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Amióta a National Science Foundation 1995-
ben feladta az internet feletti gyámságot, úgy 
tûnik, a hálózat önálló életre kelt.  Kis és nagy 
társaságok ezrei adnak hozzá állandóan router-
eket és vonalakat, amelyek közül egyik sem 
köteles jelentést tenni a tevé keny ségérõl. Ez 
a kontrollálatlan és decentra lizált növekedés 
kutatókká változtatta a tervezõket. Valóban, 
miközben az utóbbi idõkig minden internet-
tel kapcsolatos kuta tás jobb kommunikációs 
protokollok ter ve zésére koncentrált, a tu-
dósok újabban egyre gyakrabban tesznek 
fel egy váratlan kérdést: Pontosan mit is 
alkottunk? Egy dolog világos: noha teljesen 
emberi tervezésû, mégis úgy tûnik, a web 
több közös vonást mutat egy sejttel vagy egy 
ökológiai rendszerrel, mint egy aprólékos 
gonddal megtervezett svájci órával. Számos 
különbözõ komponens – melyek mindegyi-
ke egy specializált felada tot hajt végre – járul 
hozzá egy hihetetlen sebességgel kibontako-
zó és változó rend szerhez. Mi pedig egyre 
inkább ráébredünk, hogy az internet és a 
WWW fejlõdése meg értésének hiánya nem 
számítástudományi kérdés, hanem egy olyan 
tudományos váz hiányából ered, amely a mö-
götte álló hálózat topológiáját jellemezné. 

Hálózatok mindenhol vannak. Az agy 
axonok által összekötött idegsejtek hálózata, 
maguk a sejtek pedig biokémiai reakciók 
által összekötött molekulák hálózatai. A társa-
dalmak szintén hálózatok, olyan emberek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hálózatai, akiket a barátság, a családi kap-
csolatok és szakmai kötelékek kötnek össze. 
Magasabb szinten a táplálékláncok és öko-
szisztémák a fajok hálózataiként ábrázol ha-
tók. A hálózatok átjárják a technológiát is: az 
internet, az elektromos hálózatok, valamint 
a szállítási rendszerek csupán néhány pél-
da erre. Még a nyelv is, amit gondolataink 
köz vetítésre használunk, önmagában véve 
nem más, mint szintaktikai kapcsolatokkal 
össze kötött szavak hálózata. 

Mégis, a mindent átható hálózatok fon-
tosságának ellenére a tudósok kevéssé értet-
ték meg struktúrájukat és tulajdonságaikat. 
Hogyan eredményez rákot számos hibásan 
mûködõ gén kölcsönhatása egy komplex 
genetikai hálózatban? Hogyan képes olyan 
gyorsan elterjedni bizonyos társadalmi és 
kommunikációs hálózatokon keresztül, 
be tegségek és olyan számítógépes vírusok 
jár ványait okozva, mint például a Love Bug? 
Hogyan tud néhány hálózat még azután is 
tovább mûködni, hogy csomópontjaik túl-
nyomó többsége elromlott?  

Az újabb keletû kutatások kezdték meg-
válaszolni az ilyen kérdéseket (Barabási, 
2003; Albert – Barabási, 2002; Pastor-Satorras 
– Vespignani, 2004; Barabási – Oltvai, 2004). 
Az elmúlt néhány év során különbözõ 
terüle teken dolgozó tudósok felfedezték, 
hogy a komplex hálózatok olyan alapvetõ 
szerke zettel jellemezhetõk, amelyet egye-
temes alapelvek irányítanak. Felfedeztük 
például, hogy számos hálózatot – a world 
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wide web tõl a sejt anyagcsererendszerén 
át a holly woodi színészekig – viszonylag 
kisszámú csomópont ural, amelyek erõsen 
kapcsolód nak más csomópontokhoz. Ezek 
a fontos csomópontok, a „középpontok” 
nagymér tékben befolyásolhatják egy hálózat 
általá nos viselkedését, például figyelemremél-
tó an szilárddá tehetik véletlen hibákkal, azon-
ban rendkívül sebezhetõvé összehangolt 
támadásokkal szemben. 

A véletlen hálózat paradigma

Több mint negyven évig a tudomány telje-
sen véletlenként kezelt minden komplex 
hálózatot. E paradigma gyökerei két magyar 
matematikus, Erdõs Pál és Rényi Alfréd mun-
kájából erednek, akik 1959-ben, a kommuni-
kációban és az élettudományokban látható 
hálózatok leírása érdekében azt javasolták, 
hogy a hálózatokat véletlenszerûen kellene 
építenünk (Erdõs – Rényi, 1959, 1960). A re-
ceptjük egyszerû volt: végy N csomópon tot, 
és kösd össze L véletlenszerûen elhelye zett 
kapcsolattal. A modell egyszerûsége, va-
lamint az Erdõs és Rényi által javasolt kap-
csolódó tételek némelyikének elegan ciája 
új életre keltette a gráfelméletet, amely a 
matematika egy új – a véletlen hálózatokra 
fókuszáló – területének kialakulásához veze-
tett (Bollobás, 1985).

A véletlen hálózat elv egyik fontos elõre-
jelzése, hogy annak ellenére, hogy véletlen-
szerûen helyezzük el a kapcsolatokat, az eb-
bõl származó hálózat mélyen demokratikus, 
hiszen a legtöbb csomópontot hozzávetõleg 
ugyanannyi kapcsolat jellemzi. Valóban, egy 
véletlen hálózatban a csomópontok egy 
harang alakú Poisson-eloszlást követnek, és 
rendkívül ritkán lehet olyan csomópontokat 
találni, amelyek jelentõsen több vagy keve-
sebb kapcsolattal jellemezhetõk, mint az 
át lagos csomópont. A véletlen hálózatokat 
exponenciális hálózatoknak is nevezik, mi-
vel annak valószínûsége, hogy egy csomó-
pont k másik csomóponthoz kapcsolódik, 

exponenciálisan csökken nagy k esetén 
(1. ábra). Az Erdõs–Rényi-modell azonban 
felvet egy fontos kérdést: hisszük-e, hogy a 
természetben megfigyelt hálózatok igazán 
véletlenszerûek? Képes lenne-e az internet 
ezt a viszonylag gyors és láthatatlan szolgál-
tatást nyújtani nekünk, ha a számítógépek 
véletlenszerûen kapcsolódnának egymás-
hoz? Vagy, hogy egy szélsõségesebb példát 
vegyünk, képes lenne-e olvasni ezt a cikket, 
ha egy bizonyos pillanatban a testében levõ 
kémiai anyagok úgy döntenének, hogy vé-
letlenszerûen reagálnak egymásra, kikerül-
ve a merev kémiai hálót, amelyhez rendes 
körülmények között alkalmazkodnak? A 
vá lasz ösztönösen nem – mindannyian 
érezzük, hogy minden komplex rendszer 
mögött létezik egy annak alapjául szolgáló 
hálózat nem véletlen topológiával. Így a mi 
felada tunk felkutatni a rendezettség jeleit 
a csomó pontok és kapcsolatok millióinak 
ebben a látszólagos káoszában. 

A world wide web és az internet
mint komplex hálózatok

A WWW több mint egymilliárd dokumentu-
mot tartalmaz, amelyek ennek a komplex 
hálónak a csomópontjait jelentik. URL-ek 
kötik össze õket, amelyek lehetõvé teszik, 
hogy egyik dokumentumról egy másikhoz 
navigáljunk. A tulajdonságainak elemzése ér-
dekében szükségünk van egy térképre, ame-
lyik elárulja nekünk, hogyan kapcso lódnak 
egymáshoz az oldalak. Ezt az infor mációt 
keresõgépek gyûjtik össze rutinsze rûen, mint 
például a Google vagy az Alta Vista, ezek 
azonban gyakran vonakodnak megosztani 
ezeket kutatási célokra. Így hoz zá kellett 
jutnunk a saját térképünkhöz. Pon tosan ezt 
tettük 1998-ban – írtunk egy robo tot vagy 
keresõrobotot, amelyik egy adott weblapról 
kiindulva összegyûjtött minden kimenõ kap-
csolatot, és követte azokat, hogy ellátogasson 
a vonatkozó oldalakra, és még több kap-
csolatot gyûjtsön össze (Albert et al., 1999). 
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Ezen az ismétlõdõ folyamaton ke resztül 
feltérképeztük a web egy kis részletét.

Jelenleg körülbelül nyolcvan dokumen-
tum létezik világszerte, amelyik a mi webla-
punkra (www.nd.edu/~networks) mutat. Míg 
teljes ellenõrzést gyakorolunk a weblapunk ról 
kimenõ linkek k

out 
száma felett, a bejövõ 

linkek k
in
 számáról mások döntenek, így 

ez jellemzi az oldal népszerûségét. A másik 
oldalon az internet maga routerek hálózata, 
amelyek adatkötegeket navigálnak egyik 
számítógéptõl a másikig. A routerek külön-
bözõ fizikai vagy drót nélküli kapcsolatokkal 
kötõdnek egymáshoz, és különbözõ címtar-

tományokba oszlanak. Annak valószínûsége, 
hogy egy weblapot k

in
 vagy k

out
 kapcsolat 

jellemez, hatványfüggvény alakú. Az ered-
mények egy több mint 325 000 weblapot 
tartalmazó mintán alapulnak, amelyet 
Hawoong Jeong gyûjtött.

Mivel a WWW irányított hálózat, minden 
dokumentum jellemezhetõ a kimenõ (k

out
) 

és bejövõ (k
in
) kapcsolatok számával. Az elsõ 

általunk vizsgált mennyiség a kimenõ (bejö-
võ) fokszámeloszlás volt. P(k) a valószínû-
sége annak, hogy egy véletlenszerûen 
kivá lasztott weblapot pontosan k

out
 (k

in
) 

1. ábra • Véletlen és skálafüggetlen hálózatok. A véletlen hálózat fokszáma  Poisson-
eloszlást  követ, amely alakját tekintve nagyon közel haranggörbe. Ekkor a legtöbb cso-
mópontnak azonos számú kapcsolata van, és nem létezik kiemelkedõen sok kapcsolatú 
csomópont (fent balra). Így a véletlen hálózat hasonló egy országos közúti hálózathoz, 
amelyben a csomópontok a városok, a kapcsolatok pedig az õket összekötõ fõútvonalak. 
Valóban, a legtöbb várost durván ugyanakkora számú közút szolgálja (lent balra). Ezzel 
ellentétben, egy skálafüggetlen hálózat hatványfüggvényû fokszámeloszlása elõrevetíti, 
hogy a legtöbb csomópontból csupán kevés kapcsolat indul ki, amelyeket néhány 
nagymértékben össze kapcsolt középpont tart össze (fent jobbra). Ez vizuálisan nagyon 
hasonló a légiközlekedési rendszerhez, amelyben nagyszámú kis repülõtér kapcsolódik 

egymáshoz néhány fõ közép pont által (lent jobbra). (Barabási, 2003 után)
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kapcso lat jellemzi. A véletlen gráfok elmélete 
által vezérelve azt vártuk, hogy P(k) Poisson-
eloszlású. Így meglehetõsen meglepõ volt, 
amikor az adatok azt mutatták, hogy P(k) 
hatványfüggvény szerint csökkent,

 

P(k) ~ k γ,      (1)

ahol γ
out

 ≅ 2,45 (γ
in
 ≅ 2,1). 

Jelentõs különbségek mutatkoznak a 
Poisson- vagy hatványfüggvény-eloszlású 
hálózatok között (amint azt az 1. ábra 
mu tatja). Valóban, véletlen hálózatoknál 
a leg több csomópontnak hozzávetõleg 
ugyanak kora számú kapcsolata van, k ≈〈k〉, 
ahol 〈k〉 az átlagos fokszámot jelöli. P(k) 
exponen ciális csökkenése garantálja az 
olyan csomó pontok hiányát, amelyeknek 
jelentõsen több a kapcsolatuk, mint 〈k〉. Ez-
zel ellentétben, a hatványfüggvény-eloszlás 
magában foglalja, hogy a csupán kevés kap-
csolattal bíró csomó pontok nagy számban 
vannak jelen, azon ban egy elhanyagolható 
kisebbségnek na gyon nagy számú kapcso-
lata van. A közúti térkép például, amelynél 
a városok a csomó pontok és az ország-
utak a kapcsolatok, egy exponenciális 
hálózat, mivel a legtöbb város 2-5 országút 
keresztezõdésénél található. A másik olda-
lon a skálafüggetlen hálózatok inkább egy 
légiforgalmi irányító térképre hasonlítanak, 
amelyet divatos repülõs maga zinokban 
szokás bemutatni: a legtöbb repü lõteret 
csupán egy kevés szállítmányozó szolgálja, 
azonban van néhány középpont, példá-
ul Chicago vagy Frankfurt, amelyekbõl 
kapcsolatok indulnak majdnem minden 
másik egyesült államokbeli vagy európai 
repülõtérre. Így mint a kisebb repülõterek-
nek, a WWW-ben a dokumentumok többsé-
gének csupán kevés kapcsolata van. Ez a 
ke vés kapcsolat nem elegendõ a hálózat 
teljes összeköttetésének biztosítására, amely 
funkciót viszont néhány nagymértékben 
kapcsolódó középpont garantálja, a csomó-
pontokat összetartva. 

Amíg egy Poisson-eloszlásnál egy tipikus 
csomópontot k ≅ 〈k〉 kapcsolat jellemez, az 
átlag, 〈k〉, nem különösebben fontos egy hat-
ványfüggvény-eloszlás esetén. Egy belsõ ská-
la ilyen hiánya arra ösztönzött minket, hogy 
a hatványfüggvény-eloszlású hálóza tokat 
skálafüggetleneknek nevezzük (Bara bási 

– Albert, 1999). A felfedezés, hogy a WWW 
skálafüggetlen hálózat, fontos kér dést vetett 
fel: kialakulhatna-e ilyen inho mogén topo-
lógia más komplex rendszerek ben is? Erre 
a kérdésre mostanában váratlan irányból 
érkezett válasz: az internet felõl. Az internet fi-
zikai hálózatot alkot, amelynek csomópontjai 
routerek és címtartományok, míg a kapcso-
latok a különbözõ fizikai út vonalakat jelölik, 
például telefonvonalakat, optikai kábeleket, 
amelyek összekötik õket. A kapcsolatok 
fizikai természetének meg felelõen várható 
volt, hogy ez a hálózat kü lönbözik a WWW-
tõl, ahol egy link hozzá adása egy tetszõleges 
távoli oldalhoz olyan könnyû, mint hoz-
zákapcsolódni a szomszéd szobában lévõ 
számítógéphez. Sokak meg lepetésére a 
hálózat mögötti internet, úgy tûnik, szintén 
hatványfüggvényszerû fok számeloszlást 
követ. Ezt elõször három test vér figyelte 
meg, Michalis, Petros és Christos Faloutsos, 
számítógéptudósok Egyesült Álla mok-beli 
és kanadai egyetemeken, akik router- és 
domainszinten elemezték az inter netet.  Ezen 
esetek mindegyikében azt talál ták, hogy a 
fokszámeloszlás hatványfügg vényt követ γ 

=2,5 exponenssel a router hálózat és γ =2,2 
exponenssel a domaintér kép esetén, jelez-
ve, hogy az internet huza lozását is számos, 
nagymértékben kapcso lódó középpont 
uralja (Faloutsos et al., 1999).

19 lépésnyi távolság

Stanley Milgram harvardi szociológus 1967-
ben merész állítással lepte meg a világot: a 
társadalomban két személy tipikusan öt-hat 
kézfogásra van egymástól (Milgram, 1967). 
Vagyis, bolygónk hatmilliárd lakosa ellenére, 
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„kisvilágban” élünk. A társadalmi hálózatok 
ilyen tulajdonsága „a hatlépésnyi távolság-
ként” vált ismertté John Guare briliáns 
Broadway-színdarabja és filmje után (Guare, 
1990). A szociológusok ismételten vitatták, 
hogy a társadalmi hálózatok csomópontjai 
kis halma zokba csoportosulnak, baráti és 
ismeretségi köröket jelölve, amelyekben 
minden cso mópont hozzákapcsolódik 
minden más cso móponthoz, csupán gyér 
számú kapcsolattal kötõdve a kinti világhoz 
(Granovetter, 1973). Míg az ilyen helyi cso-
portosulás és kisvilág-viselkedés megfelel 
ösztönös megérzése inknek, elõreláthatatlan 
volt, hogy ezek a jel legzetességek a társadal-
mi rendszereken túl is lényegesek lehetnek. A 
kérdés az: követi-e az internet és a WWW ezt a 
paradigmát? A helyes válaszhoz szükségünk 
van a web tel jes térképére. Azonban, amint 
Steve Law rence és Lee Giles 1998-ban meg-
mutatták, még a legnagyobb keresõgépek 
is csupán a web 16 %-át fedik le (Lawrence 

– Giles, 1998, 1999).  Ez az, ahol a statisztikus 
mechanika eszközei kapóra jönnek – a teljes 
web saját ságaira kell következtetnünk egy 
véges szá mú mintából. 

Ennek érdekében elkészítettük a WWW 
kis modelljeit a számítógépen, biztosítva, 
hogy a kapcsolat eloszlása megegyezik a 
mért mûködési formával (Albert et al., 1999). 
A következõ lépésként megállapítottuk a két 
csomópont közti legrövidebb távolságot, és 
átlagoltuk ezeket minden csomópont-párra, így 
megkapva a d átlagos csomópont-távolságot. 
Megismételve ezt különbözõ mé retû háló-
zatokra, véges méretskálázást, a statisztikus 
mechanika egy standard eljárását alkalmazva 
arra a következtetésre jutottunk, hogy d a 
csomópontok N számától függ, mivel d = 
0,35 + 2,06 × log(N). Amikor 1999-ben a 
WWW-nek 800 millió csomópontja volt, ez 
azt vetítette elõre, hogy a két vélet lenszerûen 
kiválasztott oldal közötti legki sebb tipikus tá-
volság körülbelül 19 – feltéte lezve, hogy léte-
zik ilyen útvonal, ami a web irányított termé-

szetének köszönhetõen nem garantált. Egy 
IBM–Compaq–AltaVista együttmûködésben 
készült, kiterjedt tanul mány ezután azt találta, 
hogy a 200 millió csomópontra ez a távolság 
16 – nem túl messze a 17-tõl, amit a mi kép-
letünk jöven dölt egy ilyen méretû mintára 
(Broder et al., 2000). Ezek az eredmények 
tisztán megmu tatták, hogy a WWW egy 
kisvilágot jelöl, azaz két weblap közti klikke-
lések tipikus száma 19, a több mint milliárd 
lap ellenére. És amint azt Lada Adamic a 
Stanford Egyetemrõl meg mutatta, a WWW 
nagyfokú csoportosulást is felmutat, mivel 
annak valószínûsége, hogy egy adott cso-
mópont két szomszédja össze kapcsolódik, 
sokkal nagyobb egy csoporto sulásmentes 
véletlen hálózat esetében vár ható értéknél 
(Damic – Huberman, 1999).  Csoportunk 
eredményei azt mutatták, hogy az internet 
is hasonlóan mûködik – két router között 
a tipikus távolság kilenc, azaz egy köteg 
bármely routert el tud érni tíz ugráson belül 
(Yook et al., 2002), a hálózat pedig nagy-
mértékben csoportosodott, mutatva, hogy 
a kisvilág-paradigma gyorsan átitatta a Föld 
újonnan fejlõdõ elektronikus bõrét. 

Fejlõdõ hálózatok

Miért alakítanak ki olyan különbözõ rend-
szerek, mint az internet fizikai hálózata vagy a 
WWW virtuális hálója hasonló skálafüg getlen 
hálózatokat? Mostanában vezettük vissza 
a hatványfüggvény fokszám eloszlásá nak 
kialakulását két általános mechanizmus ra, 
amelyek hiányoznak a klasszikus gráf-
modellekbõl, de jelen vannak számos komp-
lex hálózatban (Barabási – Albert, 1999). A 
hagyományos gráfelméleti modellek felté-
telezték, hogy az egy hálózatban található 
csomópontok száma rögzített. Ezzel ellen-
tétben a WWW folyamatosan terjeszkedik új 
weblapok hozzáadásával, az internet pe dig 
növekszik új routerek és kommunikációs 
kapcsolatok bevezetésével. Továbbá, míg 
a véletlen gráfoknál feltételezik, hogy a 
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kap csolatok véletlenszerûen oszlanak 
el, a leg több valódi hálózat preferenciális 
kapcsoló dásról tesz bizonyságot: nagyobb 
a valószí nûsége az olyan csomóponthoz 
való kapcso lódásnak, amelyiknek nagy-
számú kap cso lata van. Valóban, nagyobb 
valószínûséggel kapcsoljuk weblapunkat a 
több kapcsolattal jellemezhetõ dokumen-
tumokhoz a WWW-n, mivel ezek azok, 
amelyekrõl tudunk; a hálózati mérnökök 
hajlamosak az intézmé nyüket olyan ponto-
kon keresztül kapcsolni az internethez, ahol 
nagy a sávszélesség, amely szükségszerûen 
magában foglal nagy számú egyéb fogyasztót 
vagy kapcsolatot. E két összetevõn alapulva 
létrehoztunk egy egyszerû modellt, amely-
ben minden idõ egységben egy új csomópont 
adódik a háló zathoz, a rendszerben jelen 
lévõ csomópon tok némelyikéhez kapcso-
lódva (2. ábra) (Barabási – Albert, 1999). 
Annak valószínû sége, Π (k), hogy egy új 
csomópont k linkkel kapcsolódik egy cso-
móponthoz, a preferenciális kapcsolódást 
követi, 

