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Projekt



Sieć BA – studium przypadku

Ćwiczenie 1.
Napisz program implementujący algorytm sieci BA.

Ćwiczenie 2.
Wykorzystaj go do stworzenia animacji rosnącej sieci.

Ćwiczenie 3.
Narysuj (uśredniony) histogram stopni wierzchołków w chwili t.

Cwiczenie 4.
Wyznacz współczynnik α dla danych z poprzedniego zadania. Czy
zgadza się z naszym wynikiem teoretycznym z wykładu?

Ćwiczenie 5.
Sprawdź symulacyjnie zależność ki(t). Porównaj przewidywania
uzyskanego wzoru z empirycznymi przewidywaniami teoretycznymi
z wykładu.

Uwaga!
Ćwiczenia 1-5 warte są 40% punktów za projekt.
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Losowe dołączanie węzłów (model A)

P6.1 Uzupełnij brakujące fragmenty w poniższym wyprowadzeniu
[20%]

Π(ki) =
1

t+m0
≈ 1
t .

Rozwiązanie:
Równanie różniczkowe postaci

dki
dt =

m
t ,

ma rozwiązanie

ki(t) = m ln
(
t
ti

)
+m,

co prowadzi do
P(k) = e

me
−k/m.
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Sieć o ustalonym rozmiarze (model B)

P6.2 Uzupełnij brakujące fragmenty w poniższym wyprowadzeniu
[30%]

Stosując metodę średniego pola (na ile się to uda!) wyznacz rozkład
stopni sieci w której

• Sieć od początku na N wierzchołków.
• krawędzie rozdajemy preferencyjnie.

Rozwiązanie:
Równanie różniczkowe postaci

dki
dt =

N
N− 1

ki
2t +

1
N ,

ma rozwiązanie

ki(t) =
2(N− 1)
N(N− 2) t ≈

2
Nt,

jak z tego jednak otrzymać rozkład?
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Pozostałe projekty

P6.3 Sprawdź symulacyjnie uzyskany wynik dla modelu A. [30%]
P6.4 Sprawdź symulacyjnie uzyskany wynik dla modelu B. [30%]
P6.5 Jak wyprowadzić wzór na rozkