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Wstęp
Rys.1

Celem niniejszej pracy jest zbadanie zagadnienia, jak informacja zawarta w
sieciach złożonych wpływa na ewolucję topologii takich układów. Wykorzystano
model adaptacyjnej sieci boolowskiej. Układ został rozszerzony. Utworzono sieć
składającą się z mniejszych klastrów rozróżnianych na podstawie gęstości połączeń
między węzłami. Istnieje znacznie więcej krawędzi łączących elementy znajdujące się
wewnątrz jednego klastra niż węzły z różnych podsieci. Otrzymano w ten sposób
nowy rodzaj sieci, który zawiera w sobie zarówno cechy struktur hierarchicznych jak i
układów adaptacyjnych.
W ramach niniejszej pracy zdefiniowano wykorzystywaną miarę informacji.
Przeprowadzono liczne symulacje. Zmienianymi parametrami były: liczba klastrów,
liczba węzłów wewnątrz jednego klastra i liczba krawędzi łączących węzły z różnych
podsieci. Następnie wyniki zostały zebrane i przeanalizowane oraz wyciągnięto
wnioski. W układzie zaobserwowana została koewolucja informacji sieci i zmian
topologii. Zauważono, że oba parametry dążą do pewnej wartości stałej zależnej od
przyjętej struktury. Ocenia się, że zależność zmian topologii od informacji sieci jest
złożona i zasadniczy wpływ na końcowe wyniki symulacji mają również inne czynniki.

Rys.1 Średnia liczba połączeń przychodzących dla różnej liczby międzypołączeń (Km) sieci 2x40 (sieci dwuklastrowej po 40 węzłów każdy).
Rys.2

Model zbudowanej sieci
W niniejszej pracy rozszerzono algorytm Liu i Basslera [1] adaptacyjnej sieci
boolowskiej. Wykorzystany algorytm składał się z następujących kroków:
•
Utworzenie dwóch poziomów hierarchii poprzez zbudowanie M jednorodnych
i równolicznych sieci boolowskich (zwanych podsieciami), które wewnętrznie są
gęsto połączone, oraz dodanie KM tzw. międzypołączeń, czyli trwałych krawędzi
łączących węzły z różnych podsieci,
•
Wyznacza się długość atraktora całej sieci, czyli, iterując synchronicznie stany
węzłów bada się, kiedy nastąpi powtórzenie wszystkich stanów. Jednocześnie w
czasie trwania atraktora określa się średni stan i aktywność węzłów. Aktywność
jednego węzła jest to liczba zmian stanów odniesiona do długości atraktora,
•
Zgodnie z zasadą „aktywne węzły tracą połączenia, zamrożone – zyskują
nowe” modyfikowana jest topologia każdej z podsieci poprzez losowy wybór węzła i,
jeśli jego średni stan wynosi 0 lub 1, usunięcie jednego połączenia przychodzącego,
a w przeciwnym wypadku dodanie jednej krawędzi.
Informację sieci zdefiniowano jako suma przekształconej aktywności każdego
węzła (1). Węzły, których stan pozostaje stały lub zmienia się w każdej iteracji,
wnoszą zerową informację, ponieważ można przewidzieć ich stan w następnej
iteracji.
Rys.3 Średnia informacja na
Informacja = 0,5 – |Aktywność – 0,5|
(1)
węzeł sieci (I ) w zależności od

Rys.2 Docelowa średnia liczba połączeń przychodzących (Kdoc) w zależności od
liczby międzypołączeń (Km) dla różnych rodzajów sieci. Kdoc było wyznaczane
na podstawie danych umieszczonych na rys.1 jako średnia liczba połączeń po
dwusetnej iteracji. Sieć nxm oznacza sieć n-klastrową po m węzłów każdy.
Rys.3

śr

Symulacje

liczby międzypołączeń (Km) dla
różnych rodzajów sieci.

Model sieci zaimplementowano w języku C++. Przeprowadzono symulacje
zawierające 1000 iteracji dla sieci o liczbie klastrów od 1 do 4, całkowitej liczbie
węzłów od 30 do 120 i liczbie międzypołączeń od 0 do 80. Na rysunkach pokazano
przykładowe wyniki. Przedstawione przebiegi powstały przez uśrednienie 100
realizacji każdej sieci.

Wnioski
Informacja całej sieci rośnie dla większej liczby węzłów, lecz jednocześnie
średnia informacja wnoszona przez węzeł maleje (rys.3). Informacja jest największa
dla sieci o małej liczbie klastrów i dużej liczbie międzypołączeń. Zaobserwowana
została koewolucja topologii i informacji sieci. Parametrem analizy zmian topologii
była średnia liczbą połączeń przychodzących (rys.1). Dla różnych sieci w stanie
ustalonym parametr dążył do innej wartości Kdoc (rys.2). Związek topologii i
informacji jest złożony, zależny również od innych czynników. W niniejszej pracy
zasugerowano, że jednym z nich są cechy osiąganych przez sieć atraktorów (rys.4).
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Rys.4 Średnia geometryczna
długości atraktorów sieci (Tśr) w
zależności od liczby międzypołączeń (Km) dla różnych
rodzajów sieci.

Rys.4

