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3Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte – MG

4Politecnico di Torino – Italy

{eduardo,leonardocosta}@ice.ufjf.br, idilio.drago@polito.it, ziviani@lncc.br

alex.borges@ufjf.edu.br, {jussara,ana.coutosilva}@dcc.ufmg.br

Resumo. Entender a dinâmica do compartilhamento de arquivos em aplicações
de armazenamento de dados nas nuvens (cloud storage) é essencial para proje-
tar sistemas que se adequem a diferentes perfis de usuários. Este artigo analisa
os padrões de compartilhamento de conteúdo no Dropbox. Considerando os da-
dos fornecidos por mais de 300 voluntários, apresentamos uma análise do com-
portamento de usuários do Dropbox sob duas novas perspectivas. Por um lado,
são analisados os padrões de armazenamento de diferentes tipos de arquivos
por cada usuário; por outro, são analisados os padrões de compartilhamento
de arquivos por múltiplos usuários e o processo de formação de comunidades
em nossa base de dados. Nossos resultados mostram que existem usuários com
um grande número de parcerias e que compartilham um grande volume de da-
dos em suas comunidades. Estes resultados representam um primeiro passo na
caracterização da rede de compartilhamento do Dropbox, e podem auxiliar no
desenvolvimento de soluções de armazenamento em nuvem mais eficazes, como,
por exemplo, através da polı́ticas mais eficientes de cache.

Abstract. The growing usage of cloud storage on the Internet makes the under-
standing of file sharing behavior in such applications of prime importance to
drive new system developments. This paper presents a first step towards under-
standing content sharing patterns on Dropbox. By means of a crowd-sourcing
experiment that includes more than 300 volunteering users, we analyze the be-
havior of Dropbox users under two new perspectives. Firstly, we investigate
storage patterns of different file types by unique users; secondly, we evaluate
how different users share content and how communities are built in our data
sample. Our results show that some users build a large number of partnerships,
sharing a significant volume of data within their communities. Our results can
be exploit in the design of effective cloud storage applications, such as for the
definition of more effective cache policies.

∗Este trabalho é financiado pela CAPES, CNPq, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Web
(InWeb),FAPERJ, FAPEMIG, e PRPq/UFMG (Auxı́lio a Pesquisa de Doutores Recém-Contratados).
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1. Introdução e Trabalhos Relacionados
Compreender o comportamento, o perfil e como os usuários se relacionam entre si
em diferentes sistemas e aplicações é importante para definir e projetar novos sistemas
capazes de melhor adequar suas funcionalidades a diferentes perfis e às necessidades
de seus usuários. Em muitos casos, dada a complexidade do processo de formação
de relacionamentos e dos perfis dos usuários, caracterizar e modelar estes sistemas se
torna um grande desafio [Figueiredo, 2011]. Vários trabalhos recentes na literatura
analisam como os usuários de diversos tipos de aplicações formam suas parcerias e
como se comportam ao longo do tempo. Como alguns exemplos, podemos citar re-
des sociais online [Jin et al., 2013], sistemas colaborativos [Ferreira et al., 2013] e redes
Peer-to-Peer (P2P) de compartilhamento de arquivos e vı́deos [Gonçalves et al., 2012,
Vieira et al., 2013, Farzad e Rabiee, 2011, Vu et al., 2010]. Considerando as aplicações
P2P, que são as mais próximas da aplicação estudada neste artigo, os autores
em [Gonçalves et al., 2012] caracterizam a dinâmica da aplicação de transmissão de vı́deo
ao vivo SopCast, mostrando que os nodos SopCast podem ser divididos em perfis de
centralidade, e que o perfil de um nodo tende a permanecer estável ao longo do tempo.
Em [Vieira et al., 2013], novamente o SopCast é analisado, mostrando que a formação
da topologia dos usuários é aleatória. Já em [Farzad e Rabiee, 2011], os autores apresen-
tam um modelo analı́tico que considera métricas topológicas, como distribuição de grau,
coeficiente de agrupamento e caminho médio, da rede formada pelo protocolo BitTorrent.

Dentre os diversos sistemas nos quais é interessante entender o perfil dos usuários
e dos relacionamentos estabelecidos entre eles, aplicações de armazenamento em nuvem
(cloud storage) vem ganhando grande atenção nos últimos anos. A atenção a esse tipo
de aplicação se deve à sua crescente popularidade entre empresas, usuários domésticos e
acadêmicos, por ser um mecanismo prático de armazenar e compartilhar dados de forma
distribuı́da. Como consequência, o volume de tráfego gerado por essas aplicações tem
crescido a uma taxa elevada, fazendo do armazenamento nas nuvens uma das principais
aplicações geradoras de carga em algumas redes [Drago, 2013].

Nesse contexto, o Dropbox é atualmente a aplicação mais popular de armazena-
mento de arquivos em nuvem [Drago et al., 2012]. De fato, estatı́sticas recentes apontam
que este sistema trata mais de bilhão de uploads de arquivos por dia.1 Esta crescente
popularidade vem motivando vários estudos sobre a arquitetura e sobre a carga neste sis-
tema [Drago et al., 2013a]. Por exemplo, os autores em [Drago et al., 2013b] apresentam
uma análise do tipo de dados armazenados pelos usuários do Dropbox, sem considerar a
estrutura de sua rede de compartilhamento. Em [Gonçalves et al., 2014], os autores apre-
sentam um modelo do tráfego gerado por usuários do Dropbox. No entanto, esses artigos
anteriores não abordam como usuários de aplicações de armazenamento em nuvem se
relacionam e compartilham arquivos, bem como as possı́veis implicações da topologia
social dos usuários na carga de trabalho desse tipo de sistema de armazenamento.

Este artigo analisa os padrões de compartilhamento de conteúdo no Dropbox. A
análise é feita sob duas novas perspectivas: por um lado, são analisados os padrões de ar-
mazenamento de diferentes tipos de arquivos por cada usuário; por outro, são analisados
os padrões de compartilhamento de um mesmo arquivo por múltiplos usuários. Conside-
rando os dados fornecidos por 333 usuários voluntários, os grafos de compartilhamento de

1https://www.dropbox.com/news/company-info.
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dados e tipos de arquivos são reconstruı́dos, permitindo o estudo do perfil destes usuários.
A partir da reconstrução da topologia social dos usuários considerados e da aplicação de
conceitos de redes complexas [Newman, 2003, Newman, 2010], observamos alguns as-
pectos interessantes sobre o compartilhamento de arquivos no Dropbox. Os principais
resultados são:

• A rede de compartilhamento do Dropbox é muito mais similar às redes sociais
clássicas do que às redes P2P de compartilhamento tradicionais. A rede de com-
partilhamento possui alto coeficiente de clusterização, bem como alta similaridade
de parceiros de compartilhamento entre grupos de usuários. Resultados obtidos
na análise de redes sociais poderiam, portanto, ser aplicados também à análise do
comportamento de usuários do Dropbox.

• Usuários da aplicação Dropbox estão organizados em diferentes comunidades, que
seguem certa localidade geográfica. Desta forma, polı́ticas de cache podem ser
exploradas, diminuindo o atraso para armazenamento e modificação de arquivos
nos servidores de arquivos.

Nossas contribuições ajudam a entender o comportamento de usuários de
aplicações de armazenamento em nuvem. Tal conhecimento pode ajudar no desenvol-
vimento de aplicações mais eficientes, bem como mecanismos de incentivos a usuários
considerados estratégicos. Por exemplo, nossos resultados mostram que alguns usuários
na rede de compartilhamento possuem um grande número de parceiros, com os quais
compartilham um grande número de arquivos. Caso estes usuários estejam localizados
em uma mesma região geográfica, polı́ticas de cache podem explorar estas caracterı́sticas.
Adicionalmente, nossos resultados mostram que alguns tipos de arquivos estão presentes
em grande número nos repositórios dos usuários. Assim, algoritmos de compressão de
dados poderiam ser otimizados para estes arquivos mais populares.

Finalmente, o número de usuários avaliados é admissivelmente pequeno conside-
rada a população existente. Porém, esse número é razoável ao se considerar a necessidade
de uma ação voluntária dos usuários do sistema para a coleta dos dados necessários ao
estudo realizado. Ressaltamos ainda que uma monitoração tão próxima ao usuário, como
a realizada em nosso estudo, torna difı́cil um estudo de larga-escala, pois muitos usuários
podem hesitar a aderir ao estudo por verem a coleta como um risco de invasão a sua pri-
vacidade. De toda forma, a análise desse conjunto de usuários voluntários revela aspectos
interessantes que são prováveis de emergir em populações maiores, permitindo um pri-
meiro e original estudo da topologia social em sistemas de armazenamento de arquivos
em nuvem, que abre perspectivas promissoras de pesquisa futura.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve a
metodologia de coleta e os dados utilizados para a caracterização da topologia social de
usuários do Dropbox. A Seção 3 apresenta os modelos matemáticos aplicados, bem como
as métricas utilizadas. A Seção 4 discute os resultados obtidos, considerando a visão
global em comunidades da rede de compartilhamento, bem como a visão global da rede
de armazenamento. A Seção 5 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros.
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2. Base de Dados

As redes de compartilhamento analisadas neste artigo foram construı́das a partir de uma
coleta de dados realizada nos primeiros dois meses de 2013 com usuários voluntários
do Dropbox. A chamada para participação no experimento foi enviada à comunidade
acadêmica, através de listas de e-mails da Sociedade Brasileira de Computação, do IEEE,
de grupos de pesquisa na União Europeia, entre outras. Ao todo, 333 usuários participa-
ram do experimento. Esses usuários armazenavam no Dropbox, no momento da coleta,
cerca de 3 milhões de arquivos, totalizando 1,38 TB. Devido à forma como a chamada
para colaboração foi distribuı́da, é seguro afirmar que o perfil dos participantes é majori-
tariamente acadêmico (isto é, alunos, professores e pesquisadores). Os participantes estão
distribuı́dos geograficamente como segue: Brasil (45%), Europa (40%), EUA (7%) e ou-
tras localidades (8%). A Figura 1 mostra a localização geográfica aproximada da maioria
dos participantes do experimento.2

(a) Usuários no Brasil (b) Usuários na Europa

Figura 1. Localização geográfica aproximada dos participantes.

O programa de coleta de dados foi desenvolvido em versões nativas para Win-
dows, Mac e Linux, além de uma versão em Java. O programa foi preparado para iden-
tificar automaticamente se os usuários voluntários possuem o cliente Dropbox. A partir
dos arquivos de configuração do Dropbox, o sistema localiza o diretório inicial sincroni-
zado pelo usuário e, então, o varre recursivamente, coletando caracterı́sticas básicas de
todos os arquivos do usuário. Mais precisamente, são coletados de cada arquivo (i) o
tamanho, (ii) a extensão, (iii) o tipo MIME, (iv) a data da última alteração e (v) um iden-
tificador composto pelos hashes MD5 do nome, dos 8 kB iniciais e dos 8 kB finais do
arquivo. Desta forma, arquivos de usuários distintos que possuam o mesmo nome, e os
mesmos 8 kB iniciais e finais são considerados réplicas. Uma análise preliminar apresen-
tada em [Drago et al., 2013b] e estendida em [Drago, 2013] mostra que arquivos compar-
tilhando esses 3 campos geralmente possuem o mesmo tamanho e a mesma extensão, o
que sugere que a nossa metodologia para identificar réplicas é satisfatória.

2A localização geográfica foi determinada através do endereço IP dos voluntários e da base de dados
MaxMind, disponı́vel em http://www.maxmind.com/
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A maioria dos voluntários tem um grande volume de dados em seus repositórios,
talvez devido ao seu perfil acadêmico. Mais de 70% dos voluntários armazena pelo menos
1 GB, e praticamente 9% dos voluntários armazena pelo menos 10 GB. O tamanho médio
dos repositórios é 4,23 GB. A Tabela 1 mostra os tipos de arquivos encontrados em maior
frequência no Dropbox dos usuários. Os formatos apresentados na Tabela 1 representam
aproximadamente 80% dos dados armazenados (em Bytes). Cerca de 12% dos Bytes não
tiveram os tipos identificados e são classificados como application/octet-stream. Uma
versão anonimizada da base de dados usada neste artigo pode ser obtida de http://
www.simpleweb.org/wiki/Dropbox_Crawler.

Tabela 1. Porcentagem de Bytes e arquivos dos tipos MIME mais frequentes no
Dropbox dos voluntários.

Tipo % Bytes % arquivos
image/jpeg 19.6 8.0
application/pdf 14.5 6.2
application/octet-stream 12.4 12.7
application/zip 8.3 2.2
text/plain 7.1 30.5
video/mp4 5.5 < 0.1
video/quicktime 3.4 < 0.1
video/3gpp 3.4 < 0.1
video/x-msvideo 2.9 < 0.1
application/x-iso9660-image 2.7 < 0.1

3. Modelos
Nesta seção, descrevemos o modelo utilizado para representar o compartilhamento de
arquivos entre usuários Dropbox em nossa base de dados. A análise realizada possui duas
perspectivas, associadas às principais funcionalidades do Dropbox: armazenamento de
arquivos e compartilhamento entre usuários. A partir de modelos matemáticos, queremos
verificar se alguns usuários em particular compartilham mais dados entre si, e os tipos
de arquivos compartilhados. Tal conhecimento pode guiar decisões de gerenciamento da
rede, indicando, por exemplo, se seria viável distribuir a carga de trabalho do sistema de
acordo com comunidades especı́ficas de usuários com arquivos em comum.

Duas redes diferentes foram modeladas através de grafos não direcionados com
pesos nas arestas [Newman, 2003]. O grafo bipartido Ga = (Ua, F, Ea) considera todos
os usuários voluntários e os respectivos dados armazenados em seus repositórios indivi-
duais. Os nodos do grafo Ga podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos: o conjunto
de todos os usuários da amostra Ua e o conjunto das extensões de arquivos armazenados
e/ou compartilhados F , com |F | = 3.600 elementos.3 Cada aresta i no conjunto Ea co-
necta um nodo em Ua a um nodo em F e possui um peso wi. Este peso representa o total
de arquivos de um determinado tipo que o usuário possui em sua conta Dropbox. Assim,
um usuário Dropbox u está conectado a um tipo de arquivo f se este possui em seu Drop-
box pelo menos um arquivo com a extensão f . O total de nodos em Ga é de 3.933 e o
total de conexões 28.883.

3Notar que apesar do alto número de extensões diferentes na amostra, a maior parte dos arquivos estão
concentrados em alguns tipos mais frequentes, como pode ser inferido a partir da Tabela 1.
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Para avaliar como os usuários compartilham arquivos, o grafo Gc = (Uc, Ec) é
definido, representando a rede de compartilhamento de arquivos entre usuários distintos.
O conjunto Uc ⊆ Ua é formado por usuários que compartilham pelo menos um arquivo.
Ec é o conjunto de arestas entre dois usuários em Uc. Se a aresta u − v existe para um
par (u, v), u e v são denominados parceiros de compartilhamento e possuem pelo menos
um arquivo em comum nos seus respectivos repositórios Dropbox. Cada aresta do grafo
possui um peso wj , que é o total de arquivos compartilhados entre os usuários u e v.

A cardinalidade de Uc, |Uc|, é igual a 107 em nossa amostra. Ou seja, do total
de 333 voluntários que participaram do experimento, 107 compartilham pelo menos um
arquivo com outro usuário pertencente ao espaço amostral da coleta. O total de nodos
em Gc é, portanto, igual a 107 e existem 1.665 arestas em Ec. Como esperado, o grafo
Gc não é conectado, dado que o compartilhamento de arquivos acontece entre indivı́duos
que possuam algum tipo relacionamento social (amizade, trabalho, etc.), ou que possuam
conteúdo popular em seu Dropbox (por exemplo, o último episódio de uma série de TV,
ou um clipe recém lançado de uma banda). Existem 5 componentes no total em Gc, com
o componente gigante formado por 83 nodos.

A Figura 2 sumariza os grafos obtidos. No grafo Ga (Figura 2(a)), o tamanho
dos nodos é proporcional ao grau. Nodos da cor azul representam os tipos de arquivos
encontrados nos repositórios dos usuários. Usuários são representados por nodos da cor
vermelha. É possı́vel verificar, por exemplo, a existência de usuários com uma grande di-
versidade de arquivos em seus repositórios. Alguns nodos que representam as extensões
de arquivos se destacam, mostrando que estes tipos são populares nas contas caracteri-
zadas. A espessura das arestas é proporcional ao total de arquivos de uma extensão em
particular que o usuário possui em seu repositório. No caso do grafo Gc (Figura 2(b)),
o tamanho dos nodos é proporcional ao número total de parceiros de compartilhamento
do usuário, enquanto a espessura das arestas é proporcional ao total de arquivos com-
partilhados entre dois usuários distintos. Pode-se observar a existência de usuários que
compartilham um grande número de arquivos (nodos em azul) e que estes formam um
cluster de compartilhamento mútuo. Além disso, alguns usuários compartilham dados
com um número pequeno de parceiros, e se encontram na periferia da rede. Conforme
esperado, os diferentes componentes do grafo são claramente representados.

3.1. Propriedades Avaliadas

Métricas topológicas são definidas como medidas baseadas em atributos estruturais de um
grafo, podendo considerar cada nodo individualmente ou o grafo completo. Nesta seção,
apresentamos a definição das métricas topológicas utilizadas para caracterizar os usuários
e as comunidades encontradas em nossa base de dados. Além de métricas clássicas, como
o Grau, o Diâmetro e o Coeficiente de Agrupamento, foram definidas também métricas
complementares especı́ficas ao problema estudado, como descrito a seguir.

(1) Grau: O grau de um nodo v é definido como o total de arestas incidentes a este nodo.
No caso do grafo da Figura 2(b), a distribuição do grau pode mostrar se usuários compar-
tilham arquivos com muitos parceiros, ou se os relacionamentos são em sua maioria indi-
vidualizados. Grandes comunidades compartilhando arquivos em uma região geográfica
podem favorecer, por exemplo, a implantação de estratégias de cache e distribuição de
conteúdo. Desta forma, a partir do grau de um nodo v, podemos definir a intensidade de
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(a) Usuários e Tipos de Arquivos (b) Usuários e Compartilhamentos

Figura 2. Grafos de armazenamento Ga (a) e de compartilhamento Gc (b).

parceria v como o total de parceiros com os quais v compartilha um ou mais arquivos.
Assim, quanto maior o grau de um nodo, maior a sua intensidade de parceria.

(2) Diâmetro: Seja l(u, v) o caminho mais curto entre u e v. O diâmetro, d, é definido
como o maior caminho mais curto entre qualquer par de nodos do grafo:

d(G) = max∀(u,v)∈V l(u, v).

Para o grafo de compartilhamento Gc, o diâmetro é calculado considerando o com-
ponente gigante. O valor do diâmetro reflete o grau de dispersão dos nodos do grafo G.
O valor do diâmetro combinado ao valor do coeficiente de agrupamento (descrito a se-
guir) pode revelar se a rede de compartilhamento segue caracterı́sticas small-world, como
diversas outras redes sociais estudas na literatura [Newman, 2003, David e Jon, 2010].

(3) Coeficiente de Agrupamento: O coeficiente de agrupamento (clustering coefficient)
de um nodo v – chamado cc(v) – é definido como sendo a razão entre a quantidade de
arestas existentes entre os vizinhos de v e o número máximo de arestas possı́veis entre os
vizinhos de v. O coeficiente de agrupamento de um grafo é calculado como a média dos
valores de cc de todos os nodos. Ou seja, esta métrica reflete a formação de triângulos
na rede. No caso da rede de compartilhamento, a presença de uma grande quantidade
de triângulos significa que o compartilhamento de informações é feito entre parceiros
em comum. O alto nı́vel de agrupamento é uma caracterı́stica presente em redes soci-
ais [David e Jon, 2010], onde pares de amigos tipicamente possuem amigos em comum.

(4) Diversidade de Conteúdo: Esta medida está relacionada aos usuários no grafo bipar-
tido Ga e ao grau destes nodos. A métrica indica a diversidade de tipos de arquivos na
pasta dos usuários: se o grau dos nodos do conjunto Ua é elevado, a diversidade será
elevada, mostrando que os usuários possuem diferentes tipos de arquivos em suas contas.
Essa métrica pode indicar se o Dropbox é predominantemente usado para o compartilha-
mento de tipos particulares de arquivos e, portanto, poderia ser otimizado para tal.
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(5) Popularidade dos Tipos de Arquivos: Para caracterização das comunidades de
usuários Dropbox, é interessante verificar os tipos de arquivos que eles armazenam e com-
partilham. Dado o grafo bipartido Ga, a popularidade é definida como sendo a distribuição
de probabilidades dos pesos das arestas que ligam os nodos usuários aos nodos que repre-
sentam as extensões dos arquivos. Esta métrica permite avaliar se todos os usuários dão
a mesma preferência a determinadas extensões de arquivos, como sugerido pela Tabela 1.
A partir da informação das extensões mais populares, podemos definir classes de usuários
que tendem a estabelecer parcerias por similaridade de conteúdo.

(6) Intensidade de Compartilhamento de Arquivos: Esta métrica está relacionada aos
nodos pertencentes ao grafo Gc e aos pesos das arestas que saem de cada nodo v ∈
Gc. Assim, podemos dizer que os pares de usuários que possuem pesos menores nas
arestas que os ligam possuem uma baixa intensidade de compartilhamento. Similarmente,
podemos dizer que os pares de usuários que possuem pesos maiores nas arestas que os
ligam possuem uma alta intensidade de compartilhamento. Esta métrica captura se os
usuários compartilham arquivos igualmente entre si, ou se existem usuários que tendem a
compartilhar mais os seus dados com outros usuários da rede.

