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Elméleti matematika program (Programvezető: Szűcs András)

2012



1. Előzmények

A véletlen módszer gráfelméleti problémákban való első nevezetes alkalma-

zásai, illetve a véletlen gráfokkal kapcsolatos jelenségek vizsgálatának kez-

detei Erdős Pál és Rényi Alfréd [11, 12], illetve Edgar Gilbert [14] nevéhez

fűződnek az ötvenes évek végéről, noha véletlen gráfmodellek korábbi cik-

kekben is felbukkannak, például Yule 1925-ös [23] vagy Simon 1955-ös [21]

cikkeiben. Az Erdős–Rényi– és a Gilbert-modell esetében is a gráf csúcsainak

száma adott, az élek behúzása véletlenszerűen történik. Az összefüggőséget,

az összefüggőségi komponensek méretének aszimptotikus viselkedését vizsgál-

ták, amint a csúcsok száma végtelenhez tart. A modellek bevezetésének

célja többek között kombinatorikai álĺıtások bizonýıtása volt, például ezek

seǵıtségével alsó becslést adhatunk bizonyos Ramsey-számokra.

Évtizedekkel később, amikor lehetővé vált a nagy méretű hálózatokról,

például az internetről vagy szociális hálózatokról való adatgyűjtés, a véletlen

gráfok új szerephez jutottak a valós hálózatok modellezésében. 1999-ben

Barabási Albert-László és Albert Réka valós hálózatokat vizsgáltak, például

az interneten található oldalak közötti hivatkozásokat [5]. Azt találták, hogy

nagy d-re a d fokú csúcsok aránya megközeĺıtőleg C ·d−γ, ahol a γ karakterisz-

tikus kitevő értéke általában 2 és 3 közötti. Ez azt mutatta, hogy az Erdős–

Rényi-t́ıpusú modellek ebből a szempontból nem jók a valós hálózatok model-

lezésére, hiszen ott polinomiális lecsengés helyett exponenciálisnál is gyorsabb

lép fel ebben az úgynevezett aszimptotikus fokszámeloszlásban. Ezért időben

fejlődő modellek egy családját javasolták adottm egész szám mellett. Minden

lépésben egy új csúcs csatlakozik a hálózathoz, majd ennek véletlenszerűen

választunk m szomszédot a régiek közül, úgy, hogy minden d szomszéddal

rendelkező régi csúcs d-vel arányos valósźınűséggel kapjon új élt. Azt sej-

tették, hogy ezek a modellek rendelkeznek a fenti, skálafüggetlenségnek el-

nevezett tulajdonsággal, vagyis nagy d-re a d fokú csúcsok aszimptotikus

aránya d-ben polinomiálisan cseng le [5]. A modell pontos meghatározása

és az álĺıtások matematikai értelemben vett bizonýıtása Bollobás, Riordan,

Spencer és Tusnády 2001-es cikkében található [8].

Ezt követően számos véletlen gráfmodell született, részben valós háló-
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zatok modellezésére, és a skálafüggetlenség is sok esetben fontos tulajdonság-

nak bizonyult. Emĺıthetjük például Cooper és Frieze [9], Deijfen, van den

Esken, van der Hofstad és Hooghiemstra [10], Katona, Móri [16, 19], illetve

Sridharan, Gao, Wu és Nastos [22] munkáit.

A kutatómunka célja a skálafüggetlen véletlen gráfokkal kapcsolatos loká-

lis jelenségek megértése és új modellek vizsgálata volt a martingálelmélet

módszereinek seǵıtségével. Az új modellek kialaḱıtásánál fontos szempont

volt, hogy kettőnél több csúcs kölcsönhatását is figyelembe tudjuk venni. A

korábbi modellek nagy részében ugyanis a gráf fejlődését a már létező csúcsok

fokszáma határozta meg, nem tartották számon, hogy mely csúcsok kaptak

egyszerre új éleket.

2. Módszerek

A véletlen gráfmodellekkel kapcsolatos legtöbb kérdés a fokszámok vizsgála-

tára, azok aszimptotikus viselkedésére vonatkozott. Ugyanakkor a modellek

mindegyikében feltételeztük, hogy lépésenként egy új csúcs jön létre, és azo-

nos fokú régi csúcsok azonos valósźınűséggel csatlakoznak hozzá. Ez lehetővé

teszi, hogy martingálokat késźıtsünk adott csúcs fokszámából vagy az adott

fokú csúcsok számából: az új csúcs foka bizonyos indikátorok összege, ı́gy a

feltételes várható értékek összeggé bomlanak.

Ennélfogva a bizonýıtások módszerei a legtöbb esetben martingálelmélet-

ből származnak. Az alapok egyrészt Neveu könyvében [20], másrészt Móri

Tamás cikkeiben [16, 19, 17, 18] találhatók. Legtöbbször az alábbi álĺıtást

használtuk.

2.3. álĺıtás. Az (Mn,Gn) négyzetesen integrálható, nemnegat́ıv szubmartin-

gálhoz legyen

An = EM1 +
n∑
i=2

(E (Mi| Gi−1)−Mi−1) , Bn =
n∑
i=2

D2 (Mi| Gi−1) .

Ha B
1/2
n logBn = O (An), akkor Mn ∼ An teljesül az {An →∞} eseményen

majdnem mindenütt n→∞ esetén.
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Felhasználtunk urnamodellekkel kapcsolatos eredményeket is. Ezek bi-

zonýıtása szintén martingálok seǵıtségével történik sok esetben, például Go-

uet cikkében [15].

A módszerek között szerepelnek még regulárisan változó és lassan változó

sorozatok aszimptotikus viselkedéséről szóló álĺıtások, itt Bojanić és Seneta

[7], illetve Galambos és Seneta [13] cikkei, továbbá Bingham könyve [6]

használható.

3. Eredmények

Olyan véletlen gráfmodellekkel vagy ezek módośıtásaival foglalkoztunk, me-

lyekben lépésenként egy új csúcs születik, majd ezt néhány véletlenszerűen

kiválasztott régivel kötjük össze. Sok esetben érvényes volt, hogy nagyobb

fokú csúcsok nagyobb valósźınűséggel kapnak új éleket, ezt nevezik ”prefe-

rential attachment” tulajdonságnak.

A modellekben közös volt az aszimptotikus fokszámeloszlás létezése: a

d fokú csúcsok aránya 1 valósźınűséggel konvergens, amint a lépések száma

végtelenhez tart. Sok esetben a limeszek sorozata polinomiálisan csökkenő,

azaz skálafüggetlenséget találtunk vagy épp feltételeztünk. Szerepelt olyan

modell is, ahol fokszámok helyett súlyokat használtunk.

3.1. Lokális aszimptotikus fokszámeloszlás

A 2. fejezetben skálafüggetlen, vagy legalábbis aszimptotikus fokszámelosz-

lással rendelkező véletlen gráfokban kerestünk lokális fokszámeloszlást. Pon-

tosabban fogalmazva, ha a gráf egésze helyett csak bizonyos módon kiválasz-

tott csúcsokat tekintünk, és itt számı́tjuk ki az egész gráfban d fokú csúcsok

arányát, ez az arány más határértékkel rendelkezik, mint az egész gráfban a

d fokú csúcsok aránya. A konvergencia itt is 1 valósźınűségű. A fokszámot

végig az egész gráfban számı́tjuk.

A kiválasztott csúcsok halmaza állhat például egy rögźıtett csúcs szomszé-

daiból, vagy egy adott csúcstól adott távolságra lévő csúcsokból, néhány csúcs
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közös szomszédaiból. A 2. fejezetben elégséges feltételeket adtunk az ı́gy kap-

ható lokális aszimptotikus fokszámeloszlás létezésére, és azt is megmutattuk,

hogyan lehet ezt meghatározni a gráfmodellt és a kiválasztott csúcsok hal-

mazát jellemző mennyiségekből. Ez modellfüggetlen eredmény, a modellt és

a kiválasztási eljárást sem kell pontosan ismerni, elégséges feltételeket adtunk

meg, melyek mellett az alábbiak teljesülnek.

2.1. tétel. [3, Theorem 1] Tegyük fel, hogy a megadott feltételek teljesülnek

a (Gn, Sn) sorozatra és a kiválasztott csúcsok halmazára. Jelölje X∗[n, d] a

d fokú csúcsok számát a kiválasztottak között, mı́g Sn a kiválasztott csúcsok

halmazát n lépés után. m az új csúcsok lehetséges legkisebb kezdeti fokszáma.

Ekkor a

lim
n→∞

X∗ [n, d]

|Sn|
= xd

határértékek minden d ≥ m-re 1 valósźınűséggel léteznek és pozit́ıvak.

Az (xd) sorozat teljeśıti a következő rekurziót:

xm =
α qm

α + pm−cm
cm

, xd =
xd−1 · kd−1

cd−1
+ α · qd

α + kd
cd

(d ≥ m+ 1). (1)

Az (xd) sorozat valósźınűségeloszlás, vagyis tagjait összegezve 1-et kapunk.

