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kenar



  

Çizge çeşitleri

Yalın çizge

Yönlü çizge

Farklı nokta ve
 kenar tipleri

Ağırlıklı nokta
 ve kenarlar



  

Temel çizgeler

● Tam çizge

● Üçgen

● Yol

● Döngü

● Ağaç



  

Derece dizisi ve dağılımı

● Derece dizisi
4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0

● Derece dağılımı
f(0)=1
f(1)=3
f(2)=2
f(3)=1
f(4)=1

● Birden fazla çizge aynı 
derece dizisine sahip olabilir



  
Bazı ağlardaki kümülatif derece dağılımları (Newman, 2003)



  

http://researchnews.osu.edu/archive/chains.htm

http://researchnews.osu.edu/archive/chains.htm


  

Okul arkadaşlıkları

http://www-personal.umich.edu/~mejn/networks/

http://www-personal.umich.edu/~mejn/networks/


  



  
http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-592j-statistical-physics-in-biology-spring-2005/lecture-notes/lecture23/

http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-592j-statistical-physics-in-biology-spring-2005/lecture-notes/lecture23/


  

Çizgenin çapı

● Çizgenin çapı: Bütün nokta çiftleri arasındaki 
en kısa mesafelerin en uzunu.

● Çizge tek parça değilse çap sonsuz.

çap=4 çap=2



  

Kevin Bacon Oyunu

● Herhangi bir oyuncudan Kevin Bacon'a kaç 
adımda gidilir?
– Bacon sayısı

● http://oracleofbacon.org/

http://oracleofbacon.org/


  

Küçük Dünya

● 2 milyon oyuncu, ortalama Bacon sayısı 2,991.

● Ortalama Sean Connery sayısı 2,918

● Ortalama Dennis Hopper sayısı 2,842

>>



  

● Erdös sayısı 
– http://www.oakland.edu/enp/

– 268 000 kişiden ortalama 4,65.

– En fazla 13.

● Erdös-Bacon sayısı
– Feynman (Erdös 3, Bacon 3)

– Carl Sagan (Erdös 4, Bacon 3)

– Natalie Portman (Erdös 5, Bacon 1)

● Diğer sayılar
– Einstein, Chomsky, Stiglitz,

– Morphy (satranç), Shusaku (Go), Vanderbilt (briç), ...

http://www.oakland.edu/enp/


  

“Altı adım”

● Milgram'ın ünlü deneyi (1967).

● Yöntem hataları var, ama sonuç çok hatalı 
değil.
– http://en.wikipedia.org/wiki/Small_world_experiment

http://en.wikipedia.org/wiki/Small_world_experiment


  

Noktaların merkezilik ölçüleri

● Yakınlık merkeziliği
– Kişilik sayıları

● Aradalık merkeziliği
– Bütün en kısa yollardan kaçı oradan geçiyor?

● Enformasyon merkeziliği
– Noktanın silinmesi çizgenin “verimliliği”ni ne kadar 

azaltır?
– A measure of centrality based on network efficiency,  Latora ve Marchiori (2007)

http://iopscience.iop.org/1367-2630/9/6/188/fulltext/ 

● Özvektör merkeziliği
– Noktanın önemi komşularının önemine orantılı.

http://iopscience.iop.org/1367-2630/9/6/188/fulltext/


  

Medici ailesinin yükselişi

Medici aradalık merkeziliği 0,522. Diğerleri en fazla 0,255.

“Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434”, Padgett, Ansell, 1993.



  

Ağ modelleri

● Rastgele çizgeler (Erdös-Renyi)

● Küçük dünya (Watts-Strogatz)

● Ölçeksiz



  

Erdös-Renyi çizgeleri

● Herhangi iki nokta, sabit p 
ihtimaliyle komşu.

● Ortalama derece
 

● Derece dağılımı Poisson.

〈k 〉= p (n−1)



  

● “Dev parça” oluşumu
–                 ise çizge neredeyse kesinlikle tek parça

● İki nokta arası ortalama mesafe: 
– ER çizgeleri küçük dünya.

〈k 〉>1

ln(N )
〈k 〉



  

Öbeklenme katsayısı

● Arkadaşlarımın birbirinin arkadaşı olması 
ihtimali.

● C = 3 · #(üçgenler) / #(bağlantılı üçlüler)

● ER çizgelerinde n → ∞ iken C → 0



  

Watts-Strogatz ağları

● Düzenli ağ ile başla.

● Sabit p ihtimali ile 
kenarları değiştir.

● Çap p ile hızla 
düşerken öbeklenme 
yüksek kalır.

Collective dynamics of 'small-world' networks, Watts&Strogatz, 1998. 



  

Ama birçok ağda
derece dağılımı 
“ölçeksiz”



  

“Üstel” ağlar

● Üstel (“power law”)
derece dağılımı 
p(k )∝k−a



  

Tercihli bağlanma (Barabasi-Albert)

● Atıf ağları ve WWW için büyüme modeli.
– Az sayıda nokta ile başla

– Her yeni nokta, önceki bir noktaya bağlansın.

– Noktaya bağlanma ihtimali, derecesine orantılı.

● Matta etkisi

● Ölçeksiz (“power-law”) ağ üretir.



  

Ağ dayanıklılığı

● Ölçeksiz ağlar
– Rastgele silmelere dayanıklı

– En yüksek dereceden başlayan sıralı silmelere 
dayanıksız.

– Ekolojik, teknolojik ve biyokimyasal ağlar için 
önemli.



  

Sosyal ağda salgın yayılması

● SIR modeli (susceptible-infectious-recovered)

“Networks and Epidemic Models”, Keeling ve Eames, 2005.

Rastgele ağ kafes

Küçük dünya

Uzaklığa ters
orantılı bağlanma Ölçeksiz



  

Sosyal ağlarda ekonomik oyunlar

● Komşular arası “tutuklu ikilemi” oyunu.
– Ağ topolojisi işbirliği yapma oranı ve sabit duruma 

gelme süresini etkiliyor.

● Komşular arası alışveriş
– Ağ topolojisi dengedeki zenginlik dağılımını 

değiştiriyor.

Economic Activity on Fixed Networks – Wilhite 2006.



  

Yazılımlar

● Pajek (analiz)

● Gephi (analiz)

● Graph Theorizer

● SocNetV

● Cytoscape

● Graphviz 
(görselleme)

● NetworkX (Python 
kütüphanesi)

● Igraph (C, R, Python 
kütüphanesi)
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