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1 Bevezetés
A komplex hálózatok – mint a közösségi hálózatok, biológiai hálózatok vagy az Internet – topológia
formálódásával kapcsolatos ismeretek nagy fontossággal bírnak. Az ilyen jellegű tudás betekintést
enged a hálózaton belüli szereplők döntéshozási folyamataiba, továbbá segít megérteni azokat az
elveket, amelyek a kialakuló topologikus tulajdonságokat megszabják. Azonban a hatalmas -
multidiszciplináris kutatási területekről érkező - szakirodalom dacára jelenlegi tudásunk továbbra
is korlátozott, nem teljes. Általánosságban elmondható, hogy értékes eredmények születtek a
hálózatok dinamikájáról, méghozzá különböző aspektusok mentén, viszont az útvonalválasztási
irányelvek topologikus lenyomatainak vizsgálata (amely a hálózatformálódás egyik legmeghatározóbb
tényezője) továbbra is meglehetősen hiányos terület.

Azért, hogy ez a gondolat egyértelműbb legyen érdemes megfontolni, hogy minden hálózatban,
ahol a hálózat pontjai kommunikálnak egymással, ott valahogyan kialakulnak a preferált utak,
amelyeken az információ áramlik. Azokat a preferenciákat, amik mentén ez történik szabályok egy
halmazaként írhatjuk le és összefoglalóan útvonalválasztási irányelveknek / stratégiáknak nevezzük.
Az útvonalválasztási stratégiák természetes módon megszabják, hogy csak azok az összeköttetések,
kapcsolatok alakuljanak ki és maradjanak meg, amelyek kifizetődőek a hatékony kommunikáció
szempontjából. Az 1. ábra egy egyszerű példával szemlélteti ezt a gondolatot.

Figure 1: A stratégia megszabja a topológiát: Van három pontunk (A,B,C), amelyekből egy hálózatot
akarunk építeni. A lehetséges élek (A,B), (A,C), (B,C) tulajdonságait a késleltetés, sávszélesség és meg-
bízhatóság (k, s,m) hármas írja le. Ennek alapján kell eldöntenünk, hogy milyen topológia épüljön. Ha az
útvonalválasztás a legrövidebb út stratégia mentén zajlik, akkor mindhárom út megépül. Ha a legszélesebb
út stratégia mentén (ahol két csomópont között a legnagyobb sávszélesség elérése a cél), akkor balról a har-
madik topológia épül meg. Végül pedig, ha a legmegbízhatóbb út a stratégia, akkor a legjobboldali topológia
a megfelelő választás.

A választott útvonalválasztási stratégia topológiaformáló hatása alapján elmondható, hogy
az útvonalválasztási stratégiák topologikus lenyomatainak megértése értékes betekintést adhat a
valós hálózatok topologikus sajátosságaiba.

2 Kutatási célok
Disszertációm célja, hogy átfogó elemzést adjon a komplex hálózatokhoz kapcsolódó különböző
útvonaltervezési politikák hálózatépítő hatásairól. Ehhez két alapvető útvonalválasztási stratégiát
tárgyalok: először a Border Gateway Protocol -t (BGP) amely az Internet autonóm hálózatok sz-
intjén vett topológiájára vonatkozóan tartalmazza azokat az útvonalválasztási stratégiákat, amik
alapján a különböző autonóm hálózatok (AS) egymással kommunikálnak. Ezek között a két leg-
fontosabb stratégia az ún. valley-free (VF) és a highest local preference (HLP) szabály. Ezek után
kiterjesztem az Internet specifikus útvonalválasztási stratégiák környezetét és a mohó navigációt
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vizsgálom, ami egyike a leginkább elfogadott útvonalválasztási stratégiáknak az általános komplex
hálózatok körében.

Az első részben inkrementális módon modelleket definiálok a VF és a HLP szabályokhoz és
meghatározom azokat a kialakuló egyensúlyi topológiákat, amelyek ezeknek a stratégiáknak a
közvetlen következményei. A létrejövő topológiák jellemzése mellett megpróbálok ésszerű előre-
jelzéseket is adni az Internet AS szintű topológiájára vonatkozóan a definiált modellek alapján.

A második részben egy topológia generátort tervezek az előző rész eredményei alapján. Meg-
mutatom, hogy bár a modell nagyon egyszerű, mégis a generált topológiák több mutató mentén
is tükrözik az AS szintű topológia jellemzőit. Továbbá átfogó összehasonlítást végzek a többi
meglévő topológia-generátorral.

A harmadik részben olyan modellt hozok létre a mohó navigációhoz, amely a korábbi mod-
elleknél realisztikusabban írja le a kommunikációt, vagyis ahol a legrövidebb út helyett a csomópon-
tok a mohó út alapú továbbítást használják. Bizonyítom, hogy az Euklideszi térben azoknak a
topológiáknak a kialakulása, amelyekkel modellezzük a mohó navigáció alapjait és amelyek számos
algoritmust inspiráltak, nem igazolható a racionális, önző játékosok interakciója révén. Továbbá
röviden bemutatom hogyan változik mindez, ha a modellt a hiperbolikus térben írjuk le, az Euk-
lideszi helyett.

Úgy vélem, hogy az eredményeim hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kiterjesszük ismereteinket az
útvonalválasztási stratégiák azon hatásairól, amelyet a komplex hálózatok topológia formálódási
folyamatára gyakorolnak, mivel a meglévő eredményeket egy újfajta nézőponttal egészítik ki.

3 Módszertan
A disszertáció során játékelméleti megközelítést alkalmazok, mivel megfelelő eszköztárat kínál a
hálózatépítés folyamatának elemzésére az egyének szempontjából. Olyan modelleket (játékokat)
definiálok, amelyekben az útvonalválasztási stratégiák tiszta és realisztikus formában vannak jelen,
gondosan elkülönítve az analitikus következtetést zavaró más tényezőktől. Egy játék általánosan
három összetevővel írható le: játékosok, stratégiák és kifizetés. Formálisan egy játék játékosok
(intelligens racionális döntéshozók) P halmazából áll, ahol |P | = N . Minden u játékosnak van
egy saját lehetséges Su stratégiája, amely leírja u cselekvési lehetőségeit. A játék során minden u
játékos választ egy su ∈ Su stratégiát és a játék minden egyes állapota jellemezhető a játékosok
s = (s1, ..., sN) aktuális stratégiáinak eredményeként. A hálózat létrehozásának folyamata késznek
tekinthető, ha a játék eléri a Nash egyensúly (NE) állapotát:

Definition 1. A játék az NE állapotában van, ha egyetlen játékos sem nyerne semmit saját
stratégiájának egyoldalú megváltoztatásával. Más szóval, az s ∈ S stratégia Nash egyensúlyt
alkot, ha minden u játékosra és minden alternatív stratégiára igaz, hogy s′u ∈ Su : Iu(su, s−u) ≥
Iu(s

′
u, s−u), ahol su az u játékos stratégiáját, s−u az összes többi játékos által játszott stratégiát és

Iu az u játékos kifizetését jelöli.

A modellekben a hálózatot egy egyszerű, irányítatlan G(V,E) gráf jelöli, ahol V a csomópontok
és E a linkek halmaza, továbbá minden csomópont racionálisnak tekinthető abban az értelemben,
hogy kizárólag a saját érdekük szerinti interakciók mentén formálnak hálózatot. A vizsgálat során
először egy elméleti analízist végzek, amelyet aztán szimulációk és mérések követnek (azokban
az esetekben ahol ez lehetséges, például az Internet esetében). A szimulációkat C++ nyelven az
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igraph 1 segítségével implementáltam és az eredményeket különböző BASH 2 szkriptek segítségével
végeztem. A valódi AS szintű Internetes topológiával való összehasonlítás alapjául a CAIDA 3 ál-
tal publikussá tett topológia-információk szolgáltak. Mivel a generált topológiákat a Geographic
Markup Language (GML) formátumban ábrázolták, a CAIDA adatait erre a formátumra kon-
vertáltam.

4 Új eredmények

4.1 A Border Gateway Protocol következményei

Az alábbiakban az AS-eket racionális, de önző játékosoknak tekintem, akiknek motivációja az,
hogy valley-free (VF) és highest local preference (HLP) útvonalválasztási stratégiák szerint kom-
munikáljanak egymással.

