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W artykule przedstawione zosta y podstawy teoretyczne stosunkowo niedawno odkrytej kategorii sieci 
zwanych sieciami z o!onymi lub sieciami wielkiej skali. Analizy prowadzone na rzeczywistych sieciach  
wykaza y istnienie pewnych bardzo ciekawych w a"ciwo"ci tych sieci. W szczególno"ci mówi si# o takich 
cechach sieci rzeczywistych jak Small World i Scale Free.  
Sieci typu Small World to sieci, w których mimo wysokiego stopnia klasteryzacji, odleg o"$ najkrótszej drogi 
 %cz%cej dowoln% par# wierzcho ków jest relatywnie krótka. D ugo"$ drogi jest mierzona liczb% kraw#dzi w 
niej zawartych. Sieci Scale Free mo!na scharakteryzowa$, u!ywaj%c !argonu z obszaru sieci komputerowych, 
jako sieci powi%za& zdominowanych hubami z wielk% liczb% po %cze&. Sieci typu Scale-Free „rosn% przez 
dodawanie” kolejnych w#z ów wed ug okre"lonej hierarchii. 
Interesuj%ca, wydaje si# równie!, koncepcja budowy aplikacji do wizualizacji i analizy powi%za& w sieciach 
z o!onych, której prototyp zosta  zaprezentowany w niniejszym artykule. 
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1. Wprowadzenie  

 
Teoria grafów i sieci jest cz#"ci% szeroko poj#tej 
dziedziny nauki zwanej matematyk% dyskretn%. 
Bior%c jednak pod uwag# problemy natury 
praktycznej, które mo!emy rozwi%zywa$ dzi#ki 
tej teorii to fakt, !e rozwija si# ona w kierunku 
samodzielnej dyscypliny, jest spraw% naturaln%. 
 Formalnie sieci% nazywamy trójk# 
uporz%dkowan% S= <G,{ i},{!i}> gdzie: 
" G=<W,U,P> jest dowolnym grafem  

o zbiorze wierzcho ków W={w1,w2,...,wn}, 
zbiorze ga #zi U={u1,u2,...,um) i relacji 
incydencji WUWP ##$ wi%!%cej 
odpowiednio ga #zie z wierzcho kami 

" { i}= { 1,...,  I} jest zbiorem funkcji 
okre"lonych na zbiorze W wierzcho ków 
grafu G  i: W % R, i=1...I 

" {!i}= {!1,...,!J} jest zbiorem funkcji 
okre"lonych na zbiorze U ga #zi zwanych 
równie! kraw#dziami grafu G  !i : U % R, 
i=1...J. Funkcje te determinuj% wagi 
poszczególnych kraw#dzi, które to wagi 
mog% mie$ sens np. odleg o"ci pomi#dzy 
wierzcho kami, przepustowo"ci ga #zi, itd. 

 W otaczaj%cej rzeczywisto"ci sieci 
rozumiane jako zbiory wierzcho ków i ga #zi 
reprezentuj%cych oddzia ywania pomi#dzy 
wierzcho kami s% wszechobecne np.: 

" Internet jako sie$ po %czonych komputerów  
i routerów, 

" sie$ WWW, gdzie poszczególne strony 
po %czone s% hiperlinkami, 

" grupy spo eczne sk adaj%ce si# z osób 
powi%zanych relacjami spo ecznymi, 

"  a&cuchy pokarmowe. 
Wymienione sieci ze wzgl#du na liczb# 

wyst#puj%cych w nich w#z ów i powi%za& 
pomi#dzy nimi nazywane s% sieciami z o!onymi 
(ang. Complex Network), sieciami rozleg ymi 
lub sieciami wielkiej skali. Od lat 50-tych 
minionego stulecia, sieci z o!one bez widocznej 
zasady organizacyjnej, by y opisywany przy 
wykorzystaniu grafów losowych. Powstanie pod 
koniec XX wieku baz danych gromadz%cych 
informacje o topologiach sieci rzeczywistych 
ujawni o, !e maj% one szereg specyficznych 
cech, które nie by y do tej pory uwzgl#dniane. 
Okaza o si# wi#c, !e chod' „otaczaj% nas sieci”, 
które od wielu lat s% badane to nadal nie 
rozumiemy zasad rz%dz%cych ich dynamik%, czy 
ewolucj%.  

