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Komplex hálózatok szerekezete és
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Eötvös Loránd Tudományegyetem
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1. Bevezető

Egy komplex rendszer nagyszámú kölcsönható egységből áll, és ezen kölcsönhatások

összessége bonyolult hálózatot alkot. Ebből kifolyólag a komplexitás megértésének szük-

séges feltétele a komplex hálózatok tulajdonságainak léırása, és ezen tulajdonságoknak

a rendszer működésére gyakorolt hatásának vizsgálata. Ennek megfelelően az elmúlt

évtizedben komoly előrehaladás történt a komplex hálózatok szerkezetének, fejlődésének

és dinamikájának megértésében. Azonban nagyrészt feldeŕıtetlen maradt egy hasonlóan

fontos kérdés: hogyan tudjuk befolyásolni egy komplex hálózat működését? 2011-ben Liu

és munkatársai a strukturált lineáris rendszerek (structured linear systems) elméletét

felhasználva vizsgálták komplex hálózatok iránýıthatóságát. Vezérlő csúcsoknak (driver

nodes) nevezték a hálózat azon csúcsait, amelyeket közvetlenül és egymástól függetlenül

befolyásolva a teljes rendszert iránýıthatjuk. A szerzők megmutatták, hogy a vezérlő

csúcsok legkisebb halmazának azonośıtása ekvivalens a hálózat maximális párośıtásának

megtalálásával. Ez a kapcsolat lehetővé tette a hálózatkutatás teljes eszköztárának fel-

használását a komplex rendszerek iránýıtásának problémájának tanulmányozására.

A doktori értekezésem célja a komplex hálózatok szerkezete és lineáris iránýıthatósága

közötti kapcsolat vizsgálata. Első lépésben a magperkoláció (core percolation) folyamatát

vizsgáltam. A magperkoláció egy, a hálózat szerkezetében végbemenő fázisátalakulás,

amely szorosan kapcsolódik a hálózatok maximális párośıtásához, és ezen keresztül a

hálózatok lineáris iránýıthatóságához. A folyamat léırásához használt analitikus megköze-

ĺıtés a dolgozat későbbi fejezeteiben hasznos eszköznek bizonyult iránýıthatósággal kap-

csolatos kérdések megválaszolásában. Ezt követően azt tanulmányoztam, hogy valódi

hálózatok ismert tulajdonságai (klaszterezettség, fokszám korrelációk és csoportszerke-

zet) hogyan befolyásolják a hálózatok iránýıthatóságát. A vizsgálat során numerikus

szimulációkat, analitikus elemzést és valódi hálózatokon végzett méréseket végeztem.

A következő vizsgálat motivációja, hogy egy adott hálózatban több minimális vezérlő

csúcs halmaz kiválasztása lehetséges. A hálózat csúcsai a minimális vezérlő csúcs hal-

mazokban betöltött szerepük alapján különböző kategóriába sorolhatóak. Megmutat-

tam, hogy modell hálózatok esetében a magperkolcáiós átalakulás után a hálózatok két,

egymástól nagyban különböző kontroll módusban lehetnek. Végül olyan komplex rend-

szerek iránýıthatóságát tanulmányoztam, amelyekben a hálózat szerkezete megváltozhat

a szabályozni ḱıvánt dinamika időskáláján. Bemutattam, hogy ilyen t́ıpusú rendszerek

strukturális iránýıthatósága pusztán a rendszert léıró időfüggő hálózat szerkezetétől függ.

A feltárt kapcsolatra támaszkodva megvizsgáltam, hogy az időfüggő hálózat tulajdonságai

hogyan befolyásolják az egyetlen bemeneti jel seǵıtségével iránýıtható részhálózat méretét.

Vizsgálataim során modell hálózatokon végzett numerikus ḱısérletekre, analitikus számı́tá-

1



sokra és valódi hálózatokon végzett mérésekre támaszkodtam.