Thesis 1. Megalkottam egy olyan játékelméleti modellt, amely alkalmas a BGP legalapvetőbb
stratégiájának, vagyis a valley-free útvonalválasztásnak és topologikus hatásainak modellezésére. A
vizsgálat során azonosítottam egy gráfot, amely a valley-free útvonalválasztás természetes következ-
ményeként fogható fel, és amely az Internet AS szintű topológiájában mindenütt jelen van, mint
részgráf. Ezek után kiterjesztettem a modellt a BGP második szabályával, a highest local preference
stratégiával és az analízis során azonosítottam egy gráfot, ami az előző modellből kapott gráf egy
részletesebb, tovább finomított változata, és amelyet “Pókháló” (Spiderweb) gráfnak hívok.

4.1.1 A Valley-Free játék

A VF-szabály a BGP legfontosabb része, mivel minden egyes, az AS-ek között vezető érvényes
útvonalnak egyben VF-útvonalnak is kell lennie. Ennek megfelelően az első célom egy játék
definiálása és elemzése annak megértése érdekében, hogy ez a szabály hogyan befolyásolja a
topológiát.

A valley-free stratégia azt írja elő, hogy az A AS egy szomszédos B AS felé vezető linket akkor
és csak akkor használhat a forgalom továbbításához, ha a bejövő forgalom A egyik ügyfelétől szár-
mazik, vagy pedig B az A-nak egy ügyfele [15]. Más szavakkal, a valley-free szabályos utak először
tetszőleges számú (akár nulla) "ügyfél-szolgáltató" útszakaszt, nulla vagy egy "egyenrangú/társ"
szakaszt végül tetszőleges számú (akár nulla) "szolgáltató-ügyfél" útszakaszt tartalmazhatnak,
szigorúan ebben a sorrendben. (2. ábra ). A valley-free stratégia tipikus példája annak, milyen
fontos lehet egy gazdasági, azaz nem technikai kényszer. A következőkben definiálok és elemzek
egy játékot a stratégia topológiára gyakorolt hatásának megértése érdekében.

Thesis 1.1. Megalkottam egy játékelméleti modellt, amelyben a hálózati pontok a valley-free straté-
gia szerint alakítják a kommunikációs útvonalakat, és a játék Nash egyensúlyaként meghatároztam
egy speciális gráfot. Ez a speciális gráf tartalmaz egy teljes gráfot (klikk) részgráfként - ame-
lynek mérete az egyenrangú és az ügyfél-szolgáltató élek költségarányától függ -, valamint ügyfél-
szolgáltató élekből álló, a gyökerük felé irányított fákat, úgy, hogy minden gyökérpont klikkbeli elem.

1Az igraph függvénykönyvtár, amely a hálózatok topológiájának analízisét lehetővé tevő adatstruktúrák és
algoritmusok hatékony implementációját tartalmazza.

2A Bourne Again SHell egy parancssoros interfész a Unix / Linux alapú operációs rendszerekhez való kapc-
solódáshoz.

3A The Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA) egy együttműködési kötelezettségvállalás a
kereskedelmi, kormányzati és kutatási szektorban működő szervezetek között, amelynek célja egy robusztus,
méretezhető globális Internetes infrastruktúra kialakítása.
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(a) (b)

Figure 2: Útvonal típusok, amelyek megfelelnek (a) és amelyek megsértik (b) a VF-stratégiát. Az érvényes
útvonal n ügyfél-szolgáltató, legfeljebb 1 egyenrangú és m szolgáltató-ügyfél kapcsolatot tartalmaz, szigorúan
ebben a sorrendben, ahol n,m ∈ N. Az összes többi útvonaltípus érvénytelen.

Játékosok és útvonalválasztás – Jelölje P a játékosok halmazát (vagyis a hálózati pon-
tokat), melynek számossága N . A játékosok motivációja, hogy egymással kizárólag VF útvon-
alakon keresztül kommunikáljanak.

Stratégiák és a topológia – Az u ∈ P játékos stratégiája irányítatlan élek egy halmazának
kiépítése a többi játékos (hálózati pont) felé. A létrehozott élek a VF útválasztási stratégiának
megfelelően a következő típusokba sorolhatók: ügyfél-szolgáltató (p) és egyenrangú (r) élek. A r
élekért mindkét végpontbeli játos fizet, de a p éleket minden esetben csak az ügyfél oldali játékos
fizeti. Így az u játékos teljes stratégiahalmaza Su = 3P\{u}, ahol a 3-as szám lefedi az u játékos
harmadik választási lehetőségét is, amikor nem húz élet valahova. Legyen s egy stratégia vektor,
amely tartalmazza az összes játékos stratégiáját, ezáltal reprezentálja a játék aktuális állapotát:
s = (s0, s1, ..., sN−1) ∈ (S0, S1, ..., SN−1). Így tehát a G(s) =

⋃N−1
i=0 (i × si) gráf reprezentálja a

játékosok által kiépített topológiát.
Kifizetés – A játékosok célja a saját költségeik minimalizálása. Az u játékos költsége a

következőképpen definiálható:

Cu(s) =
∑
v 6=u

dG(s)(u, v)︸ ︷︷ ︸
communication cost

+ϕpup + ϕrur︸ ︷︷ ︸
link cost

, u, v ∈ P , (1)

ahol ϕx az x ∈ {r, p} típusú él költsége, ux az x típusból kiépített élek száma és dG(s)(u, v)
a kommunikációs költség u és v között a G(s) gráfban. A dG(s)(u, v) = 0, ha létezik VF út u
és v között, egyébként ∞. A következőkben azonosítom a játék Nash egyensúlyát a paraméterek
különböző beállításai mentén.

Definition 2 (Valley-Free lábnyom (VFF)). Egy gráf valley-free lábnyom akkor, ha tartalmaz (i)
egy egyenrangú élekből (r) álló Kr klikket, és (ii) kizárólag ügyfél-szolgáltató élekből (p) álló a
gyökérpontjuk felé irányított fákat, úgy, hogy minden gyökérpont klikkbeli elem (3. ábra).

Theorem 1. A VFF egy Nash egyensúly akkor és csak akkor, ha
⌈
ϕp

ϕr

⌉
≤ |V (Kr)| ≤

⌊
ϕp

ϕr

⌋
+ 1.

A 1 tétel értelmében nem triviális esetekben ez a nagyon egyszerű játék jelentős mértékű
szerkezeti hasonlóságot mutat az internetes AS szintű topológiával. Az AS szinten a tier-1-es AS-ek
(T1) egy olyan klikket alkotnak, amelyben egymás felé kölcsönös, egyenrangú megállapodásokkal
rendelkeznek, ez a hierarchia teteje. A többi csomópont a T1-ek ügyfele, akár közvetlen, akár
közvetett módon. Ezek a topológiai jellemzők egyértelműen tükröződnek az eredményekben, és
a VF stratégia egyértelmű következményeiként értelmezhetők. Továbbá a 1 tétel ad egy durva
becslést a T1 csomópontok számáról, az élköltségek függvényében.



5

Figure 3: Példa egy VFF topológiára. Ilyen topológiában kétféle csomópont lehet, T1 és nem-T1. A T1-ek
r éllel kapcsolódnak egymáshoz, amelyek mindkét végpont költségfüggvényébe beleszámítanak, de a p élekért
csak az ügyfél oldali pont fizet, mert mindig az ügyfél építi ki őket. A készpénz áramlását az élek irányítása
jelzi. Eszerint két lehetséges költségfüggvény létezik: (i) Cu = ϕrur = ϕr(|V (Kr)| − 1) and (ii) Cv = ϕp.

4.1.2 A highest local preference játék

A BGP Best Path Selection Algorithm (BPSA) második szabálya a másik nagyon fontos gazdasági-
lag motivált stratégia, a highest local preference stratégia. A valley-free utak fölött értelmezik, ami
azt jelenti, hogy egy AS a helyi érdekeknek megfelelően választ az elérhető valley-free útvonalak
közül. Miközben ezek a helyi érdekek nagy változatosságot mutathatnak, egy minimalisztikus
szabály mindig érvényesül, méghozzá az, hogy az ügyfél és az egyenrangú szomszédok felé vezető
utak előnyben részesülnek a szolgáltató felé vezető útvonalakkal szemben [11]. Az 4 ábrán egy
egyszerű illusztráció látható, amelyben a C AS több valley-free útvonallal is elérheti a G AS-t (C–
B–A–D–G, C–D–G és C–E–F–G), azonban gazdasági szempontból a preferált sorrend a kedvező:
C–E–F–G (mivel E a C ügyfele), C–D–G (mert D egyenrangú partnere C-nek) és a C–B–A–D–G
(mivel B a C szolgáltatója). Ez összhangban van ezeknek az útvonalaknak a természetével, mivel
az ügyfelek és az egyenrangú útvonalak teljesen ingyenesek, ellentétben a szolgáltatói útvonalakkal,
amelyekben a szolgáltatót valamilyen módon kompenzálják a szállított tranzit forgalomért cserébe.