(7) Similaridade entre Parceiros: A similaridade entre parceiros de compartilhamento
pode ser definida de várias formas. Por limitações de espaço, aqui consideramos apenas
duas definições: similaridade de extensões de arquivos e de parcerias. Sejam dois nodos
u e v vizinhos no grafo Gc, ou seja, que compartilham entre si pelo menos um arquivo.
A similaridade de extensões de arquivos entre u e v é calculada a partir da interseção dos
tipos de arquivos no Dropbox de u e v. Esta medida de similaridade captura se usuários
que compartilham conteúdo tendem a ter os mesmos tipos de arquivos em suas respectivas
contas. A similaridade de parcerias, por outro lado, é definida a partir do total de parceiros
em comum de um par de nodos em Gc. Para o cálculo destes dois tipos de similaridade,
utilizamos o coeficiente de Jaccard.4

A avaliação destas métricas nos grafos definidos pode revelar o agrupamento de
usuários em comunidades, refletindo interesses em comum, colaboradores, entre outras
caracterı́sticas. Além disso, analisamos também essas métricas em relação à localização
geográfica dos usuários que compartilham arquivos. A seguir, discutimos os resultados
obtidos nessas análises.

4. Resultados

4.1. Visão Global da Rede de Armazenamento

Primeiramente, avaliamos o perfil de armazenamento de todos os voluntários que partici-
param da coleta de dados. A Figura 3(a) apresenta a diversidade de conteúdo (Métrica 4)
nos repositórios dos usuários participantes do nosso experimento. Nota-se que os usuários
possuem arquivos diferenciados em suas contas. Aproximadamente 31% dos usuários
possuem mais de 100 extensões diferentes de arquivos. 50% dos usuários possuem até 65
extensões de arquivos armazenados. O usuário com maior diversidade de conteúdo possui
aproximadamente 500 extensões de arquivos diferentes. Em termos da popularidade dos
tipos de arquivos (Métrica 5), a Figura 3(b) mostra que os pesos das arestas que ligam

4Considerando os elementos dos conjuntos C1 e C2, o coeficiente de Jaccard J é definido como
J = (C1 ∩ C2)/(C1 ∪ C2).
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Figura 3. Extensões e Popularidade dos Tipos de Arquivos Armazenados

usuários a tipos de arquivos no grafo Ga seguem uma distribuição de lei de potência. Ou
seja, existem poucas extensões de arquivos armazenadas nos repositórios dos usuários
que possuem grande popularidade. As categorias com maior quantidade de arquivos são
imagens (544.322 arquivos) e documentos de texto (1.386.373 arquivos).

4.2. Visão Global da Rede de Compartilhamento

Nesta seção, analisamos as caracterı́sticas globais da rede de compartilhamento Gc. Des-
crevemos primeiramente a distribuição do grau. Como discutido na seção anterior, a
distribuição do grau do grafo Gc nos fornece a intensidade de parceria entre usuários. A
Figura 4(a) mostra a quantidade de parcerias em nossa base. A figura mostra que alguns
usuários possuem um número elevado de parceiros de compartilhamento de arquivos.
Embora a maior parte dos voluntários tenha poucos parceiros, o que é esperado dado o
tamanho relativamente pequeno da amostra, um número significativo de voluntários pos-
sui mais de 10 parceiros, com alguns exemplos compartilhando arquivos com mais de 50
parceiros.

Diretamente relacionada à intensidade de parceria, está a intensidade de compar-
tilhamento de arquivos (Métrica 6), que indica se os usuários, ao compartilharem uma
pasta Dropbox com um parceiro, compartilham ou não uma grande quantidade de arqui-
vos. A Figura 4(b) mostra que 20% dos pares de usuários compartilham mais de 388
arquivos. Mais ainda, alguns usuários (aproximadamente 5%) possuem pares com os
quais compartilham uma grande quantidade de dados (mais de 950 arquivos). Estes pares
de usuários em nossa base podem representar, por exemplo, pesquisadores participantes
de um mesmo projeto de pesquisa, ou estudantes que compartilham material didático de
disciplinas.5