 

Π (k) =            (2)

ahol az összeg minden csomóponton át megy. 

A numerikus szimulációk azt mutat ják, 
hogy az ebbõl eredõ hálózat valóban ská-
lafüggetlen, és annak valószínûsége, hogy 
a csomópontnak k kapcsolata van, (1)-bõl γ  

= 3 kitevõvel számítható (Barabasi et al., 1999). 
Ez az egyszerû modell illusztrálja, hogyan 
vezet a növekedés és a preferenciális kapcso-
lódás együttesen a középpont-hierarchia 
megjelenéséhez: egy kapcsolatokban gaz-
dag csomópont gyorsabban fogja növelni a 
kapcsolatainak számát, mint a többi cso mó-
pont, mivel a bejövõ csomópontok nagyobb 
valószínûséggel kapcsolódnak hozzá. Ez „a 
gazdag még gazdagabbá válik” jelenség, amely 
sok versenyrendszerben jelen van. 

A hálózatokat hagyományosan statikus 
dologként szemlélték, a modellezõ szerepe 
megtalálni annak módját, hogy állandó 
számú csomópont között úgy helyezze el 
a kapcsolatokat, hogy az eredményként lét-
rejövõ hálózat hasonlóan nézzen ki, mint 
a hálózat, amelyet modellezni kívánunk. 
Ezzel ellentétben a skálafüggetlen modell 
a háló zatot dinamikus rendszernek tekinti, 
magá ban foglalva a tényt, hogy önállóan áll 
össze, és csomópontok, valamint kapcsola-
tok hoz záadása és eltávolítása által alakul ki 

k
Σ

i
k

i

2 ábra • Egy skálafüggetlen hálózat születése. A skálafüggetlen topológia természetes 
kö vetkezménye a valódi hálózatok mindig terjeszkedõ természetének. Két összekap-
csolt csomópontból kiindulva (fent balra) minden panelen egy új csomópont (üres 
körként jelölve) adódik hozzá a hálózathoz. Amikor döntenek, hova kapcsolódjanak, 
a csomópontok elõnyben részesítik a több kapcsolatú csomópontokhoz való kötõdést. 
A növekedésnek és a preferen ciális kapcsolódásnak köszönhetõen kialakul néhány 

nagyszámú kapcsolattal jellemezhetõ középpont (Barabási, 2003 után).
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az idõ ben. Az ilyen dinamikus megközelítés 
a fizi kán alapuló modellezés hagyományát 
kö veti, amelynek célja megragadni a módot, 
ahogy a természet összeállította ezeket a 
hálózatokat. A várakozás e modellezési tö-
rekvések mögött az, hogy ha megragadjuk 
a kapcsolatok és csomópontok elhelyezését 
irányító mikroszkopikus folyamatokat, a 
strukturális elemek és a topológia ezekbõl 
következik. Ezenkívül a kialakuló hálózatok 
dinamikus rendszerekként való szemlélete 
lehetõvé teszi számunkra, hogy analitikus 
módszerrel megjósoljuk számos tulajdon-
ságukat. 

Bose–Einstein-kondenzáció

A legtöbb komplex rendszerben a csomó-
pontok különböznek a kapcsolatokért való 
versengés képességét tekintve. Néhány 
weblap például marketing és jó tartalom 
keveréke által rövid idõ alatt nagyszámú 
linkre tesz szert, könnyedén felülmúlva ke-
vésbé népszerû oldalakat, amelyek sokkal 
hosszabb ideje léteznek. Jó példa a Google 
keresõgép: viszonylag újonnan érkezõ, ki-
váló termékkel, kevesebb mint két év alatt a 
WWW egyik legtöbb kapcsolatát felmutató 
csomópontjává vált. Ez a kapcsolatok iránti 
versengés belefoglalható a skálafüggetlen 
modellbe, oly módon, hogy minden csomó-
ponthoz egy fittséget rendelünk, amely 
an nak képességét jellemzi a kapcsolatokért 
való versenyben más csomópontokkal 
szemben (Bianconi – Barabási, 2001a). Egy 
véletlenszerûen kiválasztott η

i
 fittség kijelö-

lése minden i csomóponthoz a következõ-
képpen módosítja a növekedési rátát (2) 
esetén 
 

                (3)

Az egyenlõtlen fittség által generált ver-
sengés multiskálázáshoz vezet: egy adott 
csomópont kapcsolatainak száma a követke-
zõképpen alakul: k

i
(t) ≅ t β(η), ahol β(η) η-nel 

növekszik, lehetõvé téve a nagy η-jú fit tebb 

csomópontok számára, hogy egy késõbbi 
idõpontban csatlakozzanak a háló zathoz, és 
felülkerekedjenek a régebbi, de kevésbé fitt 
csomópontok felett.