B

A

C

E

G

D

F

Figure 4: Az útvonalak rangsorolása a highest
local preference szabály szerint.

0 p r

0 0 →
uv 0

p
→
vu uv uv

r 0 uv uv

svu
suv

Figure 5: A létrehozott él u és v játékosok
stratégiája szerint.

Thesis 1.2. Kiterjesztettem a modellt azáltal, hogy hozzáadtam a második BGP szabályt, a highest
local preference szabályt az elemzéshez. Meghatároztam és jellemeztem a korábban kapott gráf egy
tovább finomított, részletesebb változatát, amit Pókháló gráfnak neveztem.

Játékosok és útvonalválasztás – Jelölje P a játékosok halmazát (vagyis a hálózati pon-
tokat), melynek számossága N . A HLP stratégia értelmében egy játékos mindig a lokális érdekének
legjobban megfelelő VF utat választja, ami egy preferencia alapú sorrendezés az útvonalak első



6

élének típusa szerint. Ebben a játékban p (vagy −→uv) és r (vagy uv) jelöléseket használtam az
ügyfél-szolgáltató, illetve az egyenrangú élekre. Ez a kiegészítés azért fontos, mert segíti az analízis
átláthatóságát, ugyanis több esetben is érdemes az élekre a végpontjaik mentén hivatkozni, ahe-
lyett, hogy csak a típust jelölném.

Stratégiák és topológia – Az u ∈ P játékos stratégiája az általa más játékosok felé létre-
hozott élek vektoraként írható le. Vagyis a stratégia tér Su = {(suv)v∈P\{u} : suv ∈ {0, p, r}}
where |Su| = 3N−1 halmaz. Tehát u játékos csatlakozni kíván v játékoshoz, ha suv ∈ {p, r},
egyébként suv = 0. A játékosok egyszerre jelentik be a stratégiáikat. A játék bármely állapotát
a csomópontok stratégiái által generált G(s) = (P , E(s)) gráf írja le, ahol E(s) = {→uv|suv =
p ∧ svu = 0} ∪ { uv |suv ∈ {r, p} ∧ svu ∈ {r, p}}. Az élek ezen elrendezése tükrözi az AS-ek
racionális viselkedését, mivel ügyfél-szolgáltató élek helyett inkább egyenrangú éleket kívánnak
létrehozni, viszont az egyenrangú élek létrehozása kölcsönös (bilaterális) beleegyezést kíván az
érintett játékosok részéről. Ezzel szemben az ügyfél-szolgáltató élek egyoldalúan (unilaterálisan)
is kiépíthetők. Ezek összefoglalva az 5. ábrán láthatók.

Kifizetés – A játékosok célja a saját költségeik minimalizálása. Az u játékos költsége a
következőképpen definiálható:

Cu(s) =
1

N

∑
v 6=u

dG(s)(u, v)︸ ︷︷ ︸
communication cost

+ϕpup + ϕrur︸ ︷︷ ︸
link cost

, v ∈ P (2)

ahol

dG(s)(u, v) =


0 ha létezik VF út, aminek az első éle egyenragú or szolgáltató-ügyfél
1 ha létezik legalább egy VF út és mindegyik első éle ügyfél-szolgáltató
∞ ha nem létezik VF út

(3)

reprezentálja a kommunikációs költséget u és v között a G(s) fölött a VF és HLP szabályoknak
megfelelően. A ϕp és ϕr a szolgáltató és az egyenrangú élek karbantartási költségei, míg up és
ur az u által kiépített p és r élek számát mutatja. A ügyfél-szolgáltató éleket pedig a korábban
leírtaknak megfelelően az ügyfél egyoldalúan finanszírozza.

Annak érdekében, hogy minél valósághűbb hálózati topológiákat kapjunk a következő, ter-
mészetesebb és enyhén testre szabott egyensúlyi definíciót használtam a játékhoz:

Definition 3 (Pairwise Stable Nash Equilibrium (PSNE) [16]). Azt mondjuk, hogy G(s) pairwise
stable Nash egyensúlyt alkot, ha (a) Nash egyensúly, (b) ∀uv ∈ E(G(s)) : Cu(s) ≤ Cu(s

′)∧Cv(s) ≤
Cv(s

′), ahol s′ csak egy uv él G(s)-ből való törlésében különbözik s-től, (c) ∀uv /∈ E(G(s)) : Cu(s) ≤
Cu(s

′)∨Cv(s) ≤ Cv(s
′), ahol s′ csak egy uv él G(s)-hez való hozzáadásában különbözik s-től és (d)

nem tartalmaz szolgáltató hurkot (p élekből álló körgráfot)4.

Ezek után célom a játék egyensúlyi topológiáinak meghatározása, mivel ezek a topológiák
tükrözik a VF és a HLP szabályainak következményeit. A közölt megállapításokhoz az alábbi
definíciók megadása szükséges.

Egy gráf valley-free lábnyom akkor, ha tartalmaz (i) egy egyenrangú élekből (r) álló Kr klikket,
és (ii) kizárólag ügyfél-szolgáltató élekből (p) álló a gyökérpontjuk felé irányított fákat, úgy, hogy
minden gyökérpont klikkbeli elem (3. ábra).

4Ez a követelmény teljes összhangban van a BGP stabilitást biztosító Gao-Rexford feltételekkel [10].
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Figure 6: Példa a Pókháló gráfra: a szaggatott élek az egyenrangú, az irányított élek az ügyfél-szolgáltató
útszakaszokat jelölik. A fekete csomópontok a K klikkbeli tier-1 AS-ek, a pontozott háromszög pedig egy
tier-1-es AS ügyfélkörét jelzi.

Definition 4 (Pókháló gráf (Fig. 6)). Egy gráf Pókháló gráf, akkor, ha tartalmaz:

1. egy egyenrangú élekből (r) álló, tier-1-es AS-eket reprezentáló Kr klikket

2. kizárólag ügyfél-szolgáltató élekből (p) álló a gyökérpontjuk felé irányított fákat, úgy, hogy
minden gyökérpont klikkbeli elem

3. további peer éleket, amelyekre igaz, hogy ∀ uv , uw ∈ G(s) : t(v) ∩ t(w) = ∅, ahol t(x) az x
pont részfájába (vagyis ügyfélkörébe) tartozó pontok halmaza, x-et magát is beleértve.

Az első állítás a fenti játék (és így az AS topológia) összes értelmes állapotát írja le (azaz ahol
az minden AS képes kommunikálni egymással) egy olyan gráf azonosítása révén, amely mindenütt
jelen van az Internet AS szintű topológiájában, mint annak egy részgráfja.

Theorem 2. A játék minden értelmes kimenetele, azaz
∑
Cu 6=∞ tartalmazza a Pókháló gráfot

feszítő részgráfként és minden pairwise stable Nash equilibrium (PSNE) maga a Pókháló gráf.

A következő tétel körvonalazza az egyenrangú élek lehetséges elhelyezkedését.

Theorem 3. Ha G(s) pairwise stable equilibrium (PSNE)-t alkot, akkor G egy Pókháló gráf, ahol
maxu∈Kr t(u) ≤ N(ϕp − ϕr(|V (Kr)| − 1) + 1) és ∀r ∈ Epeer \ EKr egy “clear-cut” egyenrangú él
(CPE), ahol CPE egy olyan uv ∈ G(s) egyenragú él, amire:

• @w ∈ P : v ∈ t(w) ∧ uw ∈ G(s)

• ϕr < min{ |t(u)|
N
, |t(v)|

N
}.

Végül a tételek a következő három következményhez vezetnek.

Corollary 1. Egy PSNE-ben egy egyenragú él akkor és csak akkor tűnik fel, ha Kr-beli vagy ha a
végpontjain található mindkét AS megfelelően nagy ügyfélkörrel rendelkezik.