A seguir, avaliamos o diâmetro e o coeficiente de agrupamento (Métricas 2 e 3
na Seção 3). Com esta análise, podemos especular, por exemplo, se a rede de comparti-
lhamento do Dropbox possui propriedades similares às de uma rede social. O diâmetro
da rede de compartilhamento Gc é igual a 4 e o seu coeficiente de agrupamento é igual
a 0, 79. O alto coeficiente de agrupamento indica que pares de colaboradores tendem
a possuir um grande número colaboradores em comum. Esta caracterı́stica segue uma

5Vale ressaltar que não é possı́vel obter os relacionamentos reais entre os usuários, p.ex, alunos em uma
mesma disciplina, já que as identidades dos usuários estão anonimizadas nos logs.
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Figura 4. Perfil dos Usuários que Compartilham Arquivos.

das caracterı́sticas principais de redes sociais, onde um grande número de triângulos
são estabelecidos. Para fins de comparação, uma rede aleatória construı́da preservando
o número total de nodos e o grau médio do grafo Gc tem coeficiente de agrupamento
igual a 0,29 e diâmetro 2. Como outro exemplo, redes P2P de transmissão de vı́deo
ao vivo, como o SopCast, possuem uma natureza aleatória de formação de parcerias e,
logo, tem um coeficiente de agrupamento com valores entre 0,12 e 0,32, como mostrado
em [Gonçalves et al., 2012]. Isso sugere que a rede de compartilhamento do Dropbox é
muito mais similar às rede sociais clássicas do que às redes P2P. Resultados obtidos na
análise de redes sociais poderiam, portanto, ser aplicados também à análise do comporta-
mento de usuários do Dropbox.

Em redes sociais, as ligações entre pessoas tendem a ocorrer pela propriedade de
homofilia, isto é, pessoas tendem a se conectar devido a caracterı́sticas em comum, tais
como gênero, faixa etária e renda [Easley e Kleinberg, 2010]. Uma maneira de estudar
esta propriedade entre usuários da rede de compartilhamento é verificando a similaridade
entre parceiros. Seguindo as duas versões da Métrica 7 discutidas na seção anterior, ve-
rificamos se existe similaridade (i) entre os arquivos armazenados em contas de pares
de usuários que compartilham arquivos entre si; (ii) entre os parceiros desses pares de
usuários. A Figura 5 mostra a similaridade de extensões de arquivos e de parcerias. Notar
que apenas um número desprezı́vel (0,006%) dos valores de similaridade de extensões de
arquivos estão acima de 0,6. A baixa similaridade nesta versão da métrica é esperada,
dado que o armazenamento de um determinado tipo de arquivo parece não estar direta-
mente ligado ao perfil social dos usuários. No entanto, considerando a versão da métrica
que leva em conta a similaridade de parcerias, o ı́ndice atinge nı́veis elevados, justamente
devido aos relacionamentos sociais dos voluntários, com ≈ 20% dos valores de simila-
ridades acima de 0,6. Este resultado fornece indı́cios de uma formação topológica que
segue relacionamentos sociais, sejam eles baseados em parcerias acadêmicas (co-autoria
de artigos, por exemplo), ou participação em projetos de pesquisa.

4.3. Comunidades da Rede de Compartilhamento

A análise da existência de comunidades em redes de compartilhamento de arquivos é in-
teressante para revelar grupos de usuários com maior interação entre si. Tal análise pode
revelar também se estes grupos possuem alguma similaridade de conteúdo compartilhado,
assim como outras caracterı́sticas, como a sua localização geográfica. Encontrar comu-
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Figura 5. Distribuição da Similaridade de Extensões e Parcerias.

nidades cujos membros tendem a compartilhar mais arquivos entre si pode auxiliar em
polı́ticas de cache e distribuição geográfica do serviço, diminuindo o atraso para acessar
ou enviar modificações recentes em arquivos compartilhados.

A análise de comunidades foi realizada no componente gigante da rede de compar-
tilhamento Gc (dado que≈ 78% dos voluntários do experimento estão neste componente)
aplicando o algoritmo FastGreedy [Clauset et al., 2004]. Este algoritmo permite atribuir
pesos às arestas que ligam os nodos da rede, e os grupos de nodos são definidos com
base nos pesos das arestas. Assim, usuários que possuem uma intensidade maior de com-
partilhamento de arquivos foram agrupados em uma determinada comunidade. Foram
encontradas 6 comunidades, cada uma com 49, 13, 8, 5, 6 e 2 usuários, respectivamente.

