em X e Y:

H (X,Y) =− ∑
x ∈X

∑
y∈Y

p(x,y) log p(x,y) (6.4)

I (X,Y) = ∑
x∈X

∑
y∈Y

p(x,y) log
(

p(x,y)
p(x)p(y)

)
(6.5)

onde a probabilidade conjunta p(x,y) denota a probabilidade de que um item dos dados pertença
a X e Y. A informação mútua mede a sobreposição entre os dois conjuntos, porém não é uma
métrica e nem está normalizada. Assim, para este estudo empregamos a NV I que é definida
como

NV I(X,Y) = 1− I (X,Y)

H (X,Y)
(6.6)

que está normalizada entre [0,1]. A medida retorna o valor 0 quando os dois conjuntos são idênti-
cos nas informações da distribuição dos seus itens e 1, quando há uma dissimilaridade completa
entre as partições, ou seja, elas são independentes sem compartilhamento de informações.

Em termos da distribuição das sementes e das comunidades, identificamos η comunida-
des principais, onde cada comunidade é definida pelo subgrafo Gc(Vc,Ec) e ∑

η

c=1 |Gc(Vc,Ec)|=
|V |. Como essas comunidades podem ter tamanhos diferentes, definimos X como o conjunto que
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Tabela 7 – Resultados da influência (σ (S)) dos métodos analisados.

Rede GREEDY COM-DG BST-DG RANDOM
σ (1%) σ (10%) σ (1%) σ (10%) σ (1%) σ (1%)

Google+ 0.1686 0.1663 0.1897 0.2627 0.1549 0.1501
internet 0.2130 0.2810 0.1906 0.2570 0.1639 0.1755
caida 0.1959 0.2640 0.1966 0.2531 0.1696 0.1743

advogato 0.4071 0.5179 0.4138 0.5002 0.3933 0.3821
email 0.6086 0.6976 0.6089 0.6707 0.5942 0.5941

hamsterster 0.5738 0.7318 0.5693 0.6871 0.5408 0.5236
PGP 0.3126 0.5356 0.3122 0.4985 0.2593 0.2654

astrophysics 0.5785 0.6979 0.5735 0.6745 0.5418 0.5456

descreve o tamanho das comunidades, onde a probabilidade de escolher um vértice e pertencer a
alguma comunidade x é p(x) = |Vx|/N. Por outro lado, dizemos que Y é o conjunto que denota o
número de sementes nas comunidades, com p(y) = |Sy|/η a probabilidade de que uma semente
pertença a alguma comunidade y.

Calculamos a similaridade NV I para as sementes do método guloso e as melhores
classificadas da rede, que é apresentado na Tabela 6. Quanto mais igualmente distibuídos o
conjunto de sementes com o tamanho das comunidades, o valor NV I tende a 0. Quando as
sementes estão concentradas em apenas uma comunidade, os valores de NV I tendem a 1. Valores
pequenos de NV I significam que as sementes estão distribuídas de forma mais homogênea
segundo o tamanho das comunidades. Notamos na Tabela 6 que as sementes GREEDY possuem
valores NV I inferiores aos das sementes BST-DG. Isso significa que as sementes do método
guloso estão mais homogêneamente distribuídas entre as comunidades. Nas redes artificiais,
para tamanhos de |S| = 0.5%|V |, as sementes tendem a estar mais igualmente concentradas
nas comunidades. No entanto, para tamanhos maiores de S, as sementes concentram-se mais
em comunidades ou regiões específicas. Podemos ver que os resultados de NV I do método
BST-DG são maiores do que GREEDY, o que indica que as sementes BST-DG tendem a estar
mais concentradas em uma região específica da rede. Por outro lado, nas redes reais, as sementes
do método guloso estão distribuídas mais regularmente nas comunidades do que as sementes
mais centrais da rede (observe que os valores de NV I para GREEDY estão abaixo de 0.6). Este
resultado sustenta a hipótese de que as sementes do método guloso tende a se distribuir seguindo
a estrutura de comunidades da rede. Isso também indica que o IMP pode ser abordado como
o problema de identificar a melhor seleção de sementes iniciais segundo à distribuição das
comunidade.
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Figura 28 – A diferença crítica (CD) para comparar a classificação média de métodos diferentes no 95
percentil é 1.66, de acordo com o teste de Nemenyi. Diferenças significativas acima deste
valor são significativas e estão desconectadas.
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Fonte: Vega-Oliveros, Costa e Rodrigues (2017a).

6.6 Análise estatística

Nesta seção abordamos a questão de como comparar os resultados dos múltiplos méto-
dos nas múltiplas redes e procurar diferenças significativas entre os algoritmos. Inicialmente,
analisamos os resultados da maximização da influência dos métodos considerando o tamanho de
S igual 1% de |V | (Tabela 7). Para este propósito, realizamos um teste de significância estatística
empregando a abordagem de Friedman e Nemenyi (DEMSAR, 2006). O teste de Friedman
é uma contraparte não-paramétrica da bem conhecida ANOVA, com o correspondente teste
post-hoc de Nemenyi para comparação das médias dos algoritmos. Se a hipótese nula de de-
sempenho semelhante é rejeitada pelo teste de Friedman, prosseguimos com o teste post-hoc de
Nemenyi para comparações por pares, verificando se as diferenças nos valores de classificação
são estatisticamente significativas.

Para esta análise em particular adotamos a representação do diagrama crítico sugerida
por Demšar (DEMSAR, 2006). No diagrama, uma linha horizontal representa o eixo no qual
os valores de classificação médios dos métodos são plotados. No eixo, os métodos melhores
classificados estão no lado esquerdo. Algoritmos que não são significativamente diferentes uns
dos outros estão conectados através de uma linha horizontal. O desempenho entre os métodos
é significativamente diferente se suas posições de classicação correspondentes diferirem pelo
menos pela diferença crítica (CD). O resultado do CD do teste de Nemenyi é apresentado no
topo do diagrama.

De acordo com o resultado de σ(1%) da Tabela 7, as estatísticas Chi-Quadrado para os
métodos são 19,20 e o valor crítico das estatísticas Chi-quadrado com 3 Graus de liberdade no
95 percentil é 7,81. Para o teste de Freidman usando a estatística Chi-Quadrado, a hipótese nula
de que todos os métodos se comportam de forma semelhante deve ser rejeitada. Além disso,
calculamos também a F-estatística dos métodos, que resultou em 28.00. Com 3 e 21 graus de
liberdade e no 95 percentil, o valor crítico da estatística F é 3,07. Isto significa, de acordo com
o teste de Freidman, que a hipótese nula em que todos os métodos se comportam de forma
semelhante deve ser rejeitada.
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Desse modo, aplicamos o teste post-hoc de Nemenyi para descobrir qual método obtém
melhores resultados. O diagrama crítico do teste de Nemenyi é mostrado na Figura 28. O CD para
comparar o ranking médio entre dois métodos no 95 percentil é 1,66. As diferenças de médias de
rankings acima deste valor são significativas. Encontramos que não há diferença estatisticamente
significativa nos resultados de maximização de influência entre o método GREEDY e COM,
para tamanhos de sementes iniciais até 1%|V |. No entanto, o teste de Nemenyi indica diferença
estatística significativa entre as abordagens gulosa e comunitária com os métodos aleatórios e
vértices mais centrais da rede.