Corollary 2. A PSNE-k esetén létezik egy felső korlát a Kr-beli AS-ek ügyfélkörének méretére,
formálisan PSNE =⇒ maxu∈V (Kr) t(u) ≤ N(ϕp − ϕr(|V (Kr)| − 1) + 1).
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Corollary 3. A PSNE esetén létezik egy N értékétől független felső korlát a Kr méretére, vagyis

PSNE =⇒ |V (Kr)| ≤
ϕp+ϕr+1+

√
(ϕp+ϕr+1)2−4ϕr

2ϕr

A fenti tételek az Internet AS topológiájáról a következő magas szintű leírást közvetítik egyfajta
intuitív üzenetként: az Internet AS gráf (i) egy Pókháló gráf, amelynek középpontja egy klikk (ami
tier-1-es AS-ekből áll) és amelyben fák gyöker pontjai helyezkednek el, a gyökérelem felé irányí-
tott élekkel, (ii) a peer élek nagyobb valószínűséggel jelentkeznek olyan AS-ek között, amelyek
jelentős ügyfélkörrel rendelkeznek, (iii) a klikk méretét korlátozza a kiépített ügyfél-szolgáltató és
egyenragú élek karbantartási költsége és (iv) a klikk csomópontokhoz tartozó legnagyobb ügyfélkör
nagyságát ugyancsak megszablyák a karbantartási költségek.

4.2 Egy játékelméleti alapokon nyugvó AS szintű Internet model (YEAS)

Az 4.1. fejezet analitikus eredményeinek felhasználásával egy generatív5 AS topológia mod-
ellt definiálok, YEAS néven, amely véletlenszerű, de egymáshoz hasonló statisztikai jellemzőkkel
rendelkező topológiákat hoz létre. Egy ilyen modell lehetőséget teremt arra, hogy tovább el-
emezzem azokat a statisztikai jellemzőket, amelyek túl bonyolultak ahhoz, hogy játékelméleti
keretek között vizsgálhassam őket. A hálózati modellek szokásos jellemzőinek visszanyerése mel-
lett (pl. hatványfüggvény szerinti fokszámeloszlás, nagy klaszterezettség, kis átmérő stb.) implicit
módon belekódolom a korábbi játékelméleti elemzés eredményeit a modell csomópont és él di-
namikájába. Így végül azt várom, hogy a YEAS Pókháló gráfszerű topológiákat generáljon, ame-
lyek a megfelelő éltípusokkal, realisztikus tier-1 klikkmérettel és az egyenrangú élek realisztikus
elhelyezkedésével rendelkeznek. A YEAS a közelmúltban népszerűvé vált hiperbolikus térmod-
elleken alapszik, amelyek a [20] cikkben szerepelnek. A YEAS alapvetően egy nagyon egyszerű
hiperbolikus modell, amely magában hordozza az 4.1 fejezet megállapításait.

Thesis 2. Létrehoztam egy topológia generátort (YEAS), amely a meghatározott Nash egyensú-
lyok alapján (pl. Pókháló gráf) generál hálózati topológiákat. Megmutattam, hogy az YEAS ál-
tal létrehozott topológiák bizonyos implicit jellemzőkkel rendelkeznek, mint például a realisztikus
hatvényfüggvény szerinti fokszámeloszlás, klaszterezettségi együttható, ügyfélkör méreteloszlás és
egyenrangú kapcsolódási valószínőség. Az kapott topológiákat összehasonlítottam a CAIDA által
mért AS szintű Internetetes topológiával és megmutattam, hogy a YEAS több mutató mentén is
felülmúlja a már meglévő modelleket.

4.2.1 Topológia-generálási folyamat

Csomópont elhelyezés
Az AS-eket reprezentáló csomópontok egyenletesen oszlanak el egy R sugarú hiperbolikus

lemez felületén. Ez minden egyes csomóponthoz polár koordinátákat rendelünk a következőkép-
pen: r = (1/α) acosh (1 + [cosh(αR)− 1]U1) and φ = 2πU2, ahol U1 és U2 egymástól független
valószínűségi változók egyenletesen elosztva a (0, 1) intervallumon és α egy paraméter, ami az
elrendezés heterogenitását szabályozza.

5Generatív itt azt jelenti, hogy a létrehozott hálózat egy determinisztikus folyamat eredménye, amelyben a
csomópontok kapcsolódási stratégiáját, vagyis az élek létrehozását egy algoritmus írja le (a Barabási-Albert modell
jó példa a generatív modellekre).
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Table 1: A YEAS által generált topológia és a CAIDA topológia összehasonlítása az alapvető mutató
mentén.

Network Nodes Edges C. coef. Avg. dist. Avg. degree Diameter Max. cluster # Tier-1
CAIDA top. 41203 116930 0.38 3.81 5.67 14 39327 16
YEAS 40000 115309 0.69 4.07 5.76 12 40000 16

Table 2: A hálózati modellek összehasonlítása.

Feature Notation Feature Notation
Degree distr. P Labeled L
Clustering C Spider-like SL

Avg. distance D Peering likelihood PL
Large size S Few input params FP

P C D S L SL PL FP

C
.
ob

liv
io

us PLRG 3 - 3 3 - - - 3

Inet 3 - 3 3 - - - 3

dK-series 3 3 3 3 - - - 3

C
.
aw

ar
e

BA 3 - 3 3 - - - 3

BRITE 3 3 3 3 - - - 3

SIMROT 3 3 3 3 3 3 3 -
H. et al. 3 3 3 3 - - - -

GENESIS 3 3 3 - 3 3 3 -
YEAS 3 3 3 3 3 3 3 3

Él kiépítés
Az inicializáláshoz vesszük a legkisebb sug-

árértékkel rendelkező u pontot és létrehozunk egy
K = {u} halmazt6. Ezek után az első fázis-
ban vesszük a w pontokat egyesével, az rw sug-
árértékükkel növekvő sorrendben és csatlakoztatjuk
őket a többi ponthoz a következő egyszerű szabá-
lynak megfelelően: ha Q

∑
v∈K l(rw, φw, rv, φv) <

minv|rv≤rw l(rw, φw, rv, φv), akkor w-t minden K-
beli ponthoz csatlakoztatjuk egy-egy egyenragú
él segítségével és w-t hozzávesszük a K-beli
pontokhoz, egyébként w-t ügyfél-szolgáltató él-
lel csatlakoztatjuk ahhoz a v ponthoz, akire
argminv|rv≤rw l(rw, φw, rv, φv). A Q konstans egy
hangolható model paraméter amiKméretét szabályozza, és l(ru, φu, rv, φv) = acosh(coshrucoshrv−
sinhrusinhrv cos(φu − φv)).

A második fázisban minden u /∈ K pont egyenragú éllel csatlakozik egy v ponthoz akkor ha
@ −→uv ∧ l(ru, φu, rv, φv) < %, ahol % egy szabályozható paraméter a (0,R) intervallumon, ami az
egyenrangú kapcsolódási hajlandóságot verézli.

Azért, hogy képes kapjunk a YEAS által generált topológiák helyességéről összehasonlítot-
tam ezeket a CAIDA mérésekből származtatott hálózatokkal és megmutattam, hogy azok az AS
szintű topológia jellemzőit tükrözik több alapvető mutató mentén is. Továbbá összehasonlítást
végeztem meglévő modellek egyvelegével is és megmutattam, hogy többnyire felülmúlja azokat. Az
összehasonlításhoz ugyanazt a YEAS beállítást használtam, mint korábban (N = 40000, Q = 5,
α = 0.55, % = 12.95 and R = 18.5). Az 1. táblázat áttekintést nyújt a különböző funkciók
értékeiről, amelyekről látható, hogy összhangban vannak egymással. Végül a YEAS-t meglévő
modellek egyvelegével hasonlítottam össze (2. táblázat), látható, hogy a YEAS a funkciók széles
skáláját lefedi.

Thesis 2.1. Bizonyítottam, hogy a YEAS által generált topológiák realisztikus hatványfüggvény
szerinti fokszámeloszlással és klaszterezettségi együtthatóval rendelkeznek.