A fittségi verseny modelljei szoros kap-
csolatban vannak a Bose–Einstein-konden-
zációval, amely jelenleg az egyik legtöbbet 
vizsgált probléma a nagy sûrûségû anyag 
fizi kájában. Valóban, mostanában fedeztük 
fel (Bianconi – Barabasi, 2001b), hogy a fitt-
ség modell pontosan leképezhetõ egy Bose-
gázba, ha minden csomópontot kicserélünk                                        
εi = e-βηi szintû energiával. E térképezés sze rint 
az i csomóponthoz kötõdõ kapcsolatokat 
az e

I 
szintjén részecskékkel helyettesítjük, a 

Bose-gáz viselkedését pedig páratlan mó don 
megszabja g(ε) eloszlás, amelybõl a fittség ki-
választódik. A g(ε) mûködési formája várha-
tóan rendszerfüggõ: egy hálózat ese tén egy 
router vonzereje egy másik eloszlás ból ered, 
mint a fogyasztókért versengõ .com társaságok 
fittsége. A fittségi eloszlások szé les osztályára 
kialakul a gazdag még gazda gabbá válik 
jelenség, amelyben, miközben a legfittebb 
csomópont több kapcsolatot sze rez meg, 
mint kevésbé fitt megfelelõi, nincs határozott 
gyõztes. A másik oldalon bizo nyos fittségi 
eloszlások Bose–Einstein-kon den zációt 
eredményezhetnek, amelyek a háló zati 
nyelvben megegyeznek a gyõztes min dent 
visz jelenséggel: a legfittebb cso mó pont 
biztos nyertesként jelentkezik, kon denzációt 
alakítva ki azáltal, hogy megszerzi a kapcso-
latok egy véges részletét, mely füg getlen a 
rendszer méretétõl. 

Az internet Achilles-sarka

Amint a világgazdaság növekvõ mértékben 
válik függõvé az internettõl, egy gyakran 
kimondott aggodalom támad: fenn tudjuk-
e tartani funkcionális voltát elkerülhetetlen 
hibák vagy gyakori hackertámadások kö-
zepette? A jó hír az, hogy mostanáig az inter-
net meglehetõsen rugalmasnak bizonyult 
a hibákkal szemben: miközben minden 

Π (ki) =
 ηi

ki

                Σjηj
kj
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pilla natban a routerek mintegy 3 %-a nem 
mûkö dik, alig érzékelünk jelentõsebb 
töréseket. A kérdés az, honnan származik 
ez a robusz tusság? Jelentõs hibatûrés van 
beépítve a csomagkapcsolást irányító pro-
tokollokba, de újabban megtudtuk, hogy a 
skálafüggetlen topológia szintén döntõ sze-
repet játszik. A hibatûrés hálózati komponen-
sének megis merésében segítséget kapunk a 
perkoláció tól, a fizika egy sokat tanulmányo-
zott terüle tétõl. A perkolációelmélet elárulja, 
hogy csomópontok véletlenszerû eltávolítása 
egy hálózatból inverz perkolációátmenetet 
fog eredményezni: ƒ

c
-nek mint a csomó-

pontok kritikus részletének eltávolításával a 
háló zatnak egymással nem kommunikáló 
cso mópontok apró szigeteire kellene hul-
lania. Meglepetésünkre a skálafüggetlen 
hálózato kon végzett szimulációk nem támo-
gatták ezt az elképzelést (Albert et al., 2000): 
eltá volíthattuk a csomópontok akár 80 %-át, 
a megmaradó csomópontok még mindig szo-
rosan kapcsolódó fürtöt alkottak. A rejtélyt 
Shlomo Havlin fedte fel munkatársaival a 
Bar-Ilan Egyetemen, kimutatva, hogy amíg γ 
kapcsolódási exponense kisebb, mint 3 (ami 
igaz a legtöbb valódi hálózatra, bele értve az 
internetet), a törés kritikus küszöbe ƒ

c
=1 (Co-

hen et al., 2000, 2001). Ez bámulatos bemuta-
tása annak, hogy a skálafüggetlen hálózatok 
nem tördelhetõk darabokra a cso mópontok 
véletlen eltávolításával. Ez a hi bákkal szem-
beni extrém robusztusság az inhomogén 
hálózati topológiában gyökere zik: mivel 
sokkal több kis csomópont létezik, mint 
középpont, a véletlenszerû eltávolítás nagy 
valószínûséggel ezeket érinti majd. Azonban 
egy kis csomópont eltávolítása nem vált ki 
jelentõsebb törést a hálózati to pológiában, 
amint egy kis helyi repülõtér be zárásának is 
csekély befolyása van a nemzet közi légifor-
galomra, ami megvilágítja a háló zat véletlen 
hibákkal szembeni robusztussá gát. A rossz 
hír az, hogy az inhomogén to pológiának 
hátulütõi is vannak: a skálafüg getlen hálóza-

tok meglehetõsen sebezhetõ ek a támadások-
kal szemben (Albert et al., 2000).  Valóban, a 
legtöbb kapcsolattal bíró csomópontok egy 
apró törése darabokra törné a hálózatot. Ezek 
a felismerések fel fedték a skálafüggetlen há-
lózatok alapvetõ topológiai sebezhetõségét: 
míg az internet várhatóan nem törik meg a 
routerek és vo nalak véletlen hibái miatt, jól 
informált hacke rek könnyedén alakíthatnak 
ki olyan szcená riót, amely árthat a hálóza-
toknak.  

