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1. Bevezetés 

Komplex hálózatok – mint például a számítógépes-, szociális-, üzleti-, pénzügyi hálózatok 

– vizsgálatánál fontos megérteni a rendszert jellemző mennyiségek tulajdonságait, azok 

viselkedését. Tipikusan ilyen mennyiségek a fokszám-eloszlás, a köztességi viszonyok, 

legrövidebb út, de a korrelációk is. Az imént említett rendszerek komplexitása főképp abban 

rejlik, hogy az egyes elemek ismerete nem elégséges a rendszer egészének megértéséhez. 

A vizsgálatok többek között arra irányulnak, hogy megjósolják milyen állapotban lesz a 

közeljövőben a valós rendszer, illetve annak időfejlődése hogyan függ az egyes paraméterektől. 

Ehhez minden esetben szükséges egy megfelelő modell, ami elég jól leírja a valós rendszert, vagy 

bizonyos fontos tulajdonságait ragadja meg. Ezért nagy területet hódított magának a különböző 

hálózatok szimulációja, ahol a csúcsok és az őket összekötő kapcsolatok reprezentálhatják a 

modellezni kívánt valós hálózat elemeit. Számítástechnikai szimulációknál jelölhetik a csúcsok 

például a weboldalakat, a kapcsolatok pedig az oldalakon található másik oldalra mutató linkeket 

(Web-gráf); vagy a csúcsoknak megfeleltethetünk hálózati elosztókat, melyek fizikailag 

kapcsolódnak egymáshoz – így létrehozva egy router-szintű hálózati modellt [1]. 

Hasonló, elterjedt – a gazdasági rendszerek leírásánál is használt – módszer az ágens 

alapú modellezés (Agent Based Modeling) [2]. Itt az ágensek a csúcspontok a hálózatban, 

melyeknek van egy (egyéni vagy kollektív) céljuk, melyeket akár különböző stratégiákkal tudnak 

elérni. Az ágensek egymáshoz való viszonyát pedig a kapcsolatok határozzák meg. Példaképp 

nézzük meg egy gazdasági rendszer leegyszerűsített modelljét: az ágensek lesznek a gazdasági 

szereplők (például bankok, cégek, stb…), melyek egy bináris „igen-nem” állapotból választhatnak. 

Az ágensek célja lehet például az összjövedelmük maximalizálása, mely adott pillanatban függ az 

ágensek döntésétől, vagyis állapotától. Ezt a jövedelmet befolyásolják még az ágensek közötti 

kapcsolatok. Az egyszerűség kedvéért ezek a kapcsolatok legyenek időben állandóak és binárisak: 

pozitív, ha együttműködnek és negatív, ha versengenek. Ekkor nagyobb összjövedelem úgy érhető 

el, ha minden együttműködő páros ugyanabban az állapotban van és minden versengő páros 

ellentétesben. Ezekre a rendszerekre még hathat külső (lokális vagy globális) tényező – továbbra 

is a gazdasági példát véve ez lehet akár egy új törvényrendelet megszületése; és hathat még külső 

zaj is – ami a véletlen tényezőket foglalja magába. 

 

2. A vizsgált rendszer 

A fentebb említett egyszerűsített ágens modell megfeleltethető olyan fizikában ismert 

modellnek, melyek az úgynevezett spinüvegeket1 hivatott leírni [3]. Így lehetőségünk nyílik 

különböző (akár nem fizikai) rendszereket statisztikus fizikai módszerekkel vizsgálni. 

Ezért nevezzük most az ágenseket spineknek, melyekből legyen N darab. Az i-edik 

spinnek az állapota ebben az egyszerűbb kétállapotú rendszerben: si = ±1. Az i-edik és j-edik 

spinek közti kapcsolat az együttműködés illetve versengésnek megfelelően szintén bináris: Jij = 

±1. A spineket különböző topológiájú gráfokra lehet helyezni, de most tekintsük ebből is az 

                                                           
1 A valódi spinüvegek olyan ötvözetek, melyekben nem-mágneses anyagokat szennyeznek kis 

mértékben mágneses atomokkal. Maga az elnevezés összetett szó, melyben a „spin” a mágneses 

momentumokra, az „üveg” pedig az üveg-szerű tulajdonságokra utal. Utóbbit a mágneses elemek 

véletlen eloszlása és az azok közt fellépő mágneses kölcsönhatást leíró csatolási állandó oszcilláló-

változása okozza [7]. 



egyszerűbb esetet: egy szimmetrikus csatolású (tehát Jij = Jji ), teljes gráfot. A rendszer 

dinamikáját az energia – pontosabban a Hamilton-függvény fogja vezérelni: 

   ∑        
     

 ∑    
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   ∑        
     

  ∑  
 

 (2.2) 

ahol az első összegzés a különböző i,j párokon meg végig, a második pedig a spinekre ható külső 

teret, h-t veszi figyelembe. (hi, amennyiben inhomogén, spinenként eltérő a külső tér és h, ha 

homogén.)  