Annak bizonyítása érdekében, hogy a YEAS modell képes realisztikus hatványfüggvényeket
létrehozni, megmutatom, hogy a modell minden (u, v) élet generál, amelyre igaz, hogy l(ru, φu, rv, φv) <
%, de elhanyagolható valószínűséggel tartalmazza azokat az (u, v) éleket, amelyekre l(ru, φu, rv, φv) >
%.

6A YEAS-ban ez a halmaz reprezentálja a tier-1-es AS-ek klikkjét.
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Figure 7: CCDF a fokszámokra
vonatkozóan az AS szintű és a
YEAS topológiában.
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Figure 8: CCDF az ügyfélkör
méretére vonatkozóan az AS sz-
intű gráfban, az elmélet szerint és
a YEAS topológiában.
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Figure 9: Egyenragú kapc-
solódási valószínűség az AS-ek
között az ügyfélkör méretük
függvényében.

Amagas klaszterezettségi együttható esetében, ha egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk (legaláb-
bis a fokszámeloszlás és klaszterezettség szempontjából) azt az elhanyagolható számú élet, ame-
lyeknek a hossza nagyon mint %, akkor végül egy olyan modellt kapunk, amelyben ez a tulajdonság
bizonyításra került [20].

A YEAS által generált topológiákat összehasonlítottam a valódi AS szintű topológiával (ame-
lyhez a CAIDA honlapján publikusan elérhető adatokat használtam). Az 7. ábra a valós AS gráf
és a YEAS által generált kumulatív fokszámeloszlások összevetését mutatja. A YEAS esetében
a következő bemeneti paraméterekkel dolgoztam: N = 40000, Q = 5, α = 0.55, % = 12, 95 és
R = 18, 5. A mért AS gráf 41203 csomópontot tartalmaz, ezért hasonló méretű topológiát hoztam
létre. Az klaszterezettségi együttható az AS és a YEAS topológiára vonatkozóan egyaránt magas,
előbbire 0,38, míg utóbbira 0,69.

Thesis 2.2. Elemeztem a YEAS által generált topológiákat a várható ügyfélkör mérete és az
ügyfélkör méretének az egész hálózatra vett eloszlása alapján. Továbbá összehasonlítottam a YEAS
által generált hálózatokat ezen mutatók mentén a CAIDA mérésekből származtatott hálózatokkal
és jó egyezést találtam.

Az átlagos ügyfélkör méretek elemzéséhez ideiglenesen elhagytam a modell által létrehozott
egyenragú éleket, mivel ezek nem befolyásolják az ügyfélkörök méretét. Ezután a topológia gen-
erálási szabályokat átfordítottam hiperbolikus geometriában történtő terület- és arányszámítá-
sokba, amelyekkel ki tudtam számolni várható ügyfélkör méretét, és a méreteloszlást. Ez az
elméleti eredmény összhangban van a szimulációk kimenetelével ( 8. ábra).

Thesis 2.3. Elemeztem az YEAS által generált topológiákat egy másik jellemző, az egyenragú
kapcsolódási valószínűség mentén és megmutattam, hogy nagymértékben korrelál az AS-ek ügyfélkör
méretének minimumával. Továbbá összehasonlítottam a YEAS által generált hálózatokat ezen mu-
tató mentén a CAIDA mérésekből származtatott hálózatokkal.

Ez azt jelenti, hogy az egyenragú él behúzásának valószínűsége egy adott AS esetén arányos a
saját ügyfélkör méret és a másik AS, nagyobb ügyfélkör méretével. Ez a valószínűség 1-hez tart,
ha az ügyfélkörméret meghalad egy bizonyos határétéket. Ezt a tulajdonságot az 9. ábrán látható
szimulációk is megerősítik, és egybeesik a valódi AS topológián mért adatokkal.

A fenti elméleti eredmények igazolják, hogy a YEAS modell realisztikus komplex hálózatokat
generál megfelelő fokszámeloszlással, klaszterezettséggel és átmérővel, továbbá magában foglalja
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az 4.1. fejezetben tárgyalt eredményeket, mivel a létrehozott topológiák egyben Pókháló gráfok
is (ez triviálisan következik a generálási folyamatból) szabályozható tier-1 klikk mérettel (a Q
paraméter mentén) és realisztikus egyenragú kapcsolódási valószínűséggel.

4.3 A mohó navigáció topologikus következményei

Milgram híres kísérlete óta [23] a mohó navigáció központi kérdés a komplex hálózatok elméletében,
mivel igazoltan hatékony kommunikációt tesz lehetővé kisvilág hálózatok esetén. Az ilyen kontex-
tusban létrejövő kedvező navigációs tulajdonságok a valós, fizikai topológia mögött létező rejtett
metrikus tér létével magyarázhatók. Kleinberg javasolt egy analitikus modellt és egy működő algo-
ritmust, amely igazolja a Milgram által tapasztalt kisvilág típusú üzenettovábbítás létezését [18].
Ebben a munkában a világot egy kétdimenziós rácsként modellezi (10. ábra), ahol minden
pont egy személy, és köztük lokális (rövid), illetve távoli (hosszú) élek vezetnek. Egy távoli él
létezésének a valószínűsége két pont között Pr(u, v) = d−r(u, v), ahol d a rácstávolság és r ∈ [0,∞)
egy paraméter. Kleinberg megmutatja, hogy egy egyszerű mohó útvonalválasztó algoritmusnak
O(log2n) időre van szüksége tetszőleges két csomópont kommunikációja során, akkor és csak akkor,
ha r = 2 vagy általánosabban r = D, ahol D a rács dimenzióját jelöli.

(a) r << 2 (b) r ∼ 2 (c) r >> 2

Figure 10: Az r paraméter értékének hatása a topológiára. Az a), b) és c) ábrák azt mutatják, hogyan
változik a távoli kapcsolatok kialakulásának valószínűsége r különböző értékei mentén. Az r ∼ 2 esetén
a kapcsolatok nagy része olyan csomópontokhoz vezet, amelyek viszonylag közel vannak u-hoz, de létrejön
néhány távoli kapcsolat is, amelyek lehetővé teszik a nagy távolságok levágását, ezáltal lehetővé téve a
igazán rövidebb utak, azaz a kisvilág tulajdonság létrejöttét a hálózatban.

Kleinberg rácsmodelljének bemutatása óta [18] a játékelméleti vizsgálatok fókuszában annak
megmagyarázása áll, hogy hogyan alakul ki ilyen hálózat a racionális, önző játékosok kölcsönhatása
következtében. Azonban a meglévő munkák a legrövidebb út útvonalválasztási stratégiát tekintik
a csomópontok közötti távolság mérésének alapjául. Számos oka van annak, hogy ez miért egy
korlátozott nézet, de a legfontosabb az, hogy mivel a mohó útvonalválasztást gyakran használják
mind a szociális, mind a számítógépes hálózatokban, annak nagy sikere miatt [4], érdemes meg-
fontolni, hogy “Miért számítsuk ki a legrövidebb út alapú egyensúlyt, ha tudjuk, hogy a játékosok
mohón alapú navigációt használnak?".

A továbbiakban egy olyan játékot javaslok, amelyben egy rejtett metrikus teret feltételezek a
hálózat alatt és amelyben a játékosok közötti távolság mérése a mohó navigáció alapján történik.
Ezt Greedy Network Formation Game (GNFG)-nek hívom. Mivel a legrövidebb és mohóbb utak
alapjaiban térnek el egymástól (11. ábra), ez a váltás lényeges különbséget eredményezhet az
egyensúlyi állapotok között.
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Figure 11: A legrövidebb és mohó útvonalválasztás különbsége a 2D-s Euklideszi rácson a (2, 2) és a (0, 0)
csomópontok között.

Thesis 3. Megalkottam egy játékelméleti modellt, amely a komplex hálózatok kommunikációjá-
nak egy realisztikusabb leírását adja, ami által jobban megérthetjük az ilyen hálózatok kialakulási
folyamatát. Bizonyítottam, hogy a mohó navigálható kisvilág hálózatok létezése gazdaságilag nem
igazolható a Kleinberg-szerű, konstans dimenziós, rácsalapú modell felett. Továbbá megmutattam,
hogy az Euklideszi tér hiperbolikus térre való cseréje olyan Nash egyensúlyokhoz vezethet, amelyek
költsége még az Euklideszi térre vett Social Optimum költségénél is jobb.

A játék bemutatása előtt felidézem Kleinberg [18, 19] úttörő eredményét az Euklideszi rácsokon
való mohó navigációról, mivel ez az eredmény a későbbiekben előkerül az elemzésben.

