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Resumo

Comportamento de Cascata em Redes é o termo usado para referenciar situações onde
existe um pequeno grupo em um estado e esse estado se propaga para um grupo muito maior
com o tempo. Diversos modelos matemáticos foram criados com o objetivo de representar essa
situação, e uma coisa que todos eles tem em comum é que a troca de estados de um agente
é determinada unicamente pelos estados dos seus agentes vizinhos. Esse documento resume o
capítulo 24 do livro Algorithmic Game Theory, onde são apresentados diversos desses modelos
e possíveis conclusões que podemos chegar analisando eles.

1 Introducão
A difusão de informação entre pessoas pode ser vista de forma semelhante ao contágio de uma
doença. Um pequeno grupo inicial é infectado e a doença começa a se espalhar para as pessoas
próximas ao grupo inicial. A medida que mais pessoas são infectadas mais rápido se torna o contágio
de novas pessoas, até que eventualmente todas estejam contaminadas. Esse tipo de comportamento
é o que é chamado de comportamento de cascata em redes, e ele descreve diversas outras situações
as quais nós temos interesse, como adoção de novas tecnologias e eficiência de uma propaganda.

Para estudar esse comportamento, criamos então modelos matemáticos que possuam com-
portamento semelhante, e tentamos chegar em conclusões sobre esses modelos. A seguir serão
apresentados alguns dos modelos propostos, suas conclusões e por fim vamos comparar algumas
dessas conclusões com situações reais.

2 Semelhança entre os modelos
Todos os modelos que serão apresentados possuem um conjunto de elementos em comum, esses
elementos são:

• O processo de contágio é dado na forma de um jogo.

• Os agentes do jogo se relacionam de alguma forma. Esse relacionamento é dado na forma de
um grafo G = (V,E) onde os vértices representam os agentes e as arestas representam uma
relação entre dois agentes.

• Considera-se que o grafo é infinito enumerável.

• O evento propagado é representado como uma mudança de estados, onde A é considerado o
estado antigo e B o estado novo (que queremos analisar a sua propagação).

• S é subconjunto finito de V e representa os vértices que estão infectados no tempo 0.

• A “contaminação” é dada em passos discretos de tempo.

• A troca de estado de um vértice é determinada unicamente pelos estados dos seus vizinhos.

• Se a partir do subconjunto S e para qualquer vértice v existe um tempo t onde a partir dele
v vai estar sempre no estado B, dizemos que G é contagioso em relação a S.

Os modelos também funcionam em dois modos diferentes:
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• Processo progressivo: Onde uma vez feita a transição para o estado B, nunca mais o
vértice volta para o estado A.

• Processo não progressivo: Onde é possível que um vértice que foi para o estado B volte
para o estado A.

O que diferencia cada um dos modelos é como é decidido quando um vértice troca de estado.

3 Jogos de coordenação de rede
Esse é o modelo mais simples proposto. A ideia dele é representar situações onde um agente troca
para o estado B quando uma proporção dos agentes com quem ele se relaciona está no estado
B. Por exemplo: Uma pessoa decide ir em um restaurante quando descobre que metade dos seus
amigos vai no restaurante.

3.1 Troca de estado
Nesse modelo existe um parâmetro q que é usado para calcular a utilidade de cada agente. A
utilidade de um agente no tempo t é dada da seguinte forma:

Considere dv o grau do vértice. Temos então como dAv e dBv o número de vizinhos de v no estado
A e B respectivamente no tempo t− 1. A utilidade caso v esteja no estado A é dada por qdAv e no
estado B é (q − 1)dBv . v decide trocar para o estado B quando isso maximizar a sua utilidade, ou
seja: (q − 1)dBv >= qdAv , o que é equivalente a dBv >= qdv.

Podemos ver então que q representa a proporção de vizinhos no estado B necessária para que
um vértice troque para o estado B.

Dizemos que para um subconjunto de vértices no estado B, chamado X, hq(X) é o subconjunto
resultante de um passo onde todos os vértices reavaliam suas utilidades e reescolhem os seus estados
de forma não progressiva. hjq(X) representa o subconjunto resultante após j passos. De forma
semelhante, h̄q(X) representa um passo de um processo progressivo e ¯

hjq(X) j passos.
Um conceito intrínseco a esse modelo é o de proporção de contágio. Essa proporção é o

maior valor de q possível para que G seja contagioso em relação a S.

