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Investigação até a origem 
Novo algoritmo é capaz de identificar o início de processos que se
desenvolvem em rede. Assim, pode ajudar a descobrir, por exemplo,
quem iniciou um boato na internet ou planejou um ataque terrorista

» BRUNA SENSÊVE

H á alguns anos, as gran-
des redes criminosas
poderiam ser facilmen-
te analisadas com um

esquema hierárquico simples,
em que o poder passava de pai
para filho, ou do número 1 da or-
ganização para o número dois.
Hoje, essas redes são muito mais
complexas, possuem motivações
obscuras e participações inespe-
radas, quase impossíveis de se-
rem rastreadas. Quase. Uma equi-
pe da École Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne (EPFL), na Ho-
landa, desenvolveu um progra-
ma que pode, depois de abasteci-
do por informações aparente-
mente sem conexão, apontar a
origem ou o “cabeça” de uma re-
de como essas. 

Na verdade, as simulações
mostraram que o algoritmo
criado pela equipe é bastante
versátil e pode identificar o co-
meço de qualquer fluxo em re-
de, seja de onde partiram as or-
dens para o ataque terrorista de
11 de setembro, quem come-
çou um boato espalhado pelo
Facebook ou o ponto de início
de uma epidemia disseminada
pelos rios de uma região.

O ponto em comum entre
eventos tão distintos é que todos
partem de um ponto e, a partir
daí, seguem em rede. O grande
diferencial do programa desen-
volvido na instituição holandesa
é sua capacidade de apontar a
origem de eventos desse tipo
com um grande grau de confia-
bilidade depois de observar ape-
nas alguns dos indivíduos parti-
cipantes do esquema. O pesqui-
sador português Pedro Pinto e
sua equipe desenvolveram um
modelo com base no quadro da
rede padrão para epidemias. “Ele
permite determinar a origem de
uma doença, rumor ou contami-
nação. Para conseguir isso, utili-
za a informação acerca da estru-
tura de rede, ou seja, quem está
ligado a quem, e o tempo de che-
gada do vírus para os observado-
res”, detalha Pinto.

Nesse sistema, os indivíduos
são imaginados como pontos (ou
nós) interligados por uma rede
de linhas (ou arestas). A partir
daí, um indivíduo passa a trans-
mitir as informações (seja o boa-
to, o vírus ou a ordem para o ata-

que) para um ou mais de seus vi-
zinhos, em intervalos de tempo
aleatórios. Ao receber as infor-
mações sobre de quem um indi-
víduo recebeu a informação e a
que momento, o programa co-
meça a realizar uma série de cál-
culos que o permitirá chegar ao
ponto de origem.

Para tornar o algoritmo capaz
de fazer isso, os pesquisadores
buscaram inspiração também em
um sistema muito usado pelas
empresas de telefonia para iden-
tificar usuários de telefones celu-
lares: o princípio da triangulação.
Para determinar a localização de
um usuário de celular por GPS,
por exemplo, suas coordenadas
são computadas pela distância
dele a pelo menos três diferentes
satélites. Como o computador
munido do programa não conta-
rá com satélites, ele elege alguns
integrantes da rede a ser observa-
da que servirão de referência – os
chamados nós observadores. “Di-
ferentemente da localização sem
fio, em que um celular pode estar
em qualquer localização contí-
nua no espaço, na rede complexa,
a fonte é somente mais um dos
outros conjuntos de nós”, explica
Patrick Thiran, professor da EPFL
envolvido no estudo.

Testes

Desenvolvido o programa, era
preciso colocá-lo à prova. Primei-
ro, a equipe testou quem seriam
os nós observadores ideais. Des-
cobriu-se, então, que se a análise
se concentrar nos membros da
rede com mais conexões, o algo-
ritmo apontará o ponto de ori-
gem com 90% de confiabilidade
depois de observar apenas 5%
dos integrantes.

Os cientistas chegaram a esse
resultado depois de imaginar as
três situações descritas ante-
riormente: um boato no Face-
book, uma epidemia de cólera e
os ataques de 11 de setembro.
No caso de uma mentira de es-
palhada na rede social, o pro-
grama escolheria, entre os usuá-
rios que reproduziram a infor-
mação, aqueles com mais con-
tatos. Observando quais de seus
amigos também transmitiram a
mentira e fazendo uma série de
relações, chegaria a um ou al-
guns poucos nomes que seriam
os principais suspeitos.

No caso dos ataques às Torres
Gêmeas em Nova York, os testes
foram feitos a partir de informa-
ções divulgadas por notícias de
jornal. O programa era abastecido
com notícias que mostravam pos-
síveis ligações de pessoas com os
envolvidos diretamente no ata-
que. Depois de realizar seus cálcu-
los, o algoritmo chegou a três no-
mes. Um deles era justamente o
de Mohammed Atta, apontado
pelas autoridades americanas co-
mo mentor dos ataques. 

Os pesquisadores mostram
que, além das situações mostra-
das primeiramente, o método
também poderia ser útil na res-
posta a ações terroristas como o
ataque com gás sarin, em 1995,
no metrô de Tóquio. O atentado
matou 13 pessoas e feriu cerca de
mil. De acordo com Pinto, o mé-
todo também pode ser usado
preventivamente para entender
um surto infeccioso antes que ele
saia de controle.

Confiabilidade

Para o professor do Departa-
mento da Ciência da Computa-
ção da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) Wagner
Meira, o principal mérito da pes-
quisa está no registro de confia-
bilidade do resultado. “Existem
variáveis que ele não consegue
controlar, como a noção de onde
estão os melhores observadores.
Mas ele consegue estimar seu er-
ro, ou seja, o nível de confiabili-
dade de seu resultado”, diz o cien-
tista da computação.

O brasileiro só considera que
o uso do algoritmo no episódio
de 11 de setembro um pouco
longe da realidade, especial-
mente, pela impossibilidade de
processamento da informação
telefônica de mais de 1 milhão
de pessoas que estavam em No-
va York no momento do atenta-
do. “Ainda assim, é um grande
avanço. Em uma epidemia, com
certeza, há uma aplicação mais
possível, já que são analisados
pontos de infecção em um rio e
não pessoas infectadas”, con-
clui. Entre os próximos passos
da pesquisa traçados pelo pro-
fessor Patrick Thiran, o trabalho
se concentrará em outras possí-
veis aplicações do algoritmo, co-
mo identificar blogs mais in-
fluentes na internet.
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