Theorem 4. (Kleinberg) Tegyük fel, hogy a hálózati csomópontok egy 2 dimenziós Euklideszi
rácson helyezkednek el. Minden egyes csomópontból u egy távoli élet adunk hozzá a topológiához a
P (u, v) ∼ l(u, v)−r eloszlás szerint, ahol l(, u, v) a rácstávolság u és v között. Ezen a topológián a
mohó útvonalválasztás várható kézbesítési ideje:

E(t)=


C1 log2(n) if r = 2,
C2n

(2−r)/3 if 0 ≤ r < 2
C3n

(r−2)/(r−1) if r > 2.
,

Kleinberg megállapításának megfelelően, ez az eredmény könnyen általánosabbá tehető a ma-
gasabb dimenziókkal rendelkező rácsokra vonatkozóan.

4.3.1 The Greedy Network Formation Game

A Greedy Network Formation Game (GNFG)-et Euklideszi rácsok felett definiálom, mivel a vizsgá-
landó kérdés az, hogy kialakulhat-e a Kleinberg-szerű rácshálózat a játék egyensúlyi állapotaként.

Thesis 3.1. Megalkottam a Greedy Network Formation Game-t és megadtam az alapvető egyen-
súlyi állapotokat, amelyek a D-dimenziós rács, illetve a teljes gráf, a linkköltség függvényében.

Játékosok, rács és mohó navigáció – Jelölje P a játékosok halmazát (vagyis a hálózati
pontokat), melynek számossága N . A játékosok egy D-dimenziós n× n× · · · × n︸ ︷︷ ︸

D times

rácspontjain

helyezkednek el (vagyis n a rács hossza az egyes dimenziók mentén, tehát nD = N), ami egy
tóruszba van hajtva. Az u játékoshoz tartozó u = (u1, u2, . . . , uD) koordináta vektor u pozícióját
jelöli a rácson. A mohó útvonalválasztás során az u és v játékos közötti távolság kiszámítása a
rácstávolságuk alapján történik a következőképpen: l(u, v)

def
= l(u,v) =

∑D
i=1 min{|ui − vi|, n −
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|ui − vi|}. Az u játékos a mohó navigációs lépése e fölött a metrikus tér fölött működik, azáltal,
hogy mindig azt a szomszédot választja a továbbítás következő pontjaként, akinek a legkisebb a
távolsága a t cél csomóponttól. Ha u nem rendelkezik olyan v szomszéddal, akire l(u, t) > l(v, t),
akkor a mohó navigáció lokális optimumban reked.

Stratégiák – Az u ∈ P stratégiája irányított élek létrehozása a többi játékos felé a hálózat-
ban; a stratégia tér Su = 2P\{u}. Legyen s egy stratégia vektor, amelyre s = (s0, s1 . . . sN−1) ∈
(S0, S1 . . . SN−1) és legyen G(s) az s stratégiavektorok által meghatározott gráf a következőképpen:
G(s) =

⋃N−1
i=0 (i× si). A kevert stratégia egy valószínűségi eloszlás a fenti (tiszta) stratégiák felett.

Kifizetés –A játékosok célja, hogy minimalizálják költségfüggvényüket, amelyet a következőkép-
pen számolnak

Cu(s) =
∑
u6=v

dG(s)(u, v)︸ ︷︷ ︸
communication cost

+ ϕ|su|︸ ︷︷ ︸
link cost

, u, v ∈ P , (4)

ahol dG(s)(u, v) azon csomópontok száma, akik érintettek a mohó útvonalban u és v játékos között
(v-t is beleértve) a G(s) gráf fölött, ϕ pedig az élkiépítés konstans költsége. Definíció szerint,
ha a mohó útvonalválasztás nem sikerül u és v között, akkor dG(s)(u, v) = ∞. Ez a beállítás
biztosítja, hogy csak olyan topológiákat kapjunk, amelyekben tetszőleges csomópontpárok közötti
létezik mohó útvonal.

ϕ speciális esetei

Meghatároztam a játék egyensúlyi állapotait ϕ speciális eseteire: (i) ha 1 < ϕ = O(N), akkor
a GNFG bármelyik NE vagy social optimum topológiája tartalmazza a D dimenziós rácsot rész-
gráfként, (ii) ha ϕ = Ω

(
N1+1/D

)
, akkor a D dimenziós rács egyedi NE a GNFG-ben és végül (iii)

ha ϕ < 1 a teljes gráf alkot egyedi NE-t a GNFG-ben.

4.3.2 Egyszerűsített Greedy Network Formation Game

A 1 < ϕ = O(N1+1/D) tartományon belüli egyensúlyi topológiák megállapítása határozottan nem
triviális probléma. Ezért az analitikus vizsgálódás fenntarthatósága érdekében, a következőkben
egydimenziós térre korlátozom az analízist és bevezetem az ún. Simplified Greedy Network For-
mation Game-et (SGNFG), a kapott eredményeket pedig később általánosítom. Az egydimenziós
Greedy Network Formation Game bármely NE vagy social optimum egyensúlyi topológiája tar-
talmazza a körgráfot részgráfként. Ezért az SGNFG-t egy olyan körgráfon fogom játszani, ahol
az élek mindkét irányba irányítottak, ebből következően a mohó navigáció sosem reked lokális
optimumban. Ez a körgráfon definiálom tehát az SGNFG-t a következőképpen: minden játékos
pontosan egy irányított élet hozhat létre, ami azt jelenti, hogy a stratégia tér konstans eu értékre
csökken, ami nem más, mint annak eldöntése, hogy az u ∈ P játékoshoz csatlakoztassa a távoli
(extra) élét. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden u játékos költsége 3ϕ < cu <∞ lesz.

Social Optimum, Price of Anarchy és Price of Stability

Az elemzés előtt fontos megemlíteni, hogy egy NE nem feltétlenül optimális a játékosok számára.
A több egyensúlyi állapottal rendelkező játékok esetén a különböző egyensúlyok különböző (akár
nagyon eltérő) költséget jelenthetnek a játékosoknak. Annak érdekében, hogy a különböző egyen-
súlyok jóság szempontjából egymással összemérhetők legyenek, kéz megkülönböztetett metrikát
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definiáltak: a Price of Anarchy-t (PoA) és a Price of Stability-t (PoS). Azért, hogy ezeket pon-
tosan definálhassuk, először be kell vezetni egy játék optimális kimenetelének fogalmát, azaz a
Social Optimum-ot (SO).

Definition 5. SO alatt azt az egyensúlyi állapotot értjük, amely maximalizálja a szociális jólétet
(azaz minimalizálja az egyes költségek summázott összegét), még akkor is, ha egy ilyen egyensúlyi
állapot kialakítása központi koordinációt igényel (vagyis azt, hogy a játékosoktól megvonják a önálló
döntéshozatalt). Formálisan: egy s ∈ S stratégia vektor SO-t alkot, akkor, ha:

∑
u Iu(su, s−u) ≥∑

u Iu(s
′
u, s−u).

Az SO alapján a következőképpen definálhatjuk a PoA és PoS értékeket:

Definition 6. A PoA számszerűsíti a játékosok önző magatartása miatt elszenvedett teljesít-
mény/költség veszteséget, azáltal, hogy összehasonlítja a Nash egyensúlyt a játék optimális állapotá-
val. Ez a legrosszabb Nash-egyensúly és az optimális kimenetel (SO) közötti arány. Formálisan:
mins∈ε

∑
u Iu(su,s−u)

maxs∈S
∑

u Iu(s
′
u,s−u)

, ahol ε az egyensúlyi állapotok halmaza.

Definition 7. A PoS a PoA optimista verziója, mivel azt mutatja meg, hogy milyen messze áll
az önző magatartás következtében létrejövő egyensúlyi állapotok legjobbika az optimumtól. For-
málisan a játék PoS értéke a legjobb Nash egyensúly és az optimális kimenetel (SO) aránya:
maxs∈ε

∑
u Iu(su,s−u)

maxs∈S
∑

u Iu(s
′
u,s−u)

, ahol ε az egyensúlyi állapotok halmaza.

Ezen definíciók levetővé teszik az SGNFG-beli egyensúlyok jellemzését.