Analizy prowadzone na rzeczywistych 
sieciach wykaza y istnienie w asno"ci, które nie 
wyst#puj% w grafach losowych. W szczególno"ci 
mówi si# o takich cechach sieci z o!onych jak 
Small Word („six degree of seperation”) oraz 
Scale Free. 
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Wyra'ny wzrost zainteresowania systemami 
daj%cych si# modelowa$ z wykorzystaniem teorii 
grafów i sieci jest spowodowany rosn%cym 
znaczeniem rzeczywistych sieci wielkiej skali. 
Badania niezawodno"ci i odporno"ci tych 
systemów na przypadkowe, jak i celowe ataki 
oraz trudne do przewidzenia awarie maj% 
oczywiste znaczenie praktyczne. Tego typu 
badania polega$ mog% na analizie struktury  
sieci z o!onych, prognozowaniu mo!liwych 
kierunków ewolucji sieci, optymalizacji 
sposobów wykorzystania zasobów czy w ko&cu 
formu owaniu mo!liwych procedur po-
st#powania w sytuacjach kryzysowych (np. 
przypadkowe awarie pewnych w#z ów, celowe 
ataki terrorystyczne, itd.). 

 
2. Sieci z o"one – podstawy 

teoretyczne 
 
Small World Networks to jedna z wielu 
mo!liwych charakterystyk sieci spo ecznych, 
komputerowych, telekomunikacyjnych, ener-
getycznych, itd. Autorami teorii Small World 

Networks s% Duncan J. Watts i Steven H. 
Strogatz, którzy opisali swój model w artykule 
„Collective dynamics of small world networks”, 
w miesi#czniku Nature. 
 

 
Rys. 1. Wp yw p-stwa „przekablowania” p na 

charakter sieci ('ród o: Nature) 
 

Poj#cie sieci typu Small World wy ania si#  
w naturalny sposób jako bardzo realistyczny, 
niejako po"redni przypadek pomi#dzy dwoma 
skrajnymi sieciami: sieci% regularn% (ang. 
Regular Network), zwan% niekiedy 
pier"cieniow% (ang. Ring Network) oraz sieci% 
losow% (ang. Random Network), co ilustruje 
rys. 1. Zaczynaj%c rozwa!ania od sieci 
regularnej, wida$ !e ka!dy jej w#ze  jest 
powi%zany z t% sam% liczb% w#z ów „s%siadów”. 
Powstaje pytanie, czy tego typu, a wi#c idealnie 
regularne sieci s% zjawiskiem cz#stym. Przecie! 
nawet w krystalografii zdarzaj% si# „defekty”, 
zaburzaj%ce monotonn% struktur# powi%za&. 
Praktyka dowodzi, !e sieci regularne s% 
oczywi"cie idealizacj% rzeczywisto"ci, co 
znacznie redukuje ich przydatno"$ w tworzeniu 

modeli sieci rzeczywi"cie wyst#puj%cych  
w naturze i cywilizacji. Z drugiej strony sie$ 
losowa, wykazuje ca kowity brak regularno"ci  
w liczbie powi%za& mi#dzy w#z ami, jak 
równie! brak jakiegokolwiek strukturalnego 
uporz%dkowania tych powi%za&. W obu 
przypadkach, nazwy sieci do"$ wiernie oddaj% 
ich natur# – pe na regularno"$ i ca kowita 
przypadkowo"$. 

Watts i Strogatz zauwa!yli, !e dokonuj%c 
pewnego zabiegu na sieci regularnej mo!na 
otrzyma$ modele sieci, które spotykane s%  
w rzeczywistych systemach. Nie s% one bowiem 
ani doskonale regularne, ani zupe nie losowe,  
a mo!na je budowa$ poprzez zastosowanie tzw. 
„przekablowania” (ang. rewiring) niektórych 
w#z ów sieci. Je"li przez p oznaczymy 
prawdopodobie&stwo, !e powi%zania losowo 
wybranego w#z a sieci zostan% zmienione 
(„przekablowane”), ca % procedur# przej"cia od 
sieci regularnej do sieci typu Small World opisa$ 
mo!na nast#puj%co: 
1) Wybieramy losowo w#ze . 
2) Odcinamy jedno z jego (na ogó  bliskich) 

powi%za&. 
3) Wybieramy losowo (na ogó  odleg y) w#ze . 
4) Odcinamy jedno z jego powi%za&. 
5) (%czymy oba w#z y. 
6) Powtarzamy czynno"$ 1-5 dopóki u amek 

w#z ów obj#tych zmodyfikowanymi 
po %czeniami wyniesie p. 
 
Aby przekona$ si#, jakie skutki poci%ga za 

sob% rewiring, nale!y odwo a$ si# do dwóch 
parametrów sieci: wspó czynnika sklastrowania 
(ang. clustering coeffiecient – C) oraz "redniej 
odleg o"ci pomi#dzy dowoln% par% w#z ów (ang. 
averaged path length – L). 