A rendszer egy mikro-állapotában mind az N db spin szabadon állhat tehát két irányba. 

Ennek megfelelően az összes lehetséges állapotok száma: 2N. Az időfejlődés pedig abból áll, hogy 

az egyik spin véletlenszerűen átbillen átkerülve ezzel egy másik állapotba. Így kirajzolódik a 

hálózat egy új szintje a rendszerben, melynek csúcsai a különböző állapotok (melyekhez 

különböző energia értékek kapcsolódnak) és akkor van két pont között összekötés, ha egy spin-

átbillentéssel át lehet jutni egyik állapotból a másikba. Ezt nevezzük a rendszer fázisterének. A 

rendszer időfejlődése pedig nem más, mint egy véletlen bolyongás ezen a fázistéren. A szimuláció 

során kiválasztunk véletlenszerűen egy elemet, majd egy magadott feltétel szerint átfordítjuk 

(arrébb léptetjük a fázistérben a rendszert) vagy nem.  

 

 
1ábra: Példa egy véletlen kapcsolt teljes gráfra, a hozzá kapcsolódó energiaértékekkel és az alsó 
négy energiaszinthez tartozó fázistérképpel. 

Minden spin arra törekszik, hogy energiáját – amit a Hamilton függvény (2.1) ad meg – 

minimalizálja. Ezt úgy tudják elérni, hogy amelyek +1 (együtt működő) kapcsolatban vannak 

azok egy irányba állnak, amelyek pedig –1 (versengenek) kapcsolatban, azok ellentétesen. Ennek 

megfelelően, ha egy lépés energia csökkenéssel jár (ΔE < 0), akkor azt biztos meglépjük. Ha a 

lépés energia növekedéssel jár (ΔE > 0), akkor 

     
  

  (2.3) 

valószínűséggel fogadjuk el a lépést (Metropolis-feltétel). Itt T, a hőmérséklet, a külső zajt 

testesíti meg: ennek a feltételnek köszönhetően magas hőmérsékleten a (rendszer szempontjából) 

jó és rossz lépések közel azonos valószínűséggel történnek meg, alacsony hőmérsékleten pedig 

nagy valószínűséggel elkerüljük a rossz lépést2. Ez így nem más, mint egy Monte Carlo 

algoritmus [4] Metropolis-feltétellel (röviden MMC). 

 

Ezekre a rendszerekre jellemző a lassú dinamika [5], mely a fázistér bonyolultságára 

vezethető vissza: rengeteg olyan metastabil állapot létezik, amelyek energiája közel egyforma. 

                                                           
2 Itt meg kell jegyezzük, hogy munkánk során nem volt kifejezett cél az egyensúly elérése, mely 

nagy gépidőt és komolyabb felszerelést igényelne. 



Alacsony hőmérsékleten a rendszer sokáig időz ilyen metastabil állapotokban kvázi-

egyensúlyban, míg ki nem kerül onnan (hogy tipikusan hamar bekerüljön egy hasonló állapotba). 

A korrelációk a rendszerben annak a várható értékét fejezik ki, hogy két spin egy irányba 

áll. Ennek megfelelően két spin között fellépő korrelációt azok értékeinek szorzatának várható 

értéke adja: 

  (2.4) 

Emellett szokásos vizsgálni a kapcsolt-korrelációt is: 

  (2.5) 

A 〈 〉 jelölés a termikus átlagolást jelenti, ahol az egyes elemek súlyát az ún. Boltmann-faktor 

adja: 

 
 

 
  

 

  . (2.6) 

ahol   a Hamilton-függvény, Z pedig az állapotösszeg:   ∑   
  
  . 

 

Kis méreteknél (N < 24) lehetőség van a rendszer minden állapotát sorban végigjárni, így 

pontosabb képet kaphatunk a rendszerről, illetve jobban tudjuk értelmezni az időfejlődő 

modellből származó eredményeket. Ezt nevezzük a rendszer teljes leszámlálásának. 