3.2 Teoremas
Theorem 1. Para um grafo G qualquer existe um subconjunto S que pode contagiar o grafo através
de hq se e somente se existe um subconjunto S′ que pode contagiar o grafo através de h̄q. S e S′
finitos.

Esboço da prova Se S é contagioso por hq é fácil ver que ele também é contagioso h̄q, pois
hq ⊆ h̄q. Se S′ é contagioso por h̄q e não é por hq, isso quer dizer que logo no primeiro passo algum
vértice de S′ voltou para o estado A. A ideia então é aplicar h̄q em S′ até que ¯

hjq(S′) contenha
todos os vértices vizinhos aos vértices de S′. Fazemos então S =

¯
hjq(S′). Dessa forma, nenhum nó

de S′ vai voltar para o estado A, já que todos os seus vizinhos já estão no estado B, logo hq(S) vai
se comportar como um processo progressivo, pois não existem vértices que podem regredir para o
estado A.

Theorem 2. A proporção de contágio máxima para qualquer grafo é 1/2.

Esboço da prova Considere d(
¯
hjq(S)) como a quantidade de aresta que ligam ¯

hjq(S) com vértices
que ainda estão no estado A. No instante j + 1 novos vértices vão passar para o estado B,
entre eles v. Sabemos que se q > 1/2 e v vai mudar para o estado B, então dAv < dBv , logo v
contribui com d(

¯
hj+1
q (S)) com no máximo dAv − dBv , que é um número negativo. Isso mostra que

d(
¯
hjq(S)) > d(

¯
hj+1
q (S)), e como o grafo é infinito, vai chegar uma hora que não haverão arestas

suficientes para converter um novo vértice para o estado B.
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4 Modelo de contribuição linear
Esse modelo tenta modelar melhor o tipo de situação onde agentes vizinhos podem influenciar de
forma diferente na troca de estado. Por exemplo: Uma pessoa decide ir em um restaurante quando
descobre que metade dos seus amigos vai no restaurante, mas ela também tem um amigo que ela
sabe que tem muito bom gosto para comida, então se ele for já é suficiente para ela ir também.

A partir dessa seção todos os modelos representam processos progressivos, dizer que um nó foi
ativado é equivalente a dizer que ele passou para o estado B e denotaremos por N(v) o subconjunto
contendo todos os vizinhos de v.

4.1 Troca de estados
Esse é um modelo de um processo progressivo onde uma aresta (v, w) contribui para a utilidade
de v em bvw, com 0 ≤

∑
w∈N(v) bvw ≤ 1, se w estiver ativo e 0 caso contrário. A utilidade de um

vértice v quando no estado A é 0, quando no estado B é dada pela seguinte fórmula:

(
∑

w,ativo∈N(v)

bvw)− θv

Onde θv é um valor aleatório gerado de forma uniforme entre 0 e 1. θv representa a predisposição
para que v seja ativado.

5 Modelo de contribuição geral
Esse modelo tenta representar situações mais complexas, que permita situações como, no exemplo
do restaurante, duas pessoas diferentes contribuem cada uma muito pouco para convencer, mas as
duas juntas contribuem bastante.

5.1 Troca de estados
Como antes, a utilidade de um vértice v é 0 se ele estiver no estado A, e agora a utilidade no
estado B é dada por gv(X) − θv, onde X é o conjunto de vizinhos ativos de v e gv é uma função
qualquer que retorna um valor entre 0 e 1. Dessa forma os critérios para troca de estado pode ser
tão complexo quanto gv (repare que cada vértice pode ter uma g diferente).

Um caso de interesse é quando as funções respeitam a seguinte regra: X ⊂ Y, gv(X) ≤ gv(Y ).
Isso quer dizer que a contribuição de um vizinho quando ativado para a utilidade deve ser sempre
positiva. Apartir de agora vamos assumir que esse sempre será o caso para o modelo de contribuição
geral.