Továbbá xd ∼ L · d−γ∗ teljesül d → ∞ esetén valamely L > 0-ra az alábbi

kitevővel:

γ∗ = α (γ − 1) + 1.

Itt a (cd) és (pd) sorozatok és γ a gráfsorozatból, mı́g (qd) és α a kiválasztás

módjából olvashatók ki.

Ezután megmutattuk, hogy a tétel hogyan alkalmazható konkrét model-

lekben (2.6.1 – 2.6.4. szakasz), és néhány feltétel szükségességét is igazoltuk

(2.6.5. szakasz). A fő eredmények a [2, 2011] és [3, 2011] cikkekben találhatók.

2.2. Fokszámok határeloszlása véletlen fákban

A 3. fejezetben a lineáris súlyozású fában rögźıtettünk egy helyet, és az ide

érkező csúcsot vizsgáltuk. Tekinthetjük például a gyökérhez, az első csúcshoz

4



harmadikként csatlakozó csúcsot (azaz a gyökér harmadik gyermekét), noha

nem tudjuk, hogy ez hányadik lépésben születik. A modell pedig a következő:

minden lépésben egy új csúcs jön létre, és annak valósźınűsége, hogy egy adott

d fokú régi csúcshoz csatlakozik, d+β-val arányos. β > −1 a modell rögźıtett

paramétere. Kérdés a rögźıtett helyen lévő csúcs fokszámának megfelelő

skálázás utáni határeloszlása, melyről az alábbit sikerült belátni.

3.1. tétel. [1, Theorem 1] Legyen k ∈ Z+ és (x1, . . . , xk) ∈ Zk+ rögźıtett.

x a fa első csúcsának x1. gyermekének x2. gyermekének stb. xk. gyermeke,

deg(x,Gn) pedig ennek fokszáma n lépés után. Ekkor

deg (x,Gn)

n1/(2+β)
→ ζx

1 valósźınűséggel n → ∞ esetén valamely ζx pozit́ıv valósźınűségi változóra.

ζx eloszlása megegyezik ζ∅ · ξ1 · . . . · ξk eloszlásával, ahol

• ζ∅, ξ1, . . . , ξk független valósźınűségi változók;

• ζ∅ annak felel meg, amikor x a gyökér;

• ξ1 eloszlása Beta (1 + β, x1 − 1), ha x1 > 1; ξ1 ≡ 1, ha x1 = 1;

• ξs eloszlása Beta (1 + β, xs) minden 2 ≤ s ≤ k egészre.

Az ezzel kapcsolatos eredmények, más modellekre vonatkozó hasonló álĺı-

tások (3.2 – 3.4. álĺıtás) és funkcionális határeloszlástétel (3.5. tétel) az [1,

2011] cikkben olvashatók.

3.3. Hármas kölcsönhatások modellje

A 4. fejezetben egy hármas csoportok által meghatározott módon fejlődő

véletlen modellt vezettünk be és vizsgáltunk. Itt a csúcsok, az élek és a

csúcsok által alkotott háromszögek is pozit́ıv súllyal rendelkeznek, mellyel azt

tartjuk számon, az adott csúcs, csúcspár vagy háromszög hányszor szerepelt

kölcsönhatásban. Minden lépésben három csúcs lép kölcsönhatásba, vagy

egy újonnan születő és két korábbi, vagy három régi csúcs. Választhatjuk
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őket egyenletes eloszlás szerint, vagy az élek, illetve háromszögek súlyával

arányosan.

A súlyokon ḱıvül egy rögźıtett csúcs fokszáma is vizsgálható, mely azt

méri, hogy az adott csúcs hány különböző másikkal működött együtt. A

súly és a fokszám együttes aszimptotikus eloszlását, azaz az adott súlyú

és fokszámú csúcsok arányának 1 valósźınűségű limeszét határoztuk meg a

következő módon.

4.1. tétel. Rögźıtett 1 ≤ w és 2 ≤ d ≤ 2w egészekre jelölje X[n, d, w] a d

fokú és w súlyú csúcsok számát n lépés után, Vn pedig az összes csúcs számát

n lépés után. Ekkor
X[n, d, w]

Vn
→ xd,w

teljesül 1 valósźınűséggel n→∞ esetén, ahol xd,w pozit́ıv konstans. Az alábbi

rekurzió érvényes:

x2,1 =
1

α + β + 1
;

xd,w =
1

αw + β + 1

[
α1(w − 1)xd,w−1 + α2(w − 1)xd−1,w−1 + βxd−2,w−1

]
,

α1 = (1− p)q, α2 =
2pr

3
, α = α1 + α2,

β =
1

p
[2(1− r) + 3(1− p)(1− q)].