Pierwszy z tych parametrów – C, okre"la 
stopie& sklastrowania po %cze& mi#dzy-
w#z owych. Jest to wypadkowa charakterystyk 
lokalnych sieci. Parametr C ma istotne  
znaczenie praktyczne. Informuje on o stopniu 
wykorzystania wszystkich mo!liwych po %cze& 
pomi#dzy w#z ami. Warto dla przyk adu 
rozwa!y$ i-ty w#ze  sieci. Wspó czynnik Ci dla 
tego w#z a jest ilorazem liczby bezpo"rednich 
po %cze& i-tego w#z a z s%siadami („bliskimi” 
b%d' „odleg ymi”) do wszystkich mo!liwych 
po %cze& pomi#dzy jego s%siadami, których jest 
dok adnie ki(ki – 1)/2, gdzie ki oznacza stopie&  
i-tego w#z a. (atwo zauwa!y$, !e Ci przyjmuje 
dwie skrajne warto"ci – odpowiednio 0 i 1 – dla 
nast#puj%cych dwóch przypadków: s%siedzi  
i-tego w#z a nie s% po %czeni oraz ka!dy s%siad 
i-tego w#z a jest równie! po %czony z ka!dym 
innym s%siadem i-tego w#z a (drugi z tych 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 1 25-30 (2008) 
 

 27

przypadków nazywany jest w literaturze 
angloj#zycznej clique). U"redniaj%c wszystkie Ci 
(obliczone dla wszystkich w#z ów sieci) 
otrzymujemy, wspomniany ju! parametr 
sklastrowania C. Praktyczne znaczenie 
parametru C w odniesieniu do sieci kom-
puterowych lub telekomunikacyjnych polega 
przede wszystkim na ocenie, w jakim stopniu  
i w jaki sposób w#z y badanej sieci mog% 
mi#dzy sob% przekazywa$ dane.   
Drugi z parametrów sieci – L, jest miar% 
odleg o"ci. Podobnie jak w przypadku parametru 
C, tak i L wyznacza si# u"redniaj%c wszystkie 
odleg o"ci mi#dzy ka!d% par% w#z ów (i, j), 
gdzie i, j = 1, 2, …, |V|. Odleg o"$ d(i, j) 
wyra!ana jest minimaln% liczb% kraw#dzi, które 
 %cz% par# w#z ów (i, j).  
 Wracaj%c do wprowadzonego parametru p 
mo!na zauwa!y$ interesuj%c% zale!no"$, a 
mianowicie reakcja C jest niejako „opó'niona” 
w stosunku do reakcji L na wzrost 
prawdopodobie&stwa p.  

 
Rys. 2. Typowe cechy sieci Small World 

 
 Jak wynika z wykresu, obie charakterystyki 
sieci, a wi#c C i L, silnie zale!% od parametru p. 
Z analizy zale!no"ci C(p) i L(p) wida$, !e dla 
stosunkowo du!ego zakresu warto"ci parametru 
p sie$ zachowuje typowe cechy „ma ego 
"wiata”, które w uproszczeniu sprowadzi$ 
mo!na do zale!no"ci: C >> CRandom oraz L << 

LRegular.  Opisane dot%d typowe cechy sieci 
Small World, ani nie wyczerpuj% zagadnienia 
analizy powi%za& w sieciach, ani nie przes%dzaj% 
jeszcze o doskona o"ci, czy ich przydatno"ci 
przy opisie rzeczywistych systemów. Krótko po 
tym jak Watts i Strogatz opublikowali podstawy 
swojej teorii sieci „ma ego "wiata”, Albert-
Laszlo Barabasi i Reka Albert przedstawili swój 
model sieciowy w artykule „Emergency of 

Scaling in Random Networks”, w miesi#czniku 
Science. Model ten oparty jest na koncepcji tzw. 
Scale Free Networks. Za o!yli oni, !e prawdo-
podobie&stwo wyst%pienia po %czenia pomi#dzy 
nowym w#z em, a ka!dym w#z em nale!%cym 
do sieci bardzo silnie zale!y od posiadanej przez 

te w#z y  liczby kraw#dzi k i wynosi P(k)~k-&. 
Wyk adnik pot#gi, a wi#c &, zale!y od rodzaju 
rozpatrywanej sieci i np. dla sieci WWW wynosi 
ok. 2.2, a dla sieci energetycznych 4.0.  
 Jako nast#pstwo powy!szego, sieci typu 
Scale Free „rosn% przez dodawanie” kolejnych 
w#z ów wed ug okre"lonej hierarchii. Tak wi#c, 
najwi#cej nowych w#z ów  %czy si# z w#z ami, 
które posiadaj% ju! najwi#cej s%siadów (po %cze& 
z innymi w#z ami). Cecha ta jest okre"lana jako 
„do %czenia preferencyjne” (ang, preferential 

attachment), co ilustruje rys. 3.  