A Tabela 2 apresenta, detalhadamente, a localização geográfica dos usuários das
comunidades (obtidas através dos respectivos endereços IP). Por exemplo, considerando
a comunidade com 49 usuários, 63% de seus componentes encontram-se no Brasil. Desta
forma, polı́ticas de cache podem ser exploradas, diminuindo o atraso para armazenamento
e modificação de arquivos nos servidores de arquivos. No entanto, vale ressaltar que os
benefı́cios das polı́ticas de cache podem ser limitados, pois também podemos notar que
existem fortes ligações de compartilhamento entre usuários em diferentes paı́ses.

Tabela 2. Comunidades e Localização Geográfica dos Usuários.
Comunidade Paı́ses (Número de Usuários) Total
1 Bélgica (1), Alemanha (1), Croácia (1), Portu-

gal (1), Estados Unidos (1), Áustria (2), Dina-
marca (2), Holanda (3), Itália (6), Brasil (31)

49

2 Finlândia (1), Itália (3), Brasil (9) 13
3 Itália (2),Brasil (6) 8
4 Itália (1), Brasil (5) 6
5 Brasil (1), Alemanha (2), Polônia (2) 5
6 Brasil (2) 2

A seguir serão analisadas as Comunidades 1 e 2, dado que elas possuem o maior
número de usuários. As Figuras 6 e 7 mostram os perfis destes usuários em termos de
intensidade de parceria e de compartilhamento. Seguindo a mesma tendência da rede glo-
bal de compartilhamento, nas duas comunidades consideradas há um pequeno número de
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usuários com maior número de parceiros e que compartilham um alto número de arqui-
vos. É interessante notar que os usuários da Comunidade 2 tendem a compartilhar mais
arquivos com outros usuários da mesma comunidade: 20% dos usuários da Comunidade 2
compartilham mais de ≈ 340 arquivos, contra ≈ 150 na Comunidade 1 (ver Figura 7).
Este resultado indica que comunidades tendem a ter caracterı́sticas diferentes. Estas parti-
cularidades podem ser utilizadas para implementações de aplicações de compartilhamento
e armazenamento eficientes para diferentes perfis de grupos de usuários.
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Figura 7. Intensidade de Compartilhamento nas Comunidades.

É também interessante verificar se, além de agregar usuários que intensamente
compartilham arquivos entre si, a estrutura em comunidades agrupa usuários com um
maior grau de similaridade. A Figura 8 mostra as similaridades de extensões de arquivos
e de parcerias das comunidades com 49 e 13 usuários. Para a Comunidade 1, 29,4% dos
valores de similaridades de parceria estão acima de 0,6. Já para a Comunidade 2, existe
uma maior sobreposição de parceiros que compartilham os mesmos arquivos: 46, 1% dos
valores de similaridade de parcerias estão acima de 0,6. O valor máximo da similaridade
de extensões de arquivos encontrado foi de aproximadamente 0,4.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou uma análise das caracterı́sticas das redes de compartilhamento e
armazenamento do Dropbox a partir de dados dos repositórios de 333 voluntários de di-
ferentes paı́ses. Foram reconstruı́das a topologia de compartilhamento entre os usuários e
dos tipos de arquivos armazenados.
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Figura 8. Similaridade de Extensões e Parcerias nas Comunidades.

Como principais resultados encontrados podemos citar que a rede de compartilha-
mento do Dropbox é muito mais similar às redes sociais clássicas do que às redes P2P
de compartilhamento tradicionais, possuindo um alto coeficiente de clusterização, bem
como similaridade de parceiros de compartilhamento entre grupos de usuários. Adicio-
nalmente, usuários da aplicação Dropbox estão organizados em diferentes comunidades,
que seguem certa localidade geográfica e possuem diferentes nı́veis de intensidade de
compartilhamento.

A análise apresentada neste artigo revela aspectos interessantes que são prováveis
de emergir em populações maiores de usuários de aplicações de compartilhamento e ar-
mazenamento em nuvem. Assim, uma extensão natural deste trabalho é realizar expe-
rimentos com um maior número de usuários, em diferentes comunidades cientı́ficas e
não-cientı́ficas. Estes experimentos poderiam ser realizados através de aplicativos dis-
tribuı́dos via redes sociais, por exemplo. No entanto, as questões inerentes a privacidade
dos usuários em coletas de dados similares as deste artigo, porém em larga-escala, ainda
estão em aberto, e deverão ser abordadas em nossos trabalhos futuros.
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