2. Módszerek

A doktori dolgozatom elméleti hátterét a strukturált rendszerek (structured systems)

és a strukturális iránýıthatóság (structural controllability) elmélete adja. A strukturális

iránýıthatóság kapcsolatot teremt a lineáris iránýıthatóság és tisztán gráfkombinatorikai

problémák között iránýıtott és súlyozott hálózatok esetében. Ez a kapcsolat lehetővé teszi,

hogy hálózatok iránýıthatóságával összefüggő kérdéseket vizsgáljunk pusztán a hálózat

szerkezetével kapcsolatos információkra alapozva. Többször felhasználtam Liu és mun-

katársai 2011-ben bizonýıtott tételét, amely kimondja, hogy a minimális vezérlő csúcs

halmaz azonośıtásának problémája ekvivalens a maximális párośıtás problémájával.

A doktori értekezésem során bemutatott numerikus ḱısérleteket Erdős-Rényi és skála-

független hálózatokon végeztem. A skálafüggetlen hálózatokat a statikus modell (static

model) seǵıtségével generáltam. A harmadik fejezetben vizsgált korrelált hálózatokat szi-

mulált hűtéses optimalizáció és fokszámtartó áthuzalozás kombinációjával álĺıtottam elő.

A maximális párośıtást iránýıtott hálózatokban a Hopcroft-Karp algoritmus seǵıtségével

határoztuk meg. Minden felhasznált algoritmust C++ programozási nyelven implemen-

táltam.

A korrelálatlan és fokszám korrelációval rendelkező modell hálózatokra vonatkozó ana-

litikus számı́tásokat a generátorfüggvények formalizmusának felhasználásával végeztem

el.
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3. Tézisek

3.1. Magperkoláció és struktúrális iránýıthatóság

Bemutattam a magperkoláció folyamatának analitikus léırását tetszőleges fok-

számeloszlású korrelálatlan hálózatok esetében.Meghatároztam a mag létrejöttének

feltételét, és megmutattam, hogy tisztán hatványfüggvény fokszámeloszlású hálózatok

esetében sosem alakul ki mag. Bemutattam, hogy a magperkolációs átmenet egy folyto-

nos fázisátalakulás, amennyiben a vizsgált hálózat iránýıtatlan vagy azonos a bemenő és

a kimenő fokszámeloszlása. Azonban, ha a hálózat bemenő és kimenő fokszámeloszlása

különbözik egymástól, az átalakulás hibrid, azaz egy elsőrendű átalakulás és egy kritikus

exponensekkel léırható szingularitás kombinációja.

Továbbá feltártam a magperkoláció és a maximális párośıtás kapcsolatát –

és ezáltal a magperkoláció és a strukturális iránýıthatóság kapcsolatát. Ezen

összefüggés lehetővé tette, hogy az itt kidolgozott módszereket a dolgozat későbbi sza-

kaszában felhasználjuk a hálózatok iránýıthatóságához kapcsolódó kérdések vizsgálata

során.

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [1], [5].

3.2. Korrelációk hatása a komplex hálózatok iránýıthatóságára

Komplex hálózatok szerkezeti tulajdonságainak az iránýıthatósághoz szükséges vezérlő

csúcsok minimális számára gyakorolt hatását vizsgáltam. A vizsgált szerkezeti tulaj-

donságok közül a klaszterezettségnek és a modularitásnak nem volt, vagy

elhanyagolható volt a hatása, egyedül az összekötött csúcspárok fokszám-

korrelációja esetén találtunk szisztematikus effektust. Iránýıtott hálózatokban

minden csúcsnak két fokszáma van, ı́gy két összekötött csúcs fokszámai között összesen

négy különböző fokszám-korrelációt definiálhatunk, például az iránýıtott él kezdeténél

lévő csúcs bemenő fokszáma és a végpont kimenő fokszáma közötti korreláció a bemenő-

kimenő korreláció. Megmutattam, hogy a negat́ıv bemenő-kimenő korreláció növeli, po-

zit́ıv bemenő-kimenő korreláció csökkenti a szükséges vezérlő csúcsok számát; kimenő-

kimenő és bemenő-bemenő korreláció esetén mind a pozit́ıv, mind a negat́ıv korreláció

növeli a vezérlő csúcsok számát; és a kimenő-bemenő korrelációnak nincsen hatása. Per-

turbáció számı́tás seǵıtségével analitikusan megmutattam, hogy kis bemenő-kimenő kor-

reláció esetén a korrekció elsőrendű, mı́g a kimenő-kimenő és a bemenő-bemenő korreláció

hatása másodrendű a korrelálatlan esethez képest. Valódi hálózatokon végzett mérések

konzisztensek voltak az elméleti eredményekkel.