 
 

Rys. 3. Sie$ losowa kontra sie$ typu Scale Free 
('ród o: Nature) 

 A oto prosty algorytm tworzenia sieci Scale 

Free: 
1) Generujemy ma % liczb# w#z ów m0. 
2) Dodajemy nowy w#ze  posiadaj%cy m < m0 

po %cze& z istniej%cymi w#z ami. 
3) Kontynuujemy dodawanie w#z ów a! do 

osi%gni#cia wymaganej ich liczby. 
Prawdopodobie&stwo, !e nowy w#ze  jest 
po %czony z i-tym w#z em wynosi 

'(
j

jii kkkP /)(  

Godne uwagi jest to, !e liczba kraw#dzi 
danego w#z a zale!y silnie od czasu ki(t)~(t/ti)

0.5, 
gdzie ti to czas dodania i-tego w#z a do sieci. 
Powy!szy modus operandi dobrze ilustruje 
przypadek Internetu, którego rozrost jest 
doskona ym przyk adem „samoorganizacji” 
sieci. Scale Free Networks mo!na 
scharakteryzowa$, u!ywaj%c !argonu z obszaru 
sieci komputerowych, jako sieci powi%za& 
zdominowanych hubami z wielk% liczb% 
po %cze&. Sieci tego typu wyst#puj% 
powszechnie w przyrodzie i technice, 
charakteryzuj% równie! powi%zania mi#dzy 
cz onkami spo ecze&stw i grup spo ecznych.  
W szczególno"ci do tej kategorii sieci nale!% 
sieci telekomunikacyjne, Internet i WWW, 
poczta elektroniczna, powi%zania s ów  
w j#zykach naturalnych, sie$ wspó autorstwa 
publikacji naukowych i wiele innych. 



R. Kasprzyk - W asno!ci sieci z o"onych posiadaj#cych cechy Small World i Scale Free 
 

 28

Ilustracja zastosowania opisanych modeli 
sieciowych mo!e polega$ na analizie podatno"ci 
sieci posiadaj%cych cechy Scale Free i Small 

World na ataki. 

 
 

Rys. 4. Ilustracja wagi hubów 
 

Sie$ na rys. 4 posiada kilka hubów. Gdyby 
atak by  wymierzony w którykolwiek z tych 
w#z ów, mia oby to bardzo istotny wp yw na 
integralno"$ i tym samym funkcjonowanie 
zaatakowanej sieci (np. bardzo wyra'ne 
wyd u!enie L). Skuteczne zaatakowanie od-
powiednio du!ej liczby hubów mo!e  
w praktyce ca kowicie wyeliminowa$ sie$  
z u!ytku. Z drugiej strony sie$ taka jest odporna 
na ataki skierowane losowo. Znacznie bardziej 
prawdopodobne jest wówczas wyeliminowanie 
w#z a nie b#d%cego hubem, których jest du!o 
wi#cej. Skutki takiego ataku odczuwalne s% 
tylko lokalnie i nie dezintegruj% sieci jako 
ca o"ci. 

 
3. Aplikacja do wizualizacji i wst$pnej 

analizy powi#za% 

 
Chocia! technologie do wizualizacji 

informacji, okaza y si# wr#cz niezb#dne do 
analizy du!ych zbiorów danych, ich 
zastosowanie nie jest powszechnie spotykane. 
Udane aplikacje w dziedzinie wizualizacji 
informacji nie nale!% bowiem do  atwych 
w implementacji. Celem wizualizacji informacji 
jest zwi#kszenie mo!liwo"ci poznawczych 
cz owieka dzi#ki wywieraniu wp ywu na jego 
wzrok. Dzi#ki temu na podstawie 
abstrakcyjnych danych mo!na doj"$ do pewnych 
wniosków. Wizualizacja informacji poszerza 
zdolno"ci percepcji cz owieka o mo!liwo"$ 
„zapanowania” nad coraz wi#ksz% ilo"ci% 
przetwarzanych danych. 

