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Quebra de anonimidade

● Gori et al.: maximização de similaridades na matriz 
de espectro discreto

● Yartseva & Grossglauser: mapeamento progressivo 
de dois grafos a partir de vértices seeds

● Pedarsani et al.: mapeamento de vértices por uma 
abordagem Bayesiana

● Backstrom et al.: manipulação da rede para inserção 
de uma subrede rastreável (padrão esteganográfico)



  

Quebra de anonimidade

● Para quebrar a anonimidade de uma rede, é 
necessário alguma informação adicional

– Estamos interessados em informação estrutural

● Backstrom et al.: um subgrafo rotulado específico é 
conhecido

– Foco em inserção deste subgrafo

● Yartseva & Grossglauser, Pedarsani et al., 
Gori et al.: rede adicional “ruidosa”



  

Quebra de anonimidade

● Certas características da rede original são utilizadas 
a favor do processo de quebra de anonimidade

– Gori et al.: estabilidade (?) da matriz de espectro 
discreto sob modificações topológicas

– Yartseva & Grossglauser: seeds com identidade 
conhecida e permanência de arestas equivalentes

– Pedarsani et al.: estabilidade de graus altos e 
distâncias



  

Quebra de anonimidade

● A veracidade de tais características depende da rede 
conhecida e da rede a ser quebrada

– Ou da rede fonte de ambas

● Há limites inerentes para a eficiência do uso de 
determinadas características?

● Em que condições (modelos, parâmetros) é 
certamente preciso utilizar mais informação?

● Yartseva & Grossglauser identifica regimes de alta e 
baixa eficiência do algoritmo



  

Quebra de anonimidade

● Suponha algum modelo aleatório de rede G(...)
– G(n,p), BA, WS

● Gere duas redes, N1 e N2, amostrando arestas 
independentemente com probabilidade q

● Considere alguma métrica de referência

– N1 e N2 possuem correlação nesta métrica

● Pergunta: sob quais condições, nos parâmetros de 
G(...) e no valor de q, esta correlação é perdida?



  

Quebra de anonimidade

● Para definir o problema:
– Que métrica será utilizada?

● Deve ser relevante para algum algoritmo de quebra de 
anonimidade

– O que significa perder a correlação?

– Como isto impacta a probabilidade de quebrar a 
anonimidade da rede?
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