Itt p annak valósźınűsége, hogy egy adott lépésben új csúcs születik,

r annak valósźınűsége, hogy ilyenkor súlyokkal arányosan választunk két

régi csúcsot a hármas kölcsönhatáshoz, q pedig annak valósźınűsége, hogy

súlyokkal arányosan választunk három régi csúcsot, ha nem jön létre új csúcs

az adott lépésben.

Ezután a súlyokra és a fokszámokra is skálafüggetlenséget bizonýıtottunk

(4.5. és 4.7. tétel). Megvizsgáltuk adott csúcs súlyának, fokszámának és

a maximális súlynak és fokszámnak az aszimptotikus viselkedését is (4.8 –

4.11. tétel). Az eredmények egy része a [4, 2012] cikkben található.
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5. Következtetések

A disszertációban véletlen skálafüggetlen gráfmodelleket vizsgáltunk, azaz

olyanokat, ahol a d fokú csúcsok arányának 1 valósźınűségű limesze cd minden

d-re, és cd ∼ Kd−γ. Ha itt a cd számokat vagy γ-t szeretnénk becsülni, viszont

a hálózat túl nagy ahhoz, hogy könnyen választhassunk belőle egyenletesen

egy csúcsot, akkor is figyelni kell a mintavételezés módjára. Ha ugyanis

például egy rögźıtett csúcs szomszédságában vizsgáljuk a d fokú csúcsok

arányát (a fokszámot az egész gráfban számolva), akkor az 1 valósźınűségű

limesz eltérhet cd-től, és az új fokszámeloszlás polinomális lecsengését léıró

kitevő is csökken. Általánosabb elégséges feltételek mellett is az új kitevő

γ(α−1)+1, ahol α a kiválasztott csúcsok számának reguláris növekedésében

szereplő kitevő. Ennek a jelenségnek a magyarázata az alábbi lehet. Egy

rögźıtett csúcs egyre ritkábban kap új szomszédokat, ı́gy a szomszédai tipiku-

san régebbiek, mint a gráf egy találomra választott csúcsa. Régebbi csúcsok

fokszáma is tipikusan nagyobb, különösen mivel ezekben a modellekben sok-

szor nagyobb fokú csúcsok nagyobb valósźınűséggel kapnak új éleket. Így

a szomszédságban (vagy általában a kiválasztott csúcsok között) nagyobb

fokszámokat találhatunk, a fokszámeloszlás polinomiális lecsengését léıró ki-

tevő csökken.

Lineáris súlyozású véletlen fákban egy rögźıtett helyen lévő csúcs fokszá-

mát vizsgálva arra következtethetünk, hogy a rögźıtett helyen lévő, illetve az

adott lépésben születő csúcsok fokszáma ugyanolyan nagyságrendben növek-

szik, a várakozásoknak megfelelően. A limeszben megjelenő valósźınűségi

változó pedig egy beágyazott urnamodellre utal.

Végül egy hármas csoportokban fejlődő vélelten gráfmodell bevezetésével

és elemzésével arra jutunk, hogy bár egy csúcs fokszáma és súlya között

nincs determinisztikus kapcsolat, nagy súly esetén a fokszámeloszlás erősen

koncentrálódik.

Összességében azt mutattuk be, hogy a martingálelmélet módszerei haté-

konyan alkalmazhatók skálafüggetlen véletlen gráfmodellekben fokszámokra,

azok eloszlására vonatkozó kérdések megválaszolására.
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[1] Á. Backhausz. Limit distribution of degrees in random family trees.

Electron. Commun. Probab., 16:29–37, 2011.
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[19] T. F. Móri. Random multitrees. Studia Sci. Math. Hungar., 47:59–80,

2010.

[20] J. Neveu. Discrete-parameter martingales. North-Holland Publishing

Co., Amsterdam, 1975.

[21] H. A. Simon. On a class of skew distribution functions. Biometrika,

42:425–440, 1955.

[22] A. Sridharan, Yong Gao, Kui Wu, and J. Nastos. Statistical behavior of

embeddedness and communities of overlapping cliques in online social

networks. INFOCOM, 2011 Proceedings IEEE, pages 546–550, 2011.

[23] G. U. Yule. A mathematical theory of evolution, based on the conclu-

sions of Dr. J. C. Willis, F.R.S. Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. B.,

213:402–410, 1925.

9