Jednym z efektów mojej dotychczasowej 
pracy nad sieciami z o!onymi jest aplikacja do 
interaktywnej wizualizacji powi%za& pomi#dzy 
w#z ami sieci. Analiza tego typu pozwala na 
badanie struktury rozpatrywanej sieci 
komputerowej. Na tej podstawie u atwione staje 

si# zadanie identyfikacji kluczowych w#z ów 
(hubów), analiza mo!liwych sposobów 
komunikowania si# w sieci i wiele innych. 
Diagramy powi%za& mog% s u!y$ równie! do 
przedstawiania i analizy du!ych zbiorów 
danych, dotycz%cych np. rozmów tele-
fonicznych, transakcji na kontach bankowych 
czy ruchu internetowego. W takich przypadkach 
diagramy pos u!y$ mog% do  atwej identyfikacji 
wspólnych elementów, grup elementów "ci"le 
powi%zanych ze sob% czy te! powi%za& 
po"rednich. Waga wizualizacji powi%za& wydaje 
si# by$, w tym przypadku nie do przecenienia. 
W celu zbudowania narz#dzia, które by oby 
wystarczaj%co elastyczne, aby mo!na by o  
w oparciu o nie tworzy$ nowatorskie 
wizualizacje, nale!a o skorzysta$ z teorii 
wizualizacji informacji, co w uproszczeniu 
przedstawia rys. 5. 
 

 
Rys. 5. Proces wizualizacji danych z wykorzystaniem 

biblioteki prefuse 
 

Stworzona aplikacja s u!y do graficznej 
prezentacji wiedzy o obiektach i powi%zaniach 
pomi#dzy nimi w formie interaktywnych 
diagramów. Dzi#ki wykorzystaniu biblioteki 
prefuse mo!liwe by o stworzenie, w krótkim 
czasie aplikacji s u!%cej do graficznej 
prezentacji wiedzy o obiektach i powi%za& 
pomi#dzy nimi w formie interaktywnych 
diagramów. W zale!no"ci od charakteru 
informacji, obiekty mog% by$ prezentowane na 
diagramach w postaci ikon lub symboli takich 
jak prostok%ty, ko a bloki tekstu. Powi%zania 
pomi#dzy obiektami przedstawiane s% jako linie 
 %cz%ce obiekty. Obiekty diagramu mog% by$ 
dodatkowo opisane za pomoc% dowolnej liczby 
atrybutów. Powsta e w ten sposób diagramy 
powi%za& mog% by$ dalej wykorzystywane do 
analizy zwi%zków pomi#dzy obiektami. 
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Rys.7. Zobrazowanie sieci UUNET  
z wykorzystaniem zbudowanej aplikacji 

 
Podstawowe problemy dotycz%ce analizy sieci  
z jakimi mo!na si# spotka$ to przede wszystkim 
ich niekompletno"$ (nieuchronno"$ brakuj%cych 
w#z ów i powi%za&, które nie zosta y odkryte), 
brak precyzyjnej granicy, pozwalaj%cej 
jednoznacznie stwierdzi$, jakie obiekty nale!y 
do sieci zaliczy$, a jakie ju! nie oraz ci%g a jej 
dynamika. Problemy te wyra'nie utrudniaj% 
analiz# sieci z o!onych i wymagaj% dalszych 
bada&. Prawdopodobnie wizualizacja ziden-
tyfikowanych w#z ów i powi%za& to pierwszy 
krok we w a"ciwym kierunku. 

 

4. Podsumowanie 
 

Modele sieci z o!onych mog% pe ni$ funkcj# 
poznawcz%, pozwalaj%c na badanie 
mechanizmów powstawania i ewolucji 
rzeczywistych sieci. S%dz# jednak, !e ich 
wykorzystanie mo!e by$ du!o bardziej 
praktyczne, cho$by do oceny odporno"ci sieci  
na ataki zarówno losowe, jak i celowe 
(„przemy"lane”). Okazuje si#, !e modele sieci 
z o!onych, pozwalaj% równie! na konstrukcj# 
coraz bardziej efektywnych algorytmów 
wyszukiwania w sieciach wyst#puj%cych  
w rzeczywisto"ci.  

Kolejnym krokiem rozszerzaj%cym 
przydatno"$ aplikacji do wizualizacji powi%za& 
b#dzie opracowanie i implementacja algo-
rytmów umo!liwiaj%cych wyszukiwanie 
klastrów oraz wyliczanie pewnych 
charakterystyk sieci, jak np.: 
" stopie& „sklastrowania” w#z ów (ang. 

clustering coefficient) 

" "rednia odleg o"$ pomi#dzy dowoln% par% 
w#z ów (ang. average path length) 

" najkrótsza droga  %cz%ca najdalej oddalone 
w#z y (ang. shortest longest path) 

" „do %czenia preferencyjne”(ang. preferential 

attachment). 
Parametry te pozwol% na wyci%ganie znacznie 
bardziej precyzyjnych wniosków, z analizowanej 
sieci z o!onej, ni! sama jej wizualizacja. 
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