Os resultados de σ(S) para BST e RANDOM tornam-se piores do que GREEDY e COM

para |S| > 1%|V | nas redes do mundo real (Figura 26). Portanto, calculamos a significância
estatística apenas com os métodos guloso e de comunidades. Para fazer a avaliação de dois
algoritmos em conjuntos de dados múltiplos, empregamos o recomendado teste estatístico de
Wilcoxon (DEMSAR, 2006). Este teste estatístico é uma alternativa não-paramétrica ao teste
t-test. Também, o teste de Wilcoxon é mais sensível, os outliers têm menor efeito e não assumem
distribuições normais do que o no caso do t-test (DEMSAR, 2006). Para rejeitar a hipótese
nula de desempenho semelhante, o W -value retornado pelo teste deve ser menor do que o
correspondente valor crítico Wc da tabela de teste Wilcoxon.

Foi calculado o teste estatístico de Wilcoxon no 95 percentil para as abordagens gulosa
e comunitária, com os resultados σ(S) das redes do mundo real considerando |S| = 10%|V |
(Table 7). Como resultado, obtemos um W -value = 8. O valor crítico para oito redes em p = 0,05
da um valor crítico de Wc = 3. Portanto, o resultado não é significativo, o que significa que
a hipótese nula de desempenho semelhante dos métodos não pode ser rejeitada. O resultado
sugere que a maximização da influência entre os métodos guloso e baseado em comunidades até
|S|= 10%|V | não são estatisticamente diferentes.

Neste ponto, chamamos a atenção ao custo computacional que o método de otimização
gulosa e derivações possui. Ainda que teóricamente apresentam garantia de aproximação (1−
1/e) (≈ 63% do ótimo), tem um custo computacional muito alto, estando próximo a NP-hard
(KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2015; DINH et al., 2015). Por outro lado, os métodos
heurísticos são muitas ordens de magnitude mais rápidos do que as abordagens da familia
hill-climbing para o IMP. No entanto, aqui mostramos que os métodos heurísticos, como os
vértices mais centrais nas redes disassortivas ou as sementes mais importantes das comunidades,
também produzem conjuntos de sementes de alta qualidade mesmo sem prova teórica de garantia
de aproximação. Além disso, a abordagem por comunidades atinge o pico do informantes mais
rapidamente, e na prática, obtém resultados com desempenho estatístico semelhante ao do
método guloso.
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6.7 Considerações finais
Neste capítulo analisamos o impacto da assortatividade no problema da maximização

da influência em redes complexas, sob o modelo de rumor SIR de Maki e Thompson (1973).
Foi variado o tamanho das sementes iniciais de 2 até 10% do tamanho das redes do mundo
real, e até 90% para as redes artifciais. Por exemplo, nas redes disassortativas, a seleção dos
melhores classificados, ou mais centrais, como vértices sementes produz os resultados mais
destacados de influência, crescendo proporcionalmente com o conjunto de sementes até um
tamanho máximo de saturação. Isso pode ser entendido porque vértices importantes, como hubs,
estão mais distantes uns dos outros. Portanto, suas influências não se sobrepõem nas vizinhanças
e o potencial de propagação não é prejudicada até o tamanho de número máximo de sementes.
Consequentemente, para redes assortivas, a seleção dos vértices mais centrais leva a uma menor
propagação, mesmo pior que a seleção aleatória de sementes.

Estratégias de seleção das sementes iniciais que não consideram a estrutura da rede, como
as abordagens de otimização gulosas, podem produzir resultados subótimos. Assim, foi proposto
um método escalonável e robusto baseado na seleção de sementes de acordo com a estrutura de
comunidades da rede. Esta abordagem mantém um bom alcance da influência comparável ao
algoritmo do estado da arte, mas sendo muito mais rápido. Foram feitas extensas simulações
em redes artificiais e do mundo real demonstrando que nosso método heurístico tem influência
correspondente com um algoritmo de aproximação gulos padrão, sem diferenças estatísticas
significativas. Uma vantagem adicional da abordagem de comunidades é que para conjuntos de
sementes iniciais inferiores a 1%|V |, a velocidade dos surtos é maior do que a abordagem de
otimização gulosa, indicando que o pico dos propagadores é atingido em menor tempo.

Observamos também que a distância entre as sementes tem pouca influência sobre o
processo de propagação. Na verdade, o método guloso, de forma implícita, seleciona as sementes
para que elas fiquem distribuídas entre as comunidades da rede. Isso indica que o IMP pode ser
reduzido ao problema de identificar a melhor seleção de sementes iniciais quanto à distribuição
das comunidades. Também indica que o problema de maximização da influência pode ser
abordado como a identificação do melhor conjunto de propagadores iniciais de acordo com as
comunidades da rede.

Além disso, as estruturas de dados simples e a computação iterativa do método proposto
podem ser aplicadas a implementações paralelas e distribuídas, para ampliar ainda mais as
análises de maximização de influência em redes sociais muito grandes (milhões ou bilhões de
vértices).

Dados os resultados na influência estatisticamente semelhantes, a maior velocidade de
propagação e o baixo custo computacional do nosso método (O(n logn)) em relação à abordagem
de otimização gulosa (NP-difícil), a seleção de vértices influentes por comunidades é uma área de
pesquisa promissora para o problema de maximização da influência e outros em redes complexas.
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CAPÍTULO

7
IDENTIFICAÇÃO DOS PROPAGADORES

MENOS INFLUENTES DA REDE

C om o surgimento das mídias sociais aumentou-se a necessidade de reconhecimento
da influência social, motivados principalmente pela publicidade online, campanhas
políticas e de saúde, sistemas de recomendação, estudos epidemiológicos, entre outros.

Nos processos de propagação é possível identificar os vértices mais centrais ou influentes de
acordo com a topologia e a dinâmica da rede. Por outro lado, a identificação dos propagadores
menos influentes tem sido desconsiderada. Este capítulo visa definir e identificar a presença
de vértices menos influentes na propagação de rumores. Junto a isto, propomos uma estratégia
adaptativa para tornar os piores propagadores em melhores espalhadores e maximizar a média de
propagação de informação na rede. Os resultados experimentais em três redes sociais (Google+,
hamsterster e advogato) confirmam que selecionando 0.5% dos propagadores menos influentes
e trocando uma conexão para algum vértice importante, aumentamos em média a capacidade de
propagação desses vértices e de toda a rede.