Skálafüggetlen járványok

A skálafüggetlen hálózatokkal kapcsolatos 
ismeretek a számítógépes vírusok, betegsé-
gek és szeszélyek megértéséhez is tartal-
maznak feltevéseket. A járványkutatók és 
marketingszakemberek által évtizedek óta 
behatóan tanulmányozott diffúziós elmé le-
tek kritikus küszöböt jósolnak valaminek a 
populáción keresztüli elterjedésére. Minden 
vírus, ami kevésbé virulens, mint a jól megha-
tározott küszöb, elkerülhetetlenül kihal, míg 
a küszöb felettiek exponenciálisan megsok-
szorozódnak, végsõ fokon áthatva az egész 
rendszert. 

Újabban azonban Romualdo Pastor-Sa-
torras, a barcelonai Unversidad Politècnica 
de Catalunya és Allessandro Vespignani, a 
bloomingtoni Indiana Egyetem munkatársa 
meglepõ következtetésre jutottak (Pastor-Sa-
torras – Vespignani, 2001). Azt találták, hogy 
egy skálafüggetlen hálózatban a kü szöb zéró. 
Vagyis minden vírus, még azok is, amelyek 
csak gyengén fertõzõek, el fog nak terjedni, 
és fenn fognak maradni a rend szer ben. Ez 
magyarázza, hogy a Love Bug, mos tanáig a 
legkárosabb vírus, amelyik 2000-ben megtá-
madta a brit parlamentet, csupán a hetedik 
leggyakoribb vírus volt még egy évvel a 
bevezetése és feltételezett meg semmisítése 
után is. A meglepõ visel kedés kulcsai a kö-
zéppontok (hub). Mivel a közép pontokból 
nagyszámú kapcsolat indul ki, legalább 
egy közülük hajlamos lesz meg fe rtõzõdni 
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bármely fertõzött csomópont által. Ha pedig 
egy középpont egyszer megfertõ zõdik, szét 
fogja sugározni a vírust számos más oldalra, 
végsõ soron veszélyeztetve más középpon-
tokat, amelyek aztán segítenek elterjeszteni 
a vírust az egész rendszerben. 

Mivel a biológiai vírusok társadalmi háló-
zatokban terjednek, amelyek sok esetben 
skálafüggetleneknek bizonyulnak, ez az ered-
mény azt sugallja, hogy a tudósoknak egy 
második pillantást kellene vetniük a há lózati 
topológia és a járványok kölcsönhatá sáról írt 
kutatási anyagokra. Különösen egy skálafüg-
getlen kapcsolathálózatban, a vé letlen im-
munizálás hagyományos közegész ségügyi 
megközelítése könnyedén ered ménytelen 
maradhat, mivel valószínûleg fi gyelmen 
kívül hagy a középpontok közül néhányat. 
A skálafüggetlen hálózatokkal kap csolatos 
kutatások egy alternatív meg közelítést java-
solnak: a középpontokat vagy a legtöbb kap-
csolattal rendelkezõ egyéne ket megcélozva, 
az immunizálásnak a po puláció csupán egy 
kis töredékét kell elérnie (Dezsõ – Barabasi, 
2002; Pastor-Satorras – Vespignani, 2002; 
Cohen et al., 2003). A kö zéppontok megha-
tározása egy társadalmi hálózatban azonban 
sokkal nehezebb, mint más rendszertípusok, 
például az internet esetében. Mindazonáltal 
Reuven Cohen és Shlomo Havlin az izraeli 
Bar-Ilan Egyetemrõl a New York-i Clarkson 
Egyetemen dolgozó Daniel ben-Avraham-
mal együtt nemrégiben okos megoldást 
javasoltak (Cohen et al., 2003): tedd védetté 
véletlenszerûen kivá lasztott egyének véletlen 
ismerõseinek egy kis részét – ez egy olyan 
eljárás, amely nagy valószínûséggel választja 
ki a középponto kat, mivel õk sok emberrel 
állnak ismeretség ben. Ez a megközelítés 
azonban fontos etikai dilemmákat vet fel. 
Például, még ha meg is lehetne határozni a 
középpontokat, elsõbb séget kellene-e kap-
niuk az immunizációnál és a kezelésnél? 

Számos üzleti kontextusban az emberek 
járványokat akarnak indítani, nem pedig 

megállítani. Sok vírus jellegû marketingkam-
pány például kifejezetten megpróbál kö-
zéppontokat megcélozni, hogy a lehetõ 
leg gyorsabban elterjesszen egy terméket. 
Ter mészetesen ez a stratégia nem új. A 
Pfizer gyógyszerészeti óriás által támoga-
tott tanul mány egészen az 1950-es évekig 
visszame nõen feltárta azt a fontos szerepet, 
amelyet a középpontok játszanak abban, 
hogy or vosok egy adott közössége milyen 
gyorsan vesz át egy új gyógyszert. Valóban, 
a mar ke tingszakemberek egy ideje ösztö-
nösen tud ják, hogy bizonyos fogyasztók 
sokkal haté konyabbak az új termékekkel 
kapcsolatos promóciós hírek terjesztésében. 
A skálafüg getlen hálózatokkal kapcsolatban 
újabban végzett munka azonban biztosítja a 
tudomá nyos vázat és a matematikai eszközö-
ket a jelenség precízebb vizsgálatához. 

