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1. Bevezetés
Ma már közhely, hogy körbe vagyunk véve
hálózatokkal. Egyfelõl tudatosan megéljük,
hogy az internetet mint hálózatot használjuk,
ugyanakkor talán sokan nem is tudják, hogy
azokat a bonyolult biológiai, közgazdasági
és egyéb rendszereket, amelyekbe ágyazva
élünk, leginkább úgy lehet megérteni, ha
hálózatoknak tekintjük õket.
Sokféleképpen lehet egy elemekbõl (pon
tokból, csúcsokból) és az azokat összekötõ
kapcsolatokból (élekbõl) álló hálózatot
(gráfot) jellemezni. Ha az elemek száma
nagy, akkor kézenfekvõ, hogy a sok köl
csönható részecskébõl álló rendszerek tulaj
donságainak megértése céljából kifejlesztett
statisztikus fizikai módszereket használjuk a
hálózatok megismerésére.
Magyarországon a hálózatok modern el
méletéhez kapcsolódó témákban széleskörû
és sikeres kutatás folyik. Ebben a cikkben
– egy bevezetést követõen – két kiragadott
területre: a súlyozott élekkel és a csoportosu
lásokkal rendelkezõ hálózatokra vonatkozó
eredményeket tekintjük át.
2. A természetben, a társadalomban
elõforduló hálózatok és univerzális tulajdonságaik
A „komplex rendszer” fogalmát a fizikában
vezették be olyan rendszerekre, ahol az alko-
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tóelemek nagy száma és a közöttük lévõ
kölcsönhatás révén a rendszer viselkedése
az egyes egységekétõl lényegesen eltérõ sajá
tosságokat mutat. Egyszerûen fogalmazva:
az egész több mint részeinek összege. A
fizikából számos példát lehet idézni komplex
rendszerekre a mágnesektõl az üvegeken
keresztül a szemcsés anyagokig. A fogalom
nyilvánvalóan túlmutat a fizikán: a sejt, az agy,
a gazdaság, a társadalom csak néhány további
példa.
A komplex rendszerek esetében a köl
csönhatások részleteirõl gyakran beható
ismeretekkel rendelkezünk, de ez nem vezet
az egész igazi megértéséhez. Mi történik, ha
egy nagy ugrással teljesen figyelmen kívül
hagyjuk a kölcsönhatások természetét, és
csak az általuk generált topológiával, a komp
lex rendszer vázával foglalkozunk?
Nevezzük a komplex rendszer alkotó
elemeit csúcsoknak. Ha két ilyen alkotóelem
kölcsönhat, akkor azt mondjuk, hogy a csú
csok között van él; az egy csúcshoz tartozó
élek száma a fokszám. (Az élek lehetnek irá
nyítottak is.) Az így nyert objektumot a komplex
rendszerhez tartozó hálózatnak tekintjük. A
matematikában a gráfelmélet foglalkozik
ilyen objektumokkal, és óriási ismeretanyag
halmozódott fel ezekrõl az elmúlt 250 év
során. A gráfelméletet sikerrel alkalmazták
például a villamosmérnöki, a kémiai tudo
mányokban vagy a szociológiában. Az
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1. táblázat • Példák hálózatokra
1990-es évek végén bekövetkezett látványos
fejlõdés elsõsorban annak köszönhetõ, hogy
új eszközöket és módszereket alkalmaztak
a hálózatok tanulmányozására, erõsen
támaszkodva a statisztikus fizikára (Albert
– Barabási, 2002; Dorogovtsev – Mendes,
2002; Newman, 2003).
Az 1. táblázat különbözõ kölcsönhatá
sokra épülõ hálózatokat tartalmaz. Van kö
zöttük irányított (például a 3.) és irányítatlan
(például a 2.), ember által alkotott és tervezett
(például 4.), természeti fejlõdés eredménye (1.),
vagy emberi közremûködéssel, de spontán
fejlõdéssel keletkezett (például 3., 5.).