Thesis 3.2. Megalkottam az egyeszerűsített Greedy Network Formation Game-et, ami lehetővé
teszi 1 < ϕ = O(N1+1/D) tartománybeli egyensúlyok meghatározását. Meghatároztam a játék költ-
ségeit a következő esetekre: Social Optimum = O(N2 log2(N), Price of Anarchy = Ω

(
N

log2(N)

)
és

Price of Stability = Ω
(

N2/3

log2(N)

)
. Továbbá megmutattam, hogy a játéknak nem megoldása (egyen-

súlyi állapota) a Kleinberg-szerű topológia.

Az egyensúlyi állapotok megállapításához, vegyes stratégiákat fogok használni, ami azt jelenti,
hogy az u játékos stratégiája egy X valószínűségi változó, amely az extra él csatlakoztatásának
helyét jelöli. A P (X = v) = pv, pu = pu−1 = pu+1 = 0 eloszlásra

∑
v∈P pv = 1 fennáll. Az elemzés

során - hasonlóan a Kleinberghez - feltételezem, hogy a PX ∈ P eloszlás csökkenő és monoton,
formálisan: pv ≤ pw if l(u, v) > l(u,w) és w /∈ {u−1, u, u+1}. Ez a feltételezés meglehetősen reális,
hiszen máskülönben a hálózat nem tükrözi a tér tulajdonságait és a mohó navigációt értelmetlenné
teszi. Jelölje A(u, v) az átlagos mohó lépésszámot, amely ahhoz kell, hogy u-tól eljussunk v-hez.

Theorem 5. Az optimális megoldás költsége SGNFG-ben O(N2 log2(N))

Price of anarchy az SGNFG-ben

Theorem 6. A kétirányú Möbius gyűrű [14], amelyben (egydimenziós gyűrű esetén) a játékosok
extra élei pontosan az ellenkező játékoshoz vannak kiépítve, mindig Nash egyensúlyt alkot, melynek
költsége N3

2
. Ebből következően a PoA értéke az SGNFG-ben Ω

(
N

log2(N)

)
.
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Price of Stability az SGNFG-ben

Az egyensúlyi megoldások kiszámításához a következő két lemmára lesz szükség. Jelölje Ae(u, v)
az a mohó lépések átlagos számát u és v között, ha az u játékos extra éle az e játékoshoz van
kiépítve.

Lemma 1. Minél nagyobb a két játékos közötti távolság, átlagosan annál több mohó lépésre van
szükség a közöttük lévő közlekedéshez. Formálisan: ha If l(u, v) ≤ l(u,w), then A(u, v) ≤ A(u,w)
for u, v, w ∈ P.

Lemma 2. Ha az u játékos egy távolabbi játékost választ az extra él kiépítésének végpontjaként,
akkor az u költsége csökken. Formálisan:

∑
x∈P Av(u, x) ≥

∑
x∈P Aw(u, x), if l(u, v) ≤ l(u,w).

Az 1. és a 2. lemmából megmutatható, hogy a játék bármely szakaszában a legjobb stratégia
az, ha a játékos véletlenszerűen, egyenletes eloszlás szerint választ a többi játékos közül. Ekkor az
u játékos költsége cu =

∑
∀v 6=uA(u, v) =

∑
∀v 6=u

∑
j∈P\{u−1,u,u+1}Aj(u, v)pj, amely átalakítható a

cu =
∑

s∈S psf(s) formába.

Theorem 7. Ha f(s) egy monoton csökkenő függvénye l(u, u + s)-nek, akkor az SGNFG tet-
szőleges állapotában u játékos legjobb stratégiája ha egyenletes eloszlás szerint választja ki, hogy
kihez csatlakoztassa az extra élét. Formálisan: argminp∈P

∑
s∈S psf(s) = uniform.

Corollary 4. Az SGNFG egyetlen Nash egyensúlya kevert stratégiák esetén akkor áll elő, ha
minden játékos egyenletes eloszlás szerint építi ki az extra élét.

Most, hogy van egy támpontunk az egyensúlyi topológia struktúrájára vonatkozóan, kiszámol-
hatjuk az egyensúly költségét a Kleinberg-féle tételben leírtak szerint.

Theorem 8. A legjobb SGNFG-beli Nash egyensúly költsége Ω(N8/3), ezért a PoS értéke Ω
(

N2/3

log2(N)

)
.

A [18] cikk alapján pv ∼ l(u, v)−r eloszlás csak r = D esetén eredményez kisvilág topológiát,
ahol a mohó utak N -nel poli-logaritmikusan skálázódnak. A 4. következmény alapján az vizsgála-
tok konklúziója azonban az, hogy r = 0 az egyetlen érték, amely Nash egyensúlyt eredményez. Ez
rögtön elvezet a következő megfigyeléshez:

Proposition 1. Kleinberg optimális beállítása nem Nash egyensúly, ezért a kisvilág egyensúlyi
állapot nem létezik az SGNFG-ben.

4.3.3 Az eredmények általánosítása

Az előző részben bemutattam az SGNFG mélyreható elemzését és arra negatív következtetésre ju-
tottam, hogy a mohó navigáció beépítése az hálózatformációs játékokba az egyensúlyi topológiákat
nagyon messze viszi a közösségi optimumtól (SO). Mi több, megmutattam, hogy a kisvilág topoló-
gia nem lehet a játék egyensúlyi megoldása. Felmerülhet a kérdés, hogy az eredmények csak az
SGNFG egyszerű keretein belül érvényesek, ezért a kapott eredményt tovább vizsgálom a játék
általánosabb beállításai mentén is.

Thesis 3.3. Kiterjesztettem a Simplified Greedy Network Formation Game-et, azért, hogy bevezethessek
néhány általánosabb beállítást, például a többszörös éleket, a távolságfüggő linkköltségeket és a ma-
gasabb dimenziószámot. Megmutattam, hogy a Klienberg-szerű topológia továbbra sem egyensúlyi
állapota a játéknak.
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Többszörös élek

Az egyszerűsített beállításnál a játékosok csak egy extra élet húzhattak, de általánosan egy játékos-
nak több távoli éle is lehet. Azt állítom, hogy ha minden u játékos csak egy Cu konstans számú
élet engedhet meg magának, akkor az egyensúlyi megoldás minőségi szempontból ugyanaz marad.
A többszörös élek esetében az u játékos költsége átírható a cu =

∑
s∈S psf(s) alakba, hasonlóan az

egyeszeres élek esetéhez (ami a Lemma 1. és Lemma 2.-ből kiszámolható). A 7. tétel bizonyítja,
hogy az egyenletes eloszlás alapú választás minimalizálja a költségfüggvényeket. Ez egyben azt is
jelenti, hogy az u játékos legjobb stratégiája az, hogy Cu éleit egyenletesen osztja el a rácson.

Távoloságfüggő élek

Egy általánosabb beállítás esetén egy él költsége függhet a végpontok közötti távolságtól, ami
összetettebb költségfüggvényt ad:

cu =
∑
v∈P

pv

(
ϕ(u, v) +

∑
x∈P

Av(u, x)

)
=
∑
s∈S

psf(s). (5)

Ebben az esetben azonban f(s) nem szükségszerűen monoton, tehát nem tudom bebizonyítani,
hogy az egyenletes eloszlás az egyetlen NE. Amit megmutathatok, az az, hogy az erős (strict)
Nash egyensúlyt eredményező eloszlás egy adott rácstávolságig egyenletes, aztán nulla.

Theorem 9. Ha p ∈ P akkor ∃f() amire p gyenge (weak) Nesh egyensúly. Ha p ∈ P erős Nash
egyensúly, akkor ∃r ∈ (0, 1), hogy ps ∈ {0, r}.

Proposition 2. A kisvilág topolgóia nem lehet erős Nash egyensúly.