 

3. Eredmények 

 A szimulációk során olyan eredményeket kaptunk, melyek jól illeszkednek az elmélet 

által leírt képbe, illetve összhangban van korábbi hasonló eredményekkel [6]: a 2. ábrán jól 

látható, amint alacsony hőmérsékleteken kiszélesedik az eloszlás, azaz megjelennek egyre 

erősebb korrelációk [5]. 

 

 
2. ábra: (a) Korrelációk valószínűség-sűrűség eloszlása N=128-as teljesen összekötött 
rendszerben, különböző hőmérsékleteken. (Metropolis Monte Carlo szimulációk, 107 MMC 
lépéssel; h=0). (b) Az (a) ábrán látható eloszlásokhoz tartozó kumulatív eloszlás függvények. 

Hasonló eredményt ad kis rendszerek esetén a teljes leszámlálás is (9. ábra). Itt az egyedi minta 

esetén (9.(a) ábra) az eloszlás nem szimmetrikus és mintáról mintára erősen tud változni. Viszont 

ha több (például 50) mintára vett eredmények átlagát vesszük, akkor hasonlóan „szép”, sima 

eloszlásokat kapunk, mint nagyobb rendszerek esetén (9.(b) ábra). De ettől eltekintve mindkét 

esetben látható alacsony hőmérsékleten az eloszlás kiszélesedése. 

 

    〈    〉  

    〈    〉    〈  〉〈  〉 



 
3. ábra: (a) Korrelációk kumulatív eloszlása N=20-as, teljesen összekötött rendszerben, különböző 
hőmérsékleteken egy véletlen választott minta esetén. (Teljes leszámlálás.) (b) Korrelációk 
kumulatív eloszlása N=20-as, teljesen összekötött rendszerben, különböző hőmérsékleteken, 50 
mintára átlagolva. (Teljes leszámlálás.) 

A hőmérséklethez hasonlóan erősen befolyásolja a korrelációk alakulását a külső tér 

jelenléte. A 10. ábrán a 9.(b) ábrához hasonlóan kis rendszerekhez tartozó korreláció-eloszlások 

láthatók különböző méretű homogén külső tér jelenlétében. 

 

 
4. ábra: (a) Korrelációk valószínűség-sűrűség eloszlása N=20-as, teljesen összekötött rendszerben, 
különböző nagyságú homogén külső tér mellett, 50 mintára átlagolva. (Teljes leszámlálás.) 
(b) Korrelációk kumulatív eloszlása, az (a) ábrához tartozó rendszerre. 
(c) Kapcsolt-korrelációk valószínűség-sűrűség eloszlása, az (a) ábrához tartozó rendszerre. 
(d) Kapcsolt-korrelációk kumulatív eloszlása, az (a) ábrához tartozó rendszerre. 



Hasonlóan érdekes kérdéskör, hogy miként befolyásolja az egész rendszert egy spin 

megváltoztatása. Kiválaszthatjuk az (abszolút értékben vett) legerősebben és leggyengébben 

korreláló spint és alkalmazhatunk csak ezekre különböző nagyságú külső teret. Extrém esetben 

rögzíthetjük is a spin irányát – ez megfelel annak az esetnek, mintha végtelen nagyságú teret 

kapcsoltunk volna rá. Ilyen szimulációkhoz tartozó eredményeket mutat az 5. ábra. Azt várjuk, 

hogy a hatás kiterjed az egész rendszerre, mivel mindenki mindenkivel kapcsolatban van. Így ha 

egy elemre hatunk, az majdnem olyan, mintha homogén teret kapcsolnánk a rendszerre. Ehhez 

képest ezt a jelenséget erősen befolyásolja, hogy a kiválasztott spin mennyire korrelál a 

többiekkel: ha erősen korrelál, akkor drasztikus változást okoz (5.(a) ábra), ha pedig gyengén 

korreláló spint választunk, akkor az azon bekövetkező változás nem befolyásolja lényegesen a 

rendszert (5.(b) ábra). 

 

 
5. ábra: (a) Kapcsolt-korrelációk valószínűség-sűrűség eloszlásfüggvénye egy N=20-as mintában 
T=0,6 hő-mérsékleten, különböző méretű külső térrel hatva az erősen korreláló spinre összevetve 
a rögzített esettel. (Teljes leszámlálás.) 
(b) Kapcsolt-korrelációk valószínűség-sűrűség eloszlásfüggvénye egy N=20-as mintában T=0,6 

hőmérsék-leten, különböző méretű külső térrel hatva az gyengén korreláló spinre összevetve a 

rögzített esettel. (Teljes leszámlálás.) 