A hálózatok empirikus tanulmányozásá
nak a lehetõségét óriási mértékben növeli,
hogy a komputerizációnak köszönhetõen
az elérhetõ adatok mennyisége hihetetlen módon megnõtt. Néhány példa: A
hollywoodi filmszínészek adatbankja 450
ezernél több személyt tartalmaz, valamennyi
filmjükkel együtt. A Humán Genom Projekt
egy harmincezer génrõl és hárommilliónál
több bázispár szekvenciájáról hozott létre
adatbankot. A WWW mérete meghaladja a
hatmilliárd honlapot. A tõzsdén valamennyi
tranzakciót feljegyzik egy állandóan növekvõ
adathalmazt alkotva, amelybõl gazdasági
hálózatok térképezhetõk fel. Az ilyen hatalmas adatmennyiségek tanulmányozása
fontos felfedezésekhez vezetett. A fõ kérdés, hogy van-e remény arra, hogy ennyire
különbözõ eredetû és funkciójú hálózatok
közös vonásokat mutassanak.

Kicsi a világ – mondjuk, ha váratlanul
kiderül, hogy könnyû kapcsolatot találni egy
ismeretlen személyhez ismeretségi láncon
keresztül. Már Karinthy Frigyes rámutatott, a
60-as évektõl pedig szociológusok igazolták,
hogy a társadalom szerkezete ilyen: Az alko
tóelemek nagy száma ellenére az átlagos
lépésszám („távolság”) a hálózaton meglepõ
en kicsiny. A „kis világ” tulajdonság számos
hálózat sajátossága, a kutatók társszerzõi
hálózatától a WWW-n keresztül a sejtekig.1
Komplex hálózatok egy másik érdekes,
szintén a szociológiából ismert tulajdonsága
az, amit röviden a „barátok barátai könnyen
barátkoznak” kifejezéssel lehet érzékeltetni.
Más szóval, a hálózatokban a háromszögek
gyakorisága nagy (például egy véletlen
hálózathoz képest). További, igen széles
körben jelentkezõ tulajdonsága a komplex
hálózatoknak az ún. skálamentesség. Ez azt
jelenti, hogy a csúcsok fokszámának nincs
egy jellemzõ értéke, aminél sokkal kisebb
illetve sokkal nagyobb fokszámú csúcsot
csak elenyészõ hányadban lehet találni.
Matematikailag ez abban nyilvánul meg,
hogy a fokszámeloszlás hatványfüggvény
jellegû. A skálamentesség a komplex rendszerek fizikai elméletében központi szerepet
játszik. A komplex rendszerekre jellemzõ,
hogy hierarchikus szervezõdésûek, azaz
Matematikailag egy összefüggõ hálózat „kis világ”,
ha a két pont közötti legrövidebb távolságok átlaga
nem növekszik logaritmikusnál gyorsabban a rendszer
méretével.
1
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egymásba ágyazott egységeket tartalmaznak.
Ez a tulajdonság az emberi társadalomra és
az egyes emberekre is igaz. Munkahelyünkön
az egyes szinteknek megfelelõen, például
csoportok, osztályok, fõosztályok, leányválla
latok vannak. Életünket szerveink (májunk,
agyunk, lépünk stb.) összehangolt mûködé
se tartja fent. Ezek a szervek sejtekbõl állnak,
amelyekben sejtszervecskék találhatók. A
legalsó, már konkrét biológiai jelentéssel/
funkciókkal rendelkezõ építõelem a több
mint százezerféle fehérje.
A nagy, véletlen hálózatok leírásában a 90es évek végéig az Erdõs–Rényi-modell volt az
uralkodó. A fenti sajátosságok közül azonban
ez a teljesen véletlen kapcsolatokat feltételezõ
modell sem a nagy csomósodási tulajdonságot,
sem a skálamentességet nem adja vissza. 1998ban Duncan Watts és Steven Strogatz egyszerû
modellt vezettek be: egy nagy csomósodási
tulajdonságú (sok háromszöget tartalmazó),
szabályos hálózatból (rácsból) indultak ki,
és ebbe viszonylag kis számú, véletlen élt
helyeztek el. Az így létrejött hálózat nagy
csomósodású kis világ. Barabási Albert-Lászlónak kulcsszerepe volt a skálamentesség
általános jellegének felismerésében. Az általa
és Albert Réka által kidolgozott, kivételezõ
csatlakozáson alapuló növekedési hálózatmodell a skálamentes kis világ modellek
paradigmájává vált.
A továbbiakban az adatok elemzésének
néhány új módszerét ismertetjük.