Magasabb dimenziószám

Az egyszerűség kedvéért a bizonyításokat az egydimenziós esetre adtam meg. Az alábbiakban
megmutatom, hogy az érv kiterjeszthető a véges D-dimenziós esetre. Először is vegyük észre,
hogy az 1. lemma egyszerű megállapítása (minél távolabb van a játékos, átlagosan annál több
mohó lépésre van szükség a kommunikációhoz) az egyetlen olyan eredmény, ahol az egydimenziós
megkötést kihasználtam. Most megmutatom, hogy az 1. lemma könnyen általánosítható magasabb
dimenziókra.
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Figure 12: A mohó navigáció átlagos (A(u, v)) lépészáma az u = (0, 0) referencia játékos és a többi játékos
között a kétdimenziós rácson, ha pv ∼ l(u, v)0 (balra), pv ∼ l(u, v)−1 (középen), pv ∼ l(u, v)−2 (jobbra).
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Az 12. ábra a mohó navigáció átlagos (A(u, v)) lépésszámát mutatja egy referencia játékos (az
ábrák közepén) és a többi játékos között a kétdimenziós rácson. Ha w jelöli u azon szomszédját,
aki a legközelebb van v-hez, akkor A(u, v) a következő rekurzióval számolható:

A(u, v) =
∑
x∈P

pxAx(u, v) =
∑

x:l(x,v)<l(w,v)

px(1 + A(x, v)) +

1−
∑

x:l(x,v)<l(w,v)

px

 (1 + A(w, v)).

Az 12. ábra alátámasztja azt a sejtést, hogy az A(u, v) a rácstávolsággal együtt növekszik, ha a
játékot magasabb dimenziókon játsszuk.

Conjecture 1. A kisvilág topológiák nem alakulnak ki egyensúlyi állapotként az SGNFG-ben, még
akkor sem, ha a rács dimenziója tetszőleges konstans értékre növekszik. Ez azt jelenti, hogy a
kisvilág topológia létezése gazdaságilag nem igazolható a Kleinberg-szerű, konstans dimenziós rács
alapú modellekkel.

4.3.4 Hiperbolikus tér

Az eredmények alátámasztják azt az állítást, hogy a kisvilág topológiák nem lehetnek a Greedy
Network Formation Game egyensúlyi állapotai, még akkor sem, ha a játékot meglehetősen általános
feltételek mellett játsszák. Így felmerül a kérdés: “Hogyan jöhetnek létre a kisvilág topológiák?”
Megmutatom, hogy a játékot a hiperbolikus tér fölött játszva az optimális (SO) megoldás ter-
mészetes módon előáll.

Observation 1. Megmutattam, hogy ha az Euklideszit hiperbolikus térre cseréljük, akkor bármely
előálló Nash egyensúly tartalmaz egy tesszellációt, amelynek költsége a jobb az Euklideszi esetben
kapott (SO) optimális megoldásnál, ami rendre O(N2log(N)) és O(N2log2(N)).

A vizsgálat során a kétdimenziós hiperbolikus tér Poincaré-féle diszk modellt [2] használom,
mivel ez a modell megkönnyíti a szükséges számítások elvégzését. Ebben a térben az u játékost
egy u = u1, u2 ∈ [0, 1) koordináta vektor jelöli, a távolságot pedig u és v között a Poincaré
távolságfüggvény szerint számolhatjuk:

dp(u, v)
def
= dp(u,v) = arccosh

(
1 + 2

||u− v||2

(1− ||u||2)(1− ||v||2)

)
,

ahol ||x|| az Euklideszi-féle x normált értéket jelöli.
A játékosok egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól, hasonlóan, mint a kétdimenziós euk-

lideszi rács esetében, így a játékosok az ún. hiperbolikus tesszelláció csomópontjain helyezkednek
el (13. ábra). Egy tesszelláció [17] egy (ν, κ) párral jellemezhető, ahol ν a tesszellációt alkotó
poligonok csúcsainak számát, κ pedig az egy csomópontban találkozó poligonok számát jelöli. A
(ν, κ) párra igaz, hogy 1

ν
+ 1

κ
< 1

2
. A tesszellációból előállítható egy T (V,E) gráf, ha a csomópon-

tokat a játékosoknak a poligonok oldalait pedig az éleknek feleltetjük meg.
Ebben a GNFG beállításban, az Euklideszi játékhoz hasonlóan a következő lemma igaz:

Lemma 3. A kétdimenziós hiperbolikus GNFG bármely Nash-egyensúlya vagy Social Optimum
állapota tartalmazza a T tesszellációt részgráfként.

Lemma 4. A (ν, κ) tesszellációban a csomópontok száma exponenciálisan növekszik a rétegek
számával, így a T tesszellációs gráf átmérője T is of O(logN).
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Figure 13: (3,8) (balra) és (4,5) (középen) hiperbolikus tesszellációk és a hozzájuk tartozó átlagos
csomópontok közötti távolságok az (4,5)-ös tesszellációra számolva, a csomópontok számának függvényében
(jobbra).

Az 4. lemmából látható, hogy kizárólag a tesszellációban szereplő éleket használva (extra élek
kiépítése nélkül) a v játékos elérhető u-ból O(log(N)) számú mohó lépésen keresztül (13. ábra). A
GNFG összköltsége ezért O(N2 log(N)), ami jobb, mint a Social Optimum az Euklideszi esetben.

5 Az eredmények alkalmazhatósága
A disszertáció lezárásaként a következőkben röviden kitérek arra, hogyan lehet a kapott ered-
ményeket felhasználni a komplex hálózatok topológiájával kapcsolatos tudásunk további bővítésére.
Ebben a fejezetben felsorolok néhány alkalmazási példát az egyes fejezetben tárgyal eredményekre
vonatkozóan.

A BGP útvonalválasztási stratégia topologikus következményei

Az Internet specifikus tudás nagyban hozzájárulhat a hálózatok teljesítményének javításához.
Minél több betekintést nyerünk arra vonatkozólag, hogyan befolyásolja a BGP az Internet AS sz-
intű topológiájának alakulását, annál könnyebbé válik, (i) hogy jobb forgalomirányítási stratégiákat
tervezzünk, (ii) hogy megértsük, miért és hogyan jön létre a forgalom az egyes helyeken, és (iii)
hogy optimalizáljuk az aktuális hálózati struktúrát.

Az egyik legspecifikusabb példa egyértelműen a tartalom megosztó hálózatok (CDN) [24]
területe, ahol a globális topológiai sajátosságokat nagymértékben kihasználják. A helyettesítő
és a gyorsítótáras elhelyezési stratégiákban, illetve kiszolgálási kérések irányítási mechanizmu-
saiban. Ezzel együtt a CDN az egész spektrumnak mindössze egy szűk szegmense. További
példák az adatközpontok [12], peer-to-peer hálózatok [8, 21], forgalommenedzsment [3], üzleti
alapú AS peering stratégiák [9], amelyek szintén nagymértékben kihasználhatják az Internet
topológiájával kapcsolatos ismereteket. Az AS topológia vizsgálata szintén népszerű témája a
hálózattudományokra szakembereinek, amely egyesíti a kutatókat a különböző, vagy multidiszci-
plináris kutatási területekről, mint például:[5, 6, 1, 7, 26, 22, 25].
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Egy játékelméleti alapokon nyugvó AS szintű Internet model (YEAS)

A topológia generátorokat gyakran használják különböző alkalmazások különböző tesztelési folya-
matai során. Az új útvonalválasztási stratégiák, a forgalomkezelés vagy a biztonsági algorit-
musok tesztelése realisztikus topológiákat igényel, amelyek véletlenszerűek, ugyanakkor állandó
statisztikai jellemzőkkel rendelkeznek. Természetesen az igények nem minden esetben azonosak,
így a topológia generátorokat érdemes aszerint kategorizálni, hogy milyen elvárásoknak felelnek
meg. A YEAS olyan helyzetekben lehet hasznos, amikor az internet AS szintű hálózatához hasonló,
nagyméretű topologiákat kell létrehozni gyorsan, amelyek gazdasági-üzleti szempontból osztály-
ozott csomópontokat és kapcsolatokat tartalmaznak.

A mohó navigáció topologikus következményei

A mohó útválasztás egyike a leginkább elfogadott útvonalválasztási stratégiáknak a valós kom-
plex hálózatok körében. Empirikus bizonyítékkal rendelkezünk (például a Milgram kísérlet) arra
vonatkozóan, hogy sok esetben ez a módszer hatékony információeloszlást tesz lehetővé a hálózati
csomópontok között. Azonban egy játék létrehozása, amely megmagyarázza az ilyen hálózatok
kialakulási folyamatát, a játékelmélet nem triviális problémája volt egészen a legutóbbi időkig.
Eredményeim két, a témakörrel foglalkozó publikációban is hivatkozásra kerültek (Yang et. Al
[27] és Gulyás et. Al [13]), ahol a szerzők képesek megmagyarázni az ilyen hálózatok megjelenését.
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