Egy másik lehetséges vizsgálata a rendszer érzékenységének, ha egy rendszert 

párhuzamosan időfejlesztünk egy olyan „alteregójával”, melyben végrehajtunk egy kis 

perturbációt és mérjük a két rendszer széttartását. Ezt úgy oldhatjuk meg, hogy a párhuzamos 

futtatás során mindig ugyanazokat a spineket próbáljuk meg léptetni az eredeti (α) rendszerben 

és abban a módosított (β) rendszerben is, amibe például rögzítjük az egyik spin irányát. Ilyen 

szimulációra mutat példát a 6. ábra, ahol az egyes időpillanatokhoz tartozó képeken: 

 a bal fölső rész az egyik rendszert mutatja (fekete, ha si = – 1; fehér, ha si = +1), 

 a jobb fölső rész az alternatív rendszert mutatja: (fekete, ha si = – 1; fehér, ha si = +1. A 

rögzített, sötétszürke spin a jobb-felső sarokban: sr = – 1), 

 a bal alsó rész a pillanatnyi átfedést mutatja (fekete, ha   
    

 
; fehér, ha   

    
 
), 

 a jobb alsó rész az abszolút átfedést mutatja: fekete, ha valaha előfordult, hogy   
    

 
; 

fehér, ha addig az időpillanatig végig megegyeztek:   
    

 
. Amikor ez a rész teljesen fekete 

lesz, akkor megszűnik az átfedés. Hogy ez mikor következik be, az jellemzi a rendszert. 

 

 
6. ábra: Egy N=20-as, teljesen összekötött rendszer párhuzamos futásának időpillanatai, ahol a β-
rendszerben rögzített az erősen-korreláló spin. (Metropolis Monte Carlo; T = 0,6; Megjegyzés: a 
spinek csak az ábrázolás könnyítése miatt lettel rácsba rendezve.) 



 

Azt találtuk, hogy kis rendszereknél az átfedés teljesen eltűnik átlagosan 103 

nagyságrendű Metropolis Monte Carlo lépés után. Nagyobb rendszereknél (például N=1024 

esetén) ez átlagosan 105 nagyságrendű lépés után következik be. Ezek az idők a rendszerek 

tipikus futásidőjükhez képes rövidnek számítanak. Tehát az mondható, hogy kis megváltoz-

tatásra hamar más utakon jár a két rendszer. Ez a jelenség a már korábban is említett bonyolult 

fázistér-struktúrának köszönhető. 

 

4. Összefoglalás 

Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy magas zaj (hőmérséklet) mellett az elemek 

nem befolyásolják lényegesen egymást – a korrelációs értékek közel zérus értéket vesznek fel 

(nem korrelálnak egymással). Ahogy csökken a zaj, a kapcsolatok elkezdenek dominálni és annak 

alapján kialakul egy korrelációs-mintázat a rendszerben, ahol megjelennek erős korrelációk is. 

Alacsony zajszint mellett a kialakult korrelációs rendszert teljesen megváltoztathatja egy kellően 

erős külső hatás: homogén külső tér jelenlétére akár teljesen zérus a kapcsolt-korrelációk értéke a 

rendszerben. 

Beláttuk továbbá, hogy a rendszer igen érzékeny kisebb behatásokra. A perturbációra 

adott válasz mértéke pedig erősen függ a kiválasztott elem korrelációs képétől. Itt a korreláció 

fontosságát jól hangsúlyozza a tény, hogy teljes gráffal dolgoztunk, így nincs topológiailag 

kitűntetett elem. Valamint a rendszer időfejlődésére is komoly hatással van egy résztvevőnek a 

megváltoztatása: egy megváltoztatott rendszer hamar más úton folytatja időfejlődését az eredeti 

rendszerhez képest. Nem csak a spinüvegek, hanem más területeken is levonható ezeknek a 

tanulsága: pénzügyi rendszereknél, például bankok esetén nem csak az alapvető tulajdonságok 

(alaptőke, kapcsolatok, stb…) lehetnek fontosak a stabilitást illetően, hanem az is, hogy milyen a 

résztvevő korrelációs képe, melyik másik résztvevővel fog „együtt mozogni”. 
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