3. Súlyozott hálózatok és elemzésük
A komplex rendszerek hálózati alapú tanul
mányozása holisztikus megközelítés, szemben
a kölcsönhatások tulajdonságaira összpontosító
redukcionista leírással. A valódi megértéshez
a két szélsõséges álláspont egyesítésére van
szükség. Az elsõ lépés a hálózati irányból, ha
a kölcsönhatásokat nem tekintjük egyformának, és erõsségüket valamilyen skálán
jellemezzük, vagyis súlyokat rendelünk a
kölcsönhatásokat jelképezõ élekhez.
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Természetes súlyként adódik az idõegy
ségre vetített forgalom például a közlekedési
hálózatoknál, az interneten vagy egy telefonhálózatban. Kémiai reakciókban a szereplõ
anyagáramok mértéke használható fel
súlyok formálására (lásd például Almaas et
al., 2004). A hálózatokat gyakran valamilyen
komplex rendszerben lejátszódó folyamatok
korrelációs függvényeinek segítségével nyerjük
– ilyenkor nyilván a korreláció mértéke azonosítható az élhez tartozó súllyal.
A súlyozatlan hálózatok jellemzéséhez
célszerû volt az egyes motívumok statisztikáját
tanulmányozni. Motívum ebben a vonat
kozásban a topológiailag azonos részgráfok
összessége.2 Például a korábban már említett
háromszögek ilyen motívumnak tekinthetõk.
Ha egy motívum szignifikánsan gyakori egy
hálózatban (például a véletlen hálózathoz
képest), akkor felmerül, hogy funkcionálisan
fontos lehet (Milo et al., 2002).
Hogyan lehet ezt a megközelítést a sú
lyozott hálózatokra kiterjeszteni (Onnela et
al., 2005)? Be kell vezetni egy mérõszámot,
ami a részgráf súlyát jellemzi. Erre (pozitív
súlyok esetében) a részgráfban szereplõ élek
súlyainak mértani közepe kínálkozik, amit
a részgráf intenzitásának nevezünk. Jobb a
mértani közepet választani a számtani helyett,
hiszen az elõbbi automatikusan szolgáltatja
a 0 intenzitást, ha valamelyik él hiányzik a
részgráfból.
Az 1. ábra bemutatja, hogy a súlyok fi
gyelembe vétele hogyan változtathatja meg
akár az egyes motívumokra vonatkozó
következtetéseket is. A vizsgált irányított
hálózat az Escheria coli baktérium metaboliz
musa alapján készült, ahol a kémiai reakciók
során fellépõ eredõ fluxus segítségével lehet
a súlyokat meghatározni. Az ábra három
egyszerû motívum statisztikáját mutatja be:
a függõleges vonalak jelentik a mért értéke
ket. Az összehasonlításként feltüntetett el
2
Részgráf a hálózat olyan része, amely maga is egy
hálózat (gráf).
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1. ábra • Súlyozatlan (felsõ sor) és súlyozott motívumok statisztikája
az E. coli baktérium metabolikus hálózatában.
oszlások a viszonyítási rendszernek felelnek
meg, olyan véletlen hálózatnak, amelynek a
fokszámeloszlása megfelel a megfigyeltnek,
és amelyen az empirikus súlyoknak véletlen
permutációi valósultak meg. A tanulság,
hogy bizonyos ritka motívumok igen nagy
intenzitással lehetnek képviselve, ami a funkcionalitásra vonatkozó következtetéseket
befolyásolja.
A súlyozott hálózatok elemzésének további,
hatékony és egyszerû módszere a „küszöbölés”.
Egyik megvalósítási lehetõsége, hogy a hálózatban figyelmen kívül hagyjuk az egy bizonyos
küszöbérték alatti súllyal rendelkezõ éleket. A
küszöbérték mozgatásával egy képsorozat
vagy mozgókép keletkezik, amelyik az
elszigetelt csúcsoktól elindulva, az élek fokozatos, erõsség szerinti bekapcsolásával végül
a teljes hálózatig jut el. Ezzel a módszerrel

elemezve a New York-i tõzsde legnagyobb
vállalatai árfolyamváltozásainak korrelációs
függvénye alapján létrehozott hálózatról
(Onnela et al., 2004) kiderül, hogy bizonyos
gazdasági ágazatokon belül (például ilyen
az energiaszektor) nagyon erõs a korreláció,
míg más szektorok (például a pénzügy)
elemeire ágazatokon átívelõ szoros kapcsolatok jellemzõek. Az ilyen és hasonló
módszerekkel szerzett információk egyrészt
hozzájárulnak a piac alaposabb megértéséhez, de felhasználhatók például a portfóliók
optimalizálásánál is.