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [4].
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3.3. Vezérlő csúcsok osztályozása és a kontroll módusok

Egy adott hálózatban tipikusan több minimális vezérlő csúcs halmaz (MVH) létezik.

Ezen megfigyelés alapján a vezérlő csúcsokat három különböző kategóriába sorolhatjuk.

Egy csúcsot kritikusnak nevezünk, ha az összes lehetséges MVH-ban szerepel. Átmeneti

csúcsoknak nevezzük azon csúcsokat, amelyek legalább egy MVH-ban szerepelnek. És egy

csúcs redundáns, ha egy MVH-ban sem szerepel. Bemutattam egy algoritmust, amely

képes hatékonyan osztályozni a csúcsokat. Analitikusan meghatároztam a redundáns

csúcsok hányadát tetszőleges fokszámeloszlású korrelálatlan hálózatokban. Megmutat-

tam, hogy hálózati modellekben egy kritikus átlagos fogszámérték alatt a

redundáns csúcsok aránya nő az átlagos fokszám növekedésével. Azonban egy

kritikus érték felett a hálózat két nagyon különböző kontroll módusban lehet.

Ha egy hálózat központi módusban (centralized mode) van, akkor a csúcsok nagy része

egyik MVH-ban sem szerepel, mı́g ha osztott módusban (distributed mode) van, akkor a

csúcsok nagy része legalább egy lehetséges MVH-ban megtalálható. Megmutattam, hogy

a két módus megjelenése egybeesik a magperkoláció kritikus pontjával, és a mag (core)

szerkezetétől függ, hogy egy adott hálózat melyik módusban van.

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [1], [3].

3.4. Időfüggő hálózatok strukturális iránýıthatósága

Kiterjesztettem a strukturális iránýıthatóság elméletét olyan rendszerekre,

amelyekben a hálózat szerkezete megváltozhat a szabályozni ḱıvánt dinamika

időskáláján. Bemutattam, hogy ilyen t́ıpusú rendszerek strukturális iránýıthatósága

pusztán a rendszert léıró időfüggő hálózat szerkezetétől függ. Bebizonýıtottam egy tételt,

amely összekapcsolja a strukturális iránýıthatóságot időfüggő független utak megtalálásá-

val. A tétel seǵıtségével bebizonýıtottam, hogy a minimális számú bemeneti csúcsok

(input nodes) azonośıtása NP-teljes probléma. Ezért a minimálisan szükséges bemeneti

csúcsok száma praktikusan nem alkalmazható hálózatok iránýıthatóságának számszerűśıté-

sére. Helyette új mennyiségnek javasoltam az egy bementi csúcs seǵıtségével maximálisan

iránýıtható alhálózat méretének átlagát, és bemutattam, hogy ez a mennyiség polinomiális

idő alatt meghatározható.

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [2].

3.5. Fázisátalakulás az időfüggő hálózatok iránýıthatóságában

Szisztematikusan vizsgáltam az egy bementi csúcs seǵıtségével maximálisan

iránýıtható alhálózat méretét. Egy egyszerű időfüggő hálózati model esetén anali-

tikusan megmutattam, hogy ha a kölcsönhatások sűrűsége alacsonyabb, mint egy (azaz
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minden időpillanatban 〈k〉 < 1), akkor egy bemeneti jelet használva csak véges számú

csúcsot tudunk iránýıtani. Azonban ha a kölcsönhatások sűrűsége magasabb, mint egy

(〈k〉 ≥ 1), a csúcsok véges hányada iránýıthatóvá válik. Megmutattam, hogy – ha-

sonlóan a statikus hálózatokhoz – skálafüggetlen hálózatokat nehezebb iránýıtani, mint

azonos átlagos fokszámú Erdős-Rényi hálózatokat. Egy valódi időfüggő kommunikációs

hálózatot vizsgálva különböző randomizációs eljárások seǵıtségével megmutattam, hogy

az iránýıtható részhálózat mérete elsősorban az átlagos fokszám időbeli változásaitól és

a hálózat fokszámeloszlásától függ.

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [2].
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