6 Modelo cascata
O modelo cascata tenta formular a mudança de estados como um evento probabilístico. A ideia é
a seguinte: Quando um vértice é ativado, ele vai tentar ativar todos os seus vértices vizinhos uma
única vez e ele vai ter uma probabilidade de sucesso. No exemplo do restaurante, uma pessoa que
foi no restaurante vai tentar convidar os amigos para irem também, e existe uma probabilidade de
que cada amigo aceite o convite, e se eles aceitarem, eles vão tentar convidar os amigos deles.

6.1 Troca de estados
Suponha que o vértice w vai tentar ativar o vértice v. A probabilidade de sucesso é retornada
por uma função pv(w,X) onde X são os vértices que já tentaram ativar v e falharam. Ou seja, a
probabilidade de v ser ativado está em função de quem está tentando o ativar e quem já tentou o
ativar antes mais falhou.

6.2 Casos de interesse
Dois caso importante que serão tratado na seção 8 são:
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Rendimento decrescente para X ⊂ Y : pv(w,X) > pv(w, Y ) e

Modelo de cascata independente pv(w,X) = pvw, ou seja, a probabilidade de w convencer
v não depende de nada além de quem é w.

6.3 Equivalência com o modelo de contribuição geral
Apesar das definições diferentes, o modelo cascata é equivalente ao modelo de contribuição geral
(MCG). Como no MCG cada vértice tem um θv aleatório, toda hora que um vizinho novo de v é
acionado, existe uma probabilidade que gv(X) fique maior que θv. É possível então fazer a seguinte
equivalência:

pv(u,X) =
gv(X

⋃
{u})− gv(X)

1− gv(X)

gv(X) = 1−
k∏

i=1

(1− pv(ui, X(i−1)))

7 Processos não progressivos a partir de progressivos
É possível a partir de um processo progressivo qualquer se obter um processo não progressivo.
Supondo que desejamos analisar t iterações no modo não progressivo, o que fazemos é criar t cópias
do grafo original e vamos chamar elas de G1, ..., Gt. Esses grafos serão ligados da seguinte forma:
se existe uma aresta (v, w) em G, então criamos a aresta (vi, wi+1) onde vi ∈ Gi e wi+1 ∈ Gi+1.
Usamos isso para garantir que vi será ativado se e somente se, vi+1 também for. S deve existir
apenas em G0 (o grafo original). Dessa forma, para saber como estaria o processo não progressivo
equivalente no tempo n, basta olhar a situação de Gn.

8 Influência
Denotamos a função influência como f(S), que é o subconjunto de vértices ativados no final de
um processo (quando t → ∞). Dado G e um número k de vértices, uma informação interessante
seria encontrar um S onde |S| = k que maximize f(S). Esse problema entretanto é NP completo
na maioria das instâncias. Felizmente para um caso especifico é possível fazer uma aproximação
do resultado se f for uma função submodular.

Função submodular Uma função é submodular quando, para X ⊂ Y :
f(X

⋃
{v})− f(X) ≥ f(Y

⋃
{v})− f(Y )

Theorem 3. Dado uma função f monotônica e submodular, e S∗ um conjunto de k elementos
que maximiza f . Dado S como um subconjunto de k elementos obtido iterativamente através da
escolha do elemento que maximiza o ganho marginal de f . Então f(S) ≥ 0.63f(S∗)

Theorem 4. Para qualquer instncia do modelo cascata onde pv exibir rendimento decrescente, a
função de influência será submodular.

Theorem 5. Para qualquer instância do modelo de cascata independente, a função de influência
é submodular.

Como podemos ver pelos teoremas 4 e 5, diversos casos interessantes apresentam função de
influência submodular, e pelo teorema 3 é possível fazer uma 0.63-aproximação do resultado. Es-
ses teoremas se tornam ainda mais interessantes quando apresentado o resultado na análise dos
dados liberados por uma rede social chamada LiveJournal, pois eles mostram que a função de
probabilidade de uma pessoa entrar em uma comunidade dado que os seus amigos entram nela tem
comportamento submodular, o que mostra que os resultados obtidos pela análise desses modelos
pode nos fornecer informações valiosas para casos práticos.
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