A szociális hálózatok vizsgálatánál régóta
hangsúlyozzák a súlyok fontosságát, de
ezek meghatározása nem könnyû feladat. A
modern telekommunikáció korában új, a
korábbinál jóval objektívebb módszerek
alkalmazására nyílik lehetõség. Így például
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a telefontársaságok minden beszélgetésrõl
feljegyzik, hogy ki hívott kit, mikor, és mennyi
ideig tartott a beszélgetés. Kézenfekvõ a kapcsolatok intenzitását az egymással folytatott
beszélgetésekre fordított idõvel mérni. Egy
ilyen hatalmas, több millió csomópontot
tartalmazó rendszerre alkalmazva a küszöbölés módszerét, érdekes kép tárul elénk
(Onnela et al., preprint): ha a legerõsebb kapcsolatok behelyezésével kezdjük a hálózat
felépítését, majd fokozatosan csökkentjük a
küszöböt, azt tapasztaljuk, hogy elõször intenzív kapcsolatban lévõ egyedekbõl álló, de
egymástól elszigetelt közösségek azonosítha
tók. Csak a viszonylag gyengébb kapcsolatokat jelképezõ élek megjelenésével alakul ki
az egész rendszerre (társadalomra) kiterjedõ
hálózat. Ily módon igazolni lehet Mark Gra
novetter 70-es években felállított hipotézisét
a gyenge kötések fontosságáról (Granovet
ter, 1973): bizonyos értelemben ezek tartják
össze, stabilizálják a társadalmat.
4. Csoportosulások/közösségek
a hálózatokban
A valós hálózatok rendkívül összetettek, a
sok ezer csúcs és a sok tízezer él között
szinte reménytelen feladatnak tûnik az eligazodás. Vajon egy komplex hálózat (például

2. ábra • Kapcsolatrendszerünk több,
egymással átfedõ, az ábrán ellipszisszerû tartományokkal jelképezett
részhálózatra osztható fel.
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génhálózat) is olyan, mint egy „szervezet”?
Vannak benne jól meghatározható, különálló
egységek hasonló típusú egységekbõl, vagy a
szervezõdés kibogozhatatlan?
Vizsgáljuk meg, hogy egy nagy, biológiai
vagy szociológiai eredetû hálózat belsõ szer
kezete hogyan jellemezhetõ a bennük levõ
sûrûbben összekapcsolt részek (közösségek)
feltárása segítségével.
A témakör lényegét legjobban egy konkrét
példán lehet bemutatni. A szemléltetéshez
alkalmasabb a szociológiai megközelítés
(Faust, 2005; Newman, 2004). A gráf pontjai
itt az egyének, és akkor van köztük él, ha két
egyén valamilyen kapcsolatban van egymással.
Tekintsük tehát egy embertársunkat, egy
kutatót, aki például biológiai fizikai ku
tatásokkal foglalkozik. Ennek a személynek
a kapcsolatrendszere jól meghatározott
csoportokból áll, amelyeken belül a tagok
között viszonylag több a kapcsolat, mint a
tagoknak a külvilág felé. Ilyen csoportok
vagy másképpen közösségek a család, a
barátok, a kollégák, az iskolatársak stb. Ezek
a közösségek egyszerre különállóak, és át is
fednek, valamint több szállal kötõdhetnek
a hálózat fennmaradó részéhez. Átfedés az,
hogy volt iskolatárs lehet kolléga, sõt barát
is, de nyilván vannak további, más közös-
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ségekkel is kapcsolatai. A szociális kapcsolati háló tehát rendkívül összetett, egymással
átfedõ, izolált vagy éppen egymásba ágyazott
csoportosulások együttes halmaza, és az egész
társadalom mûködésének megértéséhez ezt a
komplex hálózatot is át kell tudnunk tekinteni.
Ezt próbálja szemléltetni a 2. ábra.
Azt az igényt, hogy keressük meg egy
gráf sûrûbben összekötött részeit, sokkal egy
szerûbb megfogalmazni, mint ténylegesen
teljesíteni. Már maga a közösség fogalma sem
egyértelmûen definiált, hiszen a „sûrûbb
összekötöttség” kritériuma többféleképpen
is teljesülhet.