O capítulo está estruturado como segue: na Seção 7.1 apresentamos a motivação de
identificar os vértices menos influentes da rede. Na Seção 7.2 apresentamos a definição dos
vértices que são os vértices menos influentes na propagação de informação. As redes complexas
consideradas e os métodos empregados para a identificação dos propagadores menos influentes
são apresentados na Seção 7.3 e Seção 7.4 respectivamente. A proposta de um método adaptativo
para melhor a capacidade de propagação desses vértices e os resultados são apresentados na
Seção 7.5 e Seção 7.6 respectivamente. Finalmente, as considerações finais do capítulo estão na
Seção 7.7.
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7.1 Motivação

Atualmente as mídias sociais, como blogs, redes sociais, sites de compartilhamento, entre
outros, podem espalhar rumores ou informações que atinjam milhões de usuários em um curto
intervalo de tempo. Processos de propagação de informações relacionados com rumores podem
ser benéficos ou destrutivos em cenários como mercado de ações, publicidade e marketing,
adoção de tecnologias, política e segurança nacional, entre outros.

Desde o estabelecimento da área de redes complexas, a teoria de redes fornece uma
modelagem mais realista e precisa de processos de propagação em sistemas complexos. A
representação desses sistemas complexos como redes possibilita a inclusão de sua estrutura
heterogênea nos modelos tradicionais, o que tem forte influência na disseminação de informa-
ções (MORENO; NEKOVEE; PACHECO, 2004; BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI,
2008).

Assim, os estudos em propagação de informação ou rumores concentram-se em como
as idéias são compartilhadas entre os indivíduos e quais são as condições que permitem uma
disseminação massiva (MORENO; NEKOVEE; PACHECO, 2004; CASTELLANO; FORTU-
NATO; LORETO, 2009; GONZáLEZ-BAILóN; Borge-Holthoefer, Javier Rivero; MORENO,
2011; BORGE-HOLTHOEFER et al., 2012). Nesse sentido, é possivel encontrar os vértices mais
centrais ou influentes durante o processo de difusão. Por exemplo, alguns indivíduos podem ter
uma influência social mais alta do que outros, de acordo com sua posição e características topo-
lógicas na rede (KITSAK et al., 2010; GONZáLEZ-BAILóN; Borge-Holthoefer, Javier Rivero;
MORENO, 2011; BORGE-HOLTHOEFER et al., 2012). Muitas pesquisas buscam identificar os
melhores propagadores em diferentes tipos de redes (BURT, 1992; SABIDUSSI, 1996; KITSAK
et al., 2010; BORGE-HOLTHOEFER et al., 2012). Por outro lado, a identificação dos vértices
menos influentes na rede tem sido ignorada.

Consideramos que os propagadores menos influentes podem ser importantes no processo
de propagação, pois eles podem representar grupos ou regiões densas de indivíduos dentro da rede.
Por exemplo, considere o cenário de uma rede de colaboração científica, onde alguns institutos
de pesquisa são mais proeminentes do que outros. Se um pesquisador com poucas publicações
ou contatos visita um grupo proeminente, pelo fenômeno de homofilia pode, consequentemente,
melhorar sua capacidade de publicação e impacto na rede.

Desse modo, a identificação de usuários menos influentes pode ser de grande utilidade
em diferentes processos de propagação. Métodos que identifiquem vértices pouco influentes
mas que tenham um grande potêncial para se tornar melhores propagadores ou aumentar o fluxo
de informação na rede tem sido pouco explorado. Também, verificar como a estrutura pode
influenciar a escolha desses propagadores e a proposta de mecanismos simples e de baixo custo
para aumentar consideravelmente a capacidade de propagação desses vértices e da rede como
um todo se torna um novo desafio na área.
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Tabela 8 – Propiedades estruturais das redes complexas

Rede N ⟨DG⟩ ⟨CT ⟩ ⟨HO⟩ ⟨BE⟩ ⟨CL⟩ ⟨EV ⟩ ⟨KC⟩ ⟨PR⟩
hamsterster 2000 16.1 0.5399 0.2898 2.588×103 1.43×10−4 0.011 9.287 5.00×10−4

advogato 5054 15.6 0.2525 0.3700 5.747×103 6.19×10−5 6.82×10−3 8.137 1.98×10−4

google+ 23613 3.32 0.1742 0.8112 3.581×104 1.10×10−5 2.30×10−3 1.669 4.21×10−5

7.2 Definição dos vértices menos influentes

Analisamos a capacidade de propagação nas escalas micro (vértices) e macro (rede). Para
cada vértice i ∈V , calculamos a fração final de informados por nó, isto é ϕ(∞)i onde i é o vértice
propagador inicial ou semente. Esta medida quantifica o alcance da propagação do rumor a partir
de i. Para obter os valores da medida foi feita uma média entre 90 realizações para cada vértice.

Na escala macroscóspica, ϕ(∞)V representa a média da capacidade de propagação de
todos os vértices da rede, o qual significa

ϕ(∞)V =
∑i∈V ϕ(∞)i

N
. (7.1)

Sendo assim, definimos que os vértices menos influentes da rede são aqueles cuja
capacidade de propagação é menor que a metade da média de propagação da rede, isto é
ϕ(∞)i ≤ ϕ(∞)V

2 .

7.3 Redes consideradas

As seguintes redes sociais foram analisadas nestre trabalho: hamsterster (KUNEGIS,
2016), advogato (ADVOGATO. . . , 2016) e a rede Google+ (GOOGLE+. . . , 2016), assumindo
as redes como não direcionadas e considerando o componente principal. As propriedades
topológicas das redes sociais selecionadas estão sumarizadas na Tabela 8, com as médias das
seguintes medidas de centralidade: o grau ⟨DG⟩, coeficiente de aglomeração ⟨CT ⟩, buracos
estruturais ⟨HO⟩, grau de intermediação ⟨BE⟩, grau de proximidade ⟨CL⟩, grau de autovetor
⟨EV ⟩, k-core ⟨KC⟩ e PageRank ⟨PR⟩.

7.4 Os propagadores menos influentes

Para avaliar o impacto dos propagadores menos influentes na rede, empregamos a
medida z-score sobre as capacidades de propagação ϕ(∞)i e classificamos os valores em ordem
crescente. O z-score indica quantos desvios padrão um elemento está da média dos valores. Para
um elemento x, o z-score é definido como

z =
x−⟨x⟩

σ
, (7.2)
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Figura 29 – Comparativo de z-score da capacidade de propagação em função da proporção de propagado-
res menos influentes.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros et al. (2015).

onde ⟨x⟩ é a média e σ o desvio padrão das amostras. O impacto é apresentado na Figura 29.
Considerando 10% dos vértices com menor capacidade de propagação, a média tem um decai-
mento de cerca de 3 vezes o valor desvio padrão. Este comportamento decrescente continua
sucessivamente, assim, evidenciamos que existem vértices propagadores menos influentes e que
estes influenciam de forma negativa na média global da capacidade de propagação da rede. Nas
simulações foi adotado o CP, como regra de comportamento dos propagadores.

7.4.1 Análise topológica

Calculamos os valores de z-scores para diferentes medidas de centralidade dos vértices.
As medidas locais utilizadas para a caracterização dos vértices foram: centralidade de grau (DG),
centralidade de intermediação (BE), centralidade de PageRank (PR), centralidade de proximidade
(CL), centralidade de K-core (KC), centralidade de autovetor (EV), centralidade de aglomeração
(CT), e a centralidade de buracos estruturais (HO). O resultado do z-score para cada centralidade
e rede social é apresentado na Figura 30(a-c). A fração de indivíduos foi ordenada de modo
crescente para cada centralidade, onde os vértices com os menores valores de centralidade estão
a esquerda. Observamos nas três redes sociais que os vértices com mais baixa centralidade EV

são aqueles que produzem os menores valores de z-score.

Empregamos o coeficiente de Jaccard para entender melhor a relação entre as medidas
de centralidade e a capacidade de propagação dos vértices. O coeficiente de Jaccard compara a
diversidade entre conjuntos de amostras. O resultado da medida é o cálculo da similaridade entre
dois conjuntos de amostras finitas A e B, definido como o tamanho da interseção dividido pelo
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Figura 30 – Análise de propagação para as redes sociais reais hamsterster, advogato e Google+: (a-c) o
impacto de vértices com baixa centralidade no processo de propagação; (d-f) similaridade
entre os vértices com baixa centralidade e os menos influentes; (g-i) características topológicas
dos propagadores menos influentes e os vértices com os menores valores de EV. As simulações
para hamsterster e advogato foram considerados os valores de β = 0.3 e µ = 0.1, e para
Google+ β = 0.5 e µ = 0.1.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros et al. (2015).

tamanho da união dos conjuntos

J(A,B) =
|A∩B|
|A∪B|

(7.3)

Assim, usamos o coeficiente de Jaccard para medir a proporção de propagadores menos
influentes dentro do conjunto de vértices com baixa centralidade, onde A representa a fração
dos vértices segundo uma medida de centralidade e B é o conjunto de vértices com menor
capacidade de propagação. (Figura 30(d-f)). Podemos observar que ao selecionar até 1% dos
vértices com menores valores de centralidade de autovetor, cerca de metade desses vértices são
propagadores menos influentes.
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Tabela 9 – Resultados do método de agrupamento k-means para a rede Google+

Medidas Grupo1 (10%) Grupo2 (67%) Grupo3 (23%)
⟨DG⟩ 1.029 ± 1.001 1.128 ± 0.386 10.553 ± 72.435
⟨BE⟩ 0.00 ± 0.0004 0.00 ± 0.0005 0.0023 ± 0.023
⟨CL⟩ 0.5 ± 0.00 0.5 ± 0.00 0.501 ± 0.019
⟨PR⟩ 0.0007 ± 0.0007 0.0007 ± 0.0002 0.0043 ± 0.0299
⟨EV ⟩ 0.00 ± 0.00 0.0021 ± 0.0037 0.0117 ± 0.0202
⟨KC⟩ 0.083 ± 0 0.094 ± 0.032 0.292 ± 0.178
⟨CT ⟩ 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.746 ± 0.312
⟨HO⟩ 0.991 ± 0.0291 0.942 ± 0.166 0.360 ± 0.145

Difusão 2612.274 ± 332.095 3112.858 ± 56.965 3135.407 ± 37.310

Consecutivamente, analisamos as propriedades topológicas de 1% dos vértices menos
influentes e com menor valor de EV. Verificamos se esses vértices também possuem valores
baixos em outras centralidades. Os valores de centralidade foram normalizados pela média e foi
graficado o maior valor registrado para cada conjunto de vértices (Figura 30(g-i)). Observamos
que as propriedades topológicas dos vértices com os menores valores de EV estão contidas dentre
os valores máximo do grupo de propagadores menos influentes. Diferentemente do esperado,
vértices com valores de centralidade acima da média como no caso de BE (Figura 30(h,i)), DG

(Figura 30(i)) ou PR (Figura 30(g-i)) podem também ser propagadores menos influentes.

7.4.2 Análise não supervisionada

Também fizemos uma análise não supervisionada visando reconhecer o grupo de pro-
pagadores menos influentes de acordo com as características topológicas dos vértices e sua
capacidade de propagação. Temos como hipótese que objetos do mesmo grupo tendem a ser mais
similares entre si que comparados com objetos de outros grupos. Portanto, buscamos identificar
as propiedades que têm em comum os vértices que pertencem ao grupo dos piores propagadores.

Para isso aplicamos o método de agrupamento k-means (MACQUEEN, 1967), o qual
particiona os dados em k grupos mutuamente exclusivos. Cada grupo é definido por um centróide,
o qual representa o ponto em que a soma das distâncias para todos seus elementos é minimizada.
Usamos a versão do algoritmo desenvolvido pelo Weka1, com as configurações padrões.

Realizamos a tarefa de detecção dos grupos nas redes hamsterter, advogato e Google+.
Verificamos que em todos os casos os vértices com centralidade EV perto de zero estão no
grupo dos propagadores menos influentes. Por exemplo, os resultados para a rede Google+ são
mostrados na Table 9. Nesse caso, o parâmetro do k-means (que indica o número de grupos)
foi definido em 3 e por isso que a rede está dividida em três grupos. Estamos interessados no
Grupo1, dado que possui os vértices com a menor média de capacidade de propagação. Ao
compararmos as médias das medidas de centralidade entre os grupos identificados, vemos que os

1 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
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valores de ⟨EV ⟩ ≈ 0 e ⟨HO⟩ ≈ 1 se destacam no Grupo1. No caso, para as redes hamsterter e
advogato, as médias das centralidades que se destacaram no grupo dos que menos difundem a
informação foram ⟨CL⟩ < 0.5 e também ⟨EV ⟩ ≈ 0.

Portanto, o método não supervisionado que usamos para encontrar o conjunto dos
vértices que menos propagam na rede consiste em extrair as medidas de centralidade dos vértices,
executar o algoritmo k-means até chegar a uma divisão de grupos em que algum deles atinjam
um valor de ⟨EV ⟩< 1/N. Esse padrão foi verificado de modo experimental com vários tipos
de redes. Isso também está em concordância com os resultados da análise topológica. Desse
modo, podemos generalizar, sem precisar de calcular a capacidade de propagação de cada vértice
ϕ(∞)i, que os vértices com os menores valores de EV, tendem a ter uma menor capacidade de
propagação na rede.

7.5 Método adaptativo para melhorar a propagação de
informação

Uma abordagem é considerada adaptativa quando existe uma evolução da dinâmica
com a respectiva adaptação da topologia e vice versa (BORNHOLDT; ROHLF, 2000; GROSS;
CARLOS; BERND, 2006; GROSS; BLASIUS, 2008; SAYAMA et al., 2013). Nesse sentido, a
evolução acontece como os estados dos vértices, parâmetros da dinâmica ou a estrutura da rede,
o qual pode gera uma interação mútua e complexa que varia no tempo. As pesquisas baseadas
em redes adaptativas apresentam duas principais abordagens: (i) consideram que a rede possui
um número fixo de vértices cujas conexões se adaptam dependendo das condições da dinâmica e
os estados dos vértices (READ; KEELING, 2003; GROSS; CARLOS; BERND, 2006). Assim, a
adaptação está baseada no processo de reconexão dos vértices considerando novas condições. (ii)
consideram a complexidade do crescimento da rede enquanto acontece a dinâmica (GUERRA;
nES; LATROA, 2012). Na adaptação da rede, as novas conexões para os vértices inseridos
dependem do estado dos vértices que já formam parte dela, seguindo as condições da dinâmica.
Porém, uma vez que as conexões forem feitas estas não são alteradas.

Estamos interessados na primeira abordagem, ou seja, adaptação da rede a partir da
troca de conexões. Este tipo de adaptação pode ser vista como o caso da propagação de uma
doença na sociedade. Quando surge uma nova epidemia, de modo intuitivo as pessoas evitam se
expor e entrar em contato com indivíduos doentes. Assim mesmo, as pessoas doentes tendem a
ficar em centros médicos ou em casa para se recuperarem. Essa simples conduta pode levar a
diferentes efeitos na dinâmica da doença, influenciada pelo processo de mudança de contatos
das pessoas. Gross, Carlos e Bernd (2006) propuseram no modelo SIS em que os indivíduos
suscetíveis tentem evitar o contato com os infectados. No modelo, um indivíduo suscetível deixa
de se conectar com um vizinho infectado com uma probabilidade w, e passa a se conectar com
outro suscetível. Com essa estratégia, a estrutura da rede é fortemente afetada, passando a ter



146 Capítulo 7. Identificação dos propagadores menos influentes da rede

uma interação muito próxima com a dinâmica e podendo ser fragmentada em componentes
isolados, o qual não é desejável para as redes sociais. Liu e Zhang (2014) propõem uma
abordagem adaptativa considerando o modelo SIR reativo, a qual recombina as conexões dos
vértices informantes selecionando os vizinhos que lhe ofereçam uma maior recompensa segundo
uma função de Fermi (SANTOS; PACHECO; LENAERTS, 2006; PACHECO; TRAULSEN;
NOWAK, 2006). Na abordagem adaptativa proposta, o vértice informante rompe a conexão com
um ignorante quando a recompensa é menor à hipótese de conectar-se aleatoriamente com algum
dos seus segundos vizinhos ignorantes. Os autores encontraram que a informação propagou
mais rapidamente em comparação com os resultados das versões estáticas das redes. No entanto,
os resultados do processo adaptativo dependem das condições iniciais das simulação, como a
seleção das sementes, definindo assim o alcance e a velocidade de difusão da informação.

Neste projeto objetivamos um método adaptativo de baixo custo, onde ao trocar uma
pequena fração de vértices e arestas seja possível melhorar o alcance da difusão de informa-
ção, sem afetar expressivamente a estrutura da rede. Para isso, exploramos e identificamos os
propagadores menos influentes da rede, considerando medidas de centralidade e abordagens
topológicas e de agrupamento de dados. Os resultados indicam que os vértices com centralidade
de autovetor (EV) com valore Xi < 1/N têm pouca influência no processo de propagação. Assim,
após reconhecer estes propagadores menos influentes, buscamos melhorar sua capacidade de
difusão.

O método adaptativo consiste em selecionar uma fração dos piores propagadores e, em
seguida, para cada um deles fazer a troca aleatória de apenas uma aresta para um vértice central,
também escolhido uniformemente. Consideramos como vértices centrais ou influentes aqueles
com maior medida de centralidade na rede. Com esta abordagem podemos melhorar tanto a
capacidade de propagação dos propagadores menos influentes quanto a capacidade global de
difusão, sem modificar a distribuição de grau nem o número de arestas da rede. Outra vantagem
do método é que não depende de parâmetros ou condições iniciais, sendo este generalizável.
A proposta baseia-se na ideia que ao selecionar alguns poucos propagadores não influentes e
apresentá-los a um vértice influente, podemos melhorar sua capacidade tornando-os melhores
propagadores e, consequentemente, incrementar o alcance global da difusão de informação.

7.6 Resultados do método adaptativo

Para melhorar a capacidade de propagação da rede, selecionamos 5%,2.5% e 0.5%
dos vértices com menores valores de EV. Para cada vértice apenas uma de suas arestas foi
selecionada aleatóriamente e reconectada a um vértice influente da rede. Consideramos como
vértices influentes aqueles com maior centralidade DG, BE, EV e PR. Para cada vértice influente
selecionado trocamos apenas uma aresta em todo o processo.

Para cada medida de centralidade e fração de vértices com baixo EV, calculamos a
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Tabela 10 – Melhoria na capacidade global de propagação para as redes sociais: Primeiros lugares estão
em negrito e segundos lugares estão sublinhados.

Rede Arestas trocadas (%) DG BE EV PR
5 1.0817 1.0932 1.0810 1.0844

hamsterster 2.5 1.0804 1.0817 1.0794 1.0783
0.5 1.0493 1.0510 1.0479 1.0489
5 1.0600 1.0594 1.0599 1.0594

advogato 2.5 1.0529 1.0556 1.0549 1.0557
0.5 1.0450 1.0439 1.0453 1.0447
5 1.0124 1.0158 1.0050 1.0112

google+ 2.5 1.0143 1.0102 1.0103 1.0171
0.5 1.0241 1.0190 1.0187 1.0266

Figura 31 – Análise de propagação para as redes sociais ao realizar a proposta adaptativa trocando uma
aresta dos 0.5% dos propagadores menos influentes, e conectando-os com os vértices com
maior grau da rede: o impacto dos valores de baixa centralidade na média de propagação.
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Fonte: Adaptada de Vega-Oliveros et al. (2015).

capacidade de propagação global (ϕ(∞)V ) normalizada pela média do caso padrão ou sem
mecanismo de adaptação (Tabela 10). Ao conectar os propagadores menos influentes com
os hubs da rede obteve-se 6 segundos lugares e 1 primeiro lugar nos resultados. O caso de
selecionarmos 0.5% dos vértices com menor valor de EV e conectando-os aos hubs da rede
é ilustrado na Figura 31. Observamos na tabela que existe pouca diferenças entre 5% e 2.5%,
mas entre 2.5% e 0.5% a diferença aumenta. Também, temos o fator de cutos computacional
para calcular as diferentes medidas, sendo muito mais direto calcular a centralidade DG que
BE. Verificamos que a média da capacidade de propagação aumentou para as redes, os valores
de z-score aumentaram não apenas para o 0.5% dos vértices selecionas mas também nas outras
medidas e na rede toda (Figura 31). Além disso, para os melhores casos, a média das capacidades
de propagação da rede do método adaptativo foi maior que a capacidade de propagação do
melhor e mais influente vértice da rede no estado convencional.

Assim, a abordagem proposta melhorou a média da capacidade de propagação das três
redes analisadas: Google+, hamsterter e advogato. Esses resultados indicam que existe um
grande potencial nas técnicas adaptativas que considerem os vértices menos influentes, o qual
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tem sido pouco explorado na literatura. Melhores e mais eficientes métodos de re-conexão podem
ser desenvolvidos para incrementar o fluxo de informação ou de um sinal nas redes complexas.

7.7 Considerações finais
Neste trabalho identificamos e confirmamos a existência dos propagadores menos influ-

entes no processo de propagação de rumores. Caracterizamos os propagadores menos influentes
analisando medidas de centralidade, tais como grau, intermediação, proximidade, PageRank,
autovetor, k-core, coeficiente de agrupamento e buracos estruturais. Selecionamos uma proporção
de vértices menos influentes das redes sociais Google+, hamsterster e advogato e os tornamos
melhores espalhadores, reconectando uma de suas arestas com um vértice mais central. Depois
disso, analisamos o impacto com diferentes proporções no processo adaptativo e observamos
que a capacidade global de propagação de informação pode aumentar em até um 5% trocando
apenas uma única aresta de 0.5% dos vértices da rede.

Esta é uma pesquisa exploratória e em andamento que apesenta resultados experimentais
promissores. Novas propostas de estudo podem ser desenvolvidos analisando os propagadores
menos influentes considerando diferentes estruturas topológicas e tipos de redes, métodos
adaptatviso mais elaborados e considerando outros processos de difusão.
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P esquisas relacionadas à propagação de informação compreendem diversos tópicos, tais
como rumores, notícias, ideias, opiniões e a maneira que estes se espalham a grande
escala com o passar do tempo. A difusão da informação é um processo ubíquo na

sociedade, onde as pessoas estão interagindo e compartilhando informações o tempo todo, seja
no transporte público, no trabalho, na escola, em casa ou na Internet (NOË; WHITAKER;
ALLEN, 2016; TABACCHI et al., 2017). Desta forma, a transmissão de informação em redes
sociais e na sociedade é importante para cenários como marketing viral, campanhas políticas,
educacionais ou ideológicas, entre outros.

Desde o surgimento da teoria de redes complexas (BARABáSI; ALBERT, 1999; NEW-
MAN, 2010; CASTELLANO; FORTUNATO; LORETO, 2009), foram propostos modelos mais
precisos para analisar processos de propagação ou de contágio social, tais como a formação de
opiniões, tomada de decisões e propagação de rumores (CASTELLANO; FORTUNATO; LO-
RETO, 2009; GUILLE et al., 2013; PASTOR-SATORRAS et al., 2015; KEMPE; KLEINBERG;
TARDOS, 2015; PORTER; GLEESON, 2016; VEGA-OLIVEROS; COSTA; RODRIGUES,
2017b). Contudo, a abordagem geralmente adotada na literatura é uma representação simples
onde todas as taxas ou probabilidades de propagação são idênticas para todos os vértices. Isto
não é uma propriedade comumente observada em cenários reais, pois existem indivíduos que
têm maior capacidade de convencer ou ser convencidos sobre alguma informação. Considerar
taxas heterogêneas ou diferentes tipos de vértices na rede é um passo relevante na modelagem de
propagação de informação. Ademais, outras questões permanecem em aberto, como o impacto
de medidas topológicas, como a correlação de grau, na difusão de informação, identificação de
vértices ou conjunto de vértices influentes, estratégias para aumentar ou reduzir a influência de
um rumor ou informação, e muitas outras.

Neste trabalho de doutorado contribuímos na avaliação e quantificação de como a
organização da rede influencia nos processos dinâmicos que são simulados sobre ela. Adotamos
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várias medidas de redes complexas, modelos de redes e modelos de propagação. As simulações
e análise dos modelos e métodos que aqui propomos englobaram diferentes tipos de redes, tanto
artificiais como reais, em especial redes sociais, tecnológicas e de informação.

Fizemos avaliações em escala global, meso escala e escala local, visando estudar e
diferenciar o comportamento da propagação em cada caso e identificar padrões na presença de
propagadores mais ou menos influentes. Baseados na formulação teórica de modelos existentes,
formalizamos e propomos um novo modelo heterogêneo de propagação de rumores, comparando
os resultados teóricos com os resultados das simulações, bem como as abordagens clássicas.
Analisamos a heterogeneidade das probabilidades de transmissão quando estão correlacionadas
com medidas estruturais da rede, ou independentes da estrutura, com alguma distribuição de
probabilidade como Poisson, lei de potência, entre outras. Como resultados, observamos a
presença de propagadores mais influentes na dinâmica de rumor heterogênea, sendo estes os
vértices com maior grau, centralidade de intermediação ou PagRank. Também, encontramos
que a correlação da taxa de propagação com essas medidas produz os melhores resultados
considerando a média de propagação da rede. Adicionalmente, mostramos que é possível, ao
modificar as taxas de propagação de uma pequena fração dos propagadores mais influentes,
controlar ou aumentar consideravelmente (entre 30% e 50%) o alcance da difusão da informação
na rede.

Além disso, abordamos o problema de maximização de informação na rede, o qual busca
encontrar o conjunto de η indivíduos ou sementes iniciais que maximizem a quantidade de
pessoas “infectadas” na rede. Esse problema na literatura é considerado NP-difícil (KEMPE;
KLEINBERG; TARDOS, 2003). Propusemos um método que seleciona os propagadores a partir
da estrutura de comunidades da rede, com um custo computacional baixo (O(n log(n))) e que
não depende do tamanho η . Mostramos que nossa proposta, além de ser performática e aplicável
a problemas do mundo real, produz resultados estatisticamente semelhantes aos do método
estado da arte.

Analisamos também o impacto que a correlação de grau-grau exerce na difusão de
informação, considerando um conjunto de η propagadores iniciais. Observamos que as redes
disassortativas ou com correlação negativa no grau, a melhor opção é selecionar os vértices mais
centrais da rede. Ainda mais, existe um tamanho ótimo de η onde a seleção dos vértices com
maior centralidade da rede produz um pico de infectados. Depois desse ponto, há sobreposição na
influência dos propagadores e as densidades finais de informados começa a cair. Esse resultado
indica que não necessariamente aumentar o número de propagadores iniciais aumentará a
densidade final esperada de indivíduos informados.

Finalmente, contribuímos com a definição e identificação dos vértices menos influentes no
processo de difusão de informação, tema que não tinha sido explorado na literatura. Encontramos
que os vértices com menores valores de centralidade de autovetor são aqueles que menos
propagam na rede. Como resultado não esperado, observamos que não necessariamente os
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vértices com grau ou centralidade de intermediação baixa são os que menos propagam. Vértices
com valores de medidas de centralidade acima da média da rede podem ser propagadores menos
influentes, indicando que não se tratava de um problema trivial. Adicionalmente, mostramos a
importância que os vértices menos influentes podem ter na propagação de informação. Mediante
um método adaptativo aqui proposto, mostramos que ao selecionar uma pequena fração (0.5%)
dos vértices menos influentes e reconectado apenas uma de suas arestas para um vértice central
da rede, a capacidade de propagação desse e de todos os vértices da rede é aumentada. Isto
poderia ser interpretado, como se os vértices menos influentes fossem “gargalos” na dinâmica.

8.1 Resultados e contribuições

8.1.1 Contribuições

O objetivo geral desta tese foi contribuir e complementar os estudos sobre dinâmicas de
propagação de informação e rumores em redes complexas, considerando a topologia da rede. A
seguir resumimos as principais contribuições deste trabalho de doutorado:

∙ Proposta de um modelo de propagação de rumores considerando probabilidades de trans-
missão e recuperação heterogêneas para os vértices da rede.

∙ Proposta de uma técnica de controle ou melhora na propagação considerando os vértices
mais influentes da rede, podendo potencializar ou reduzir o nível de propagação.

∙ Contribuição com o entendimento de como a correlação de grau-grau na rede afeta a
dinâmica e especificamente no problema de maximização de informação.

∙ Identificação, mediante abordagem topológica e orientada a aprendizado de máquina não
supervisionado, dos vértices menos influentes da rede.

∙ Proposta de um método adaptativo para melhorar o potencial de propagação dos vértices
menos influentes, sem alterar a distribuição de grau da rede. Mostramos que identificar os
vértices menos influentes da rede é interessante, pois é possível aumentar a capacidade
geral de propagação da rede.

∙ Avanço no entendimento sobre a relação entre a estrutura e a dinâmica, o que constitui um
dos principais tópicos de redes complexas (BARRAT; BARTHéLEMY; VESPIGNANI,
2008; NEWMAN, 2010).

8.1.2 Publicações

Publicações e submissões diretamente relacionados com o tema de pesquisa:
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1. VEGA-OLIVEROS, D. A.; F COSTA, L.; RODRIGUES, F. A. Influence maximization in
complex networks: the role of degree-degree correlation. Submetido em Physical Review

E, 2017.

2. VEGA-OLIVEROS, D. A.; BERTON, L.; VAZQUEZ, F.; RODRIGUES, F. A. The Impact
of Social Curiosity on Information Spreading on Networks. Aceito em IEEE/ACM

International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM),
2017.

3. VEGA-OLIVEROS, D. A.; F COSTA, L.; RODRIGUES, F. A. Rumor propagation with
heterogeneous transmission in social networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory

and Experiment, v. 2017, n. 2, p. 023401, 2017.

4. VEGA-OLIVEROS, D. A.; BERTON, L. Spreader selection by community to maximize
information diffusion in social networks. Em: SIMBig’15, 2015, páginas 73–82.

5. VEGA-OLIVEROS, D. A.; BERTON, L.; DE ANDRADE LOPES, A.; RODRIGUES, F. A.
Influence maximization based on the least influential spreaders. Em: Workshop on Social

Influence Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015),
2015, páginas 3–8.

Publicações resultantes de colaborações do aluno em áreas co-relacionadas ao tema de
pesquisa:

1. MÉNDEZ-BERMÚDEZ, J. A.; VEGA-OLIVEROS, D. A.; RODRIGUES, F. A. Multifrac-
tality in random networks with long-range spatial correlations. Submetido em Physical

Review E, 2017.

2. BERTON, L.; VEGA-OLIVEROS, D. A. The Influence of the Degree in Graph-based
Semi-Supervised Learning. Submetido em Knowledge and Information Systems (KAIS),
2017.

3. BERTON, L.; VEGA-OLIVEROS, D. A.; VALVERDE-REBAZA, J.; SILVA, A. T.; LOPES,
A. D. A. Network sampling based on centrality measures for relational classification

Capítulo de livro: Springer International Publishing, páginas 43–56, 2017.

4. BERTON, L.; VEGA-OLIVEROS, D. A.; VALVERDE-REBAZA, J. C.; SILVA, A. T.;
ANDRADE LOPES, A. Network sampling based on centrality measures for relational
classification. Em: SIMBig’16, 2016, páginas 43–56.

5. VEGA-OLIVEROS, D. A.; BERTON, L.; EBERLE, A. M.; LOPES, A. D. A.; ZHAO, L.
Regular graph construction for semi-supervised learning. Journal of Physics: Conference

Series, v. 490, n. 1, p. 012022, 2014.
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8.2 Limitações

A primeira limitação afrontada nesta proposta e evidenciada nos trabalhos da literatura é
a dimensão temporal do processo. Embora se assuma um tempo discreto ou contínuo, no mundo
real o efeito viral tem um tempo relativo e diferente em cada fase. Relacionado ao anterior também
temos a dinâmica temporal da população. Por exemplo, a população cresce ou se movimenta
de acordo com um processo de entrada e saída de indivíduos, assim, podem existir diferentes
regimes de prevalência da informação dependendo da dinâmica desse público (BRITTON et al.,
2015). É possível que produtos ou ideias perdurem em um setor da população, mas o número
de indivíduos de dado setor diminui lentamente com o tempo, fazendo com que a fração de
potenciais clientes tenda a zero. Também, é possível que o público alvo seja mantido ou aumente,
alcançando um equilíbrio onde a fração de potencias seguidores convirja a um valor constante.

No caso da entrada e saída de indivíduos da população, a abordagem mais simples é
considerar uma produção linear em que os novos indivíduos chegam sem contatos na rede (BRIT-
TON et al., 2015). Segundo alguma taxa, cada novo indivíduo adquire novos contatos fazendo
ligações aleatórias. Porém, persiste a questão de como realmente fazer as conexões desses novos
indivíduos. Por exemplo, no caso de novos adolescentes entrando no mercado, eles não seriam
indivíduos isolados. Também, para o público de novos adultos saindo do grupo de adolescente,
alguns deles podem perdurar por mais tempo e manter conexões com o grupo de adolescentes
(exemplo, fans de revistas de quadrinhos).

Relacionado a população temos também uma limitação da probabilidade de interação
dos indivíduos, a qual é independente de sua posição no sentido social ou espacial. Nas redes
sociais reais existem estruturas locais nas quais observa-se uma alta transmissão de informação,
como lugares de encontros, cinemas, etc., no caso de lugares físicos, e chats, blogs ou fóruns, no
caso sites on-line. Ademais, não consideramos propriedades heterogêneas dos indivíduos que de
fato afetam as probabilidades de contágio e a frequência das interações (NOË; WHITAKER;
ALLEN, 2016; TABACCHI et al., 2017), como faixa etária, sexo, condição socioeconômico,
entre outras.

Nesse sentido, também existe uma forte limitação em relação à disponibilidade de dados
reais que tenham características temporais e espaciais. Por exemplo, a maioria dos trabalhos
empregam dados do Twitter, nos quais as entradas são frações de eventos de Tweets que difere
do definido para uma rede social e tem muitas peculiaridades (LIU; CHEN, 2011). Desse
modo, alguns dos resultados reportados são específicos, com métodos exclusivos para essa
plataforma (SERRANO; IGLESIAS; GARIJO, 2015).

Outra limitação está na própria definição do que seria a maximização de informação e a
definição do problema de maximização de informação. Segundo apresentado na literatura (RI-
CHARDSON; DOMINGOS, 2002; KEMPE; KLEINBERG; TARDOS, 2003), a definição
assume situações de propagação ideais (BONCHI, 2011). Como propor e analisar um problema
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de maximização de influência que seja tratável e comparável a cenários reais? Também, e como
foi discutido na Seção 3.1, os modelos de propagação fazem várias suposições sobre o modo
como a informação se transmite, o padrão de conexões e a população, o comportamento dos
indivíduos, seus estados discretos, entre outros. Contudo, não existem comparativos ou estudos
entre os diferentes modelos de propagação, que estabeleçam um marco de referência para os
métodos propostos e situações reais.

No ponto de vista mais técnico e estrutural, temos as limitações computacionais para
as simulações e a representação dos dados. Mesmo assumindo o caso mais simples de redes
não direcionadas e sem peso com uma população constante no tempo, o custo para manter em
memória redes pequenas (com N ≤ 104) e rodar os modelos e medidas de centralidade é alto.
Assim, existe uma limitação nas técnicas e a capacidade computacional para poder fazer as
simulações em redes de grande porte. Especificamente, para o problema de maximização de
informação, a abordagem direta de calcular o conjunto de vértices que minimiza ou maximiza a
difusão é um problema de explosão combinatória (NP-difícil).

A seguir resumimos os aspectos que poderiam ter sidos considerados neste projeto e
foram limitados:

∙ Tipos de modelos de propagação: adotamos a modelagem SIR para propagação de infor-
mação. Porém, outras modelagens considerando SI, SIS, SEIS, SEIR, SEIRS, entre outras,
onde o estado E significa que os sujeitos estão informados, mas que ainda não começaram
a compartilhar a informação, poderiam ser considerados.

∙ Tratamento da evolução do tempo: consideramos uma evolução temporal discreta, tanto
nas simulações quanto na proposta do modelo, seguindo uma abordagem Markoviana
onde o evento futuro só depende do estado do tempo atual e não do histórico de estados.
Assim, os eventos acontecem segundo uma distribuição exponencial no tempo e poderia
ser considerado ou proposto uma modelagem contínua.

∙ Tipo de tratamento da população: nas abordagens propostas consideramos uma população
fixa, sem mudança no tamanho ou com flutuações ao redor do tamanho inicial com
entrada e saída de indivíduos. Também, não foram considerados cliques ou classes de
vértices, como diferença etária, sexo, classe socioeconômica, entre outras características
na população.

∙ Flutuações no tempo: adotamos uma modelagem com probabilidades constantes durante a
evolução temporal da dinâmica. Isto significa que todas as probabilidades foram mantidas
iguais no tempo, sem considerar características sazonais, momentos de alta ou baixa nas
condições de propagação sejam por fatores externos ou internos da dinâmica, entre outros.



8.3. Trabalhos Futuros 155

8.3 Trabalhos Futuros
Além de propostas que lidem com as limitações levantadas na seção anterior, a seguir

apresentamos algumas questões que podem ser pesquisadas futuramente.

8.3.1 Relação entre a estrutura e a dinâmica

Características da estrutura das redes on-line podem estar intrinsecamente ligadas com
a personalidade dos seus usuários (TABACCHI et al., 2017). Saber se a personalidade dos
indivíduos coordena a estrutura da rede social ou vice-versa ainda não foi aclarado. Acredita-se
que personalidade e a posição do indivíduo na rede social podem se reforçar entre si. Desse
modo, analisar a relação entre os traços sociais e a estrutura da rede ajuda a melhorar o en-
tendimento e aplicabilidade dos modelos de transmissão. A partir dessas análises podem ser
exploradas corretamente mais propriedades reais nos modelos, como a apatia, perda de interesse
ou disposição dos propagadores, memória ou esquecimento, não redundância na comunicação,
difamação ou fofoca, curiosidade, entre muitas outras.

8.3.2 Redes ponderadas

Podem ser feitas análises em redes ponderadas e nos modelos de propagação, conside-
rando: o impacto da distribuição dos pesos e das conexões; o papel na correlação dos pesos nas
arestas, se são distribuídas aleatoriamente ou se os pesos estão correlacionados no nível local ou
global; a relação entre o peso e as medidas de centralidade, por exemplo, nas redes sociais as
pessoas com um número elevado de conexões têm pesos altos ou baixos nas suas conexões?;
a relevância das conexões com baixo peso nas arestas, elas podem ser ignoradas ou elas são
importantes para a difusão da informação em grupos locais densamente conectados. Adicional
a isso, temos que os contatos ou pesos nas arestas podem mudar no tempo, pois a força dos
contatos sociais não é nem contínuos nem permanentes.

8.3.3 Dinâmica na população

A estrutura da rede pode ser dinâmica, acompanhado as mudanças da população e co-
nexões tais como, nascimentos, mortes, condições escolares, mudanças nas relações sociais,
migração, mobilidade, mudanças sazonais ou econômicas de longo prazo, intervenções diretas
como campanhas do governo, entre outras. Esse tipo de alterações afetam a estrutura da rede e a
disseminação da informação por si. As alterações podem ser locais, como troca de conexões,
duração dos contatos, entrada e saída equivalente de vértices ou globais, mudando propriedades
estruturais da rede. Assim, cenários ou situações mais próximos a caso reais podem ser mode-
lados, e esperam-se novas conclusões sobre a propagação e métodos mais precisos possam ser
propostos.
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