Perspektíva

Habár a skálafüggetlen hálózatok megle põ en 
elterjedtek, léteznek kiemelkedõ kivéte lek. 
Például a közúti hálózat és az elektromos 
hálózat az Egyesült Államokban nem 
skála független. Más hálózatok esetén az 
adatok nem meggyõzõek. A kisszámú, 
megbízha tóan feltérképezett tápláléklánc, 
amely el árulja, hogyan élnek egymásból a 
fajok, nem tette lehetõvé a tudósok számára, 
hogy vilá gos következtetésre jussanak a 
hálózat típu sát illetõen. Az agy nagy léptékû 
kapcsolati térképének hiánya nem engedi 
meg, hogy megállapítsuk e kritikus hálózat 
természetét. Az anyagtudományban látha-
tó legtöbb há lózat, például a kristályrács, 
amely leírja a szilárd anyagokban lévõ 
atomok közti köl csönhatásokat, szintén 
nem skálafüggetlen, de minden atomnak 
azonos számú kapcsola ta van más atomok 
felé, ami megle hetõsen szabályos hálózati 
topológiához vezet. 

Talán még fontosabbak az egyéb para-
méterek, amelyek meghatározzák egy háló-
zat szerkezetét. Az egyik ilyen tulajdonság 
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a hálózat átmérõje vagy pályahossza: a 
legna gyobb számú ugrás, amely szükséges 
ahhoz, hogy bármely csomóponttól eljus-
sunk bár mely más csomóponthoz a lehetõ 
legrövi debb utat követve. A kis átmérõjû 
hálózato kat „kisvilág”-nak nevezik, és jelen-
leg sok kutatás vizsgálja ezt és más kapcso-
lódó jelen ségeket, például a csomópontok 
csoporto sulását és hierarchiáját.

Végezetül, megérteni egy hálózat szerke-
zetét csak a történet egy része. Például min-
den újabb kapcsolatnak egy csomóponthoz 
való adásakor megjelenhetnek túlzott károk, 
amelyek megakadályozhatnák, hogy bizo-
nyos hálózatok, pl. az USA közúti rend szere, 
skálafüggetlené váljanak. A táplálék láncban 
néhány zsákmányt könnyebb meg fogni, 
mint másokat, és ez a tény mélyreható befo-
lyással bír az egész hálózatra. A társadal mi 
hálózatoknál a családtagokhoz fûzõdõ 
kap csolatok erõsségüket tekintve sokban 
külön böznek az ismerõsökkel való kapcso-
latoktól. Szállítási, transzmissziós és az inter-
nethez ha sonló kommunikációs rendszerek 
esetén a specifikus kapcsolatok mentén 
je lentkezõ forgalmi torlódások jelentõs 
tényezõk.

Lényegében eleinte úgy tanulmányoz-
tuk a komplex hálózatokat, hogy ez egyedi 
kapcsolataik és csomópontjaik részleteit 
fi gyelmen kívül hagytuk. Eltávolodva 
ezektõl a sajátságoktól jobban meg tudtunk 
figyelni néhány szervezõ elvet a látszólag 
érthetet len rendszerek mögött. Legvégül, az 
ebbõl a kísérletbõl származó tudás számos 
alapvetõ feltevés újragondolásához veze-
tett. A múlt ban például a kutatók véletlen 

hálózatként modellezték volna az internetet, 
hogy tesz teljék, egy új forgalmi protokoll 
hogyan befo lyásolná a rendszertorlódást. 
Azonban, amint most már tudjuk, az internet 
olyan viselke désû skálafüggetlen rendszer, 
amely drámai an különbözik a véletlen há-
lózatokétól. Kö vetkezésképpen a kutatók 
újraépítették a számítógépmodelleket, ame-
lyeket az inter net szimulálására használtak. 
Hasonlókép pen, a skálafüggetlen hálózatok 
tulajdonsá gainak ismerete felbecsülhetet-
len lesz szá mos más területen, különösen 
ahogy túlha ladunk a hálózati topológiákon, 
hogy meg vizsgáljuk az ezekben a komplex 
rendsze rekben megtalálható bonyolult és 
gyakran nehezen megfogható dinamikát. 

Az itt tárgyalt elõnyök csupán a jéghegy 
csúcsát jelentik. A hálózatok az összetettség 
architektúráját ábrázolják. Azonban ahhoz, 
hogy teljesen megértsük a komplex rend-
szereket, e szerkezet mögé kell mennünk, 
és fel kell fednünk az alapvetõ dinamikus 
folyamatokat irányító törvényeket, például 
az internetes forgalomban vagy a sejt reak-
ciókinetikájában. A legfontosabb, hogy meg 
kell értenünk, hogy a komplexitás, szerke-
zet és dinamika e két rétege hogyan alakul 
ki együtt. Ezek mind hatalmas kihívások a 
fizi kusok, biológusok és matematikusok 
szá mára, új korszakot vezetve be, amelyet 
Ste phen Hawking nemrég a „komplexitás 
szá zadának” nevezett.

Kulcsszavak: skálafüggetlenség, világháló, 
Bose–Einstein-eloszlás
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