Ha egy adott hálózaton belül van k darab
olyan pontunk, amelyek egymással páron
ként mind össze vannak kötve, akkor ez a
ponthalmaz egy k-klikket képez. Két k-klikk
pedig akkor szomszédos, ha van egy közös k-1
pontot tartalmazó alhalmazuk (amely szintén
klikk). Definíció: két elem akkor tartozik
ugyanahhoz a közösséghez, ha össze lehet
kötni õket szomszédos k-klikkeken keresztül.
A k -klikk közösség tehát az összes olyan
egyed halmaza, akik ily módon egymással
összeköthetõek. Egy ilyen csoportosulás
lehet kicsi, de mérete, ha a gráf elég sûrû,
összemérhetõvé válhat a teljes hálózatéval
(ilyenkor mondjuk, hogy az alhálózat „perkolál” [Derényi et al., 2005]).
A fenti típusú közösségek megkeresése
egy trükkös algoritmus alapján történik. Van
tehát egy módszerünk, most kipróbálhatjuk,
milyen eredményeket ad valós adatokra (Pal
la et al., 2005). A fizikusok mûködtetnek
egy elektronikus cikkarchívumot, amelyen
több tízezer cikk adatai megtalálhatóak. Ez
az adathalmaz egy gráfnak tekinthetõ: a
szerzõk a pontok, és két szerzõ akkor van
összekapcsolva, ha van közös cikkük. Ha
erre a gráfra lefuttatjuk a közösségdetektáló
algoritmusunkat, azt tapasztaljuk, hogy
eredményeképpen feltérképezõdnek a
szerzõk tágabb értelemben vett (több országon átívelõ) kutatókollektívái.

A legfontosabb alkalmazás azonban való
színûleg a biológiai hálózatok terén várható.
Amint arról a fentiekben részletesebben
is írtunk, legfontosabb építõköveink, a
sejtjeink mûködésérõl egyelõre a legtöbbet
éppen a bennük található fehérjék kölcsön
hatási hálózatainak megismerése útján
tudhatunk meg. A fehérjék közösségeinek
feltérképezésétõl sokat várunk: az egyes cso
portosulások feltárása segíthet a még nem
ismert funkciójú fehérjék szerepének tisztá
zásában. Többek között megvizsgálható,
hogy egy adott F fehérje milyen közösségek
tagja. Ha F benne van egy olyan csoporto
sulásban, amelyben a többi fehérje mondjuk
épp a sejtosztódás egy bizonyos folyamatá
ban játszik fontos szerepet, akkor sikerült
kimutatnunk, hogy F valószínûleg szintén
fontos ennek a sejtosztódási folyamatnak a
szempontjából. Amennyiben ezt nem tudtuk
errõl a fehérjérõl valamilyen más forrásból

3. ábra • Az egyes alhálózatokon belül egy
teljes algráf, itt például egy k =4 pontból álló
klikk, szomszédos k -1 klikkeken (három
szögeken) keresztül végiggördíthetõ. A fenti
négy alhálózat két helyen egy-egy pontban,
egy helyen pedig egy élben fed át.
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(és ez ma még gyakori), akkor máris kiderül,
hogy a módszert használni tudtuk annak a
megjóslására, hogy mi lehet a fehérje szerepe
a sejtben. Egy ilyen predikció fontossága
gyógyszertervezési, illetve gyógyászati szempontból nyilvánvaló.
5. Magyar hálózatkutatók
A hálózatok kutatása igazi multidiszciplináris
feladat. A magyar kutatók Erdõs Pál és Rényi
Alfréd klasszikus munkái óta kulcsszerepet
játszanak ezen a területen. Hadd említsük
itt meg néhány komplex hálózatokkal fog
lalkozó kolléga nevét a különbözõ szakte
rületekrõl, a teljesség igénye nélkül, és
elnézést kérve a kihagyottaktól: Bollobás
Béla (Cambride, UK és Memphis,USA) a
véletlen gráfok matematikai elméletének
kiemelkedõ mûvelõje. Barabási AlbertLászló (Notre Dame, USA) egyike volt a
komplex hálózatok elméletében bekövetkezett robbanásszerû fejlõdés elindítóinak.
Tusnády Gábor (Rényi Intézet) a hálózatok
matematikájával, Benczúr András (SZTAKI)
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Mark Buchanan Nexus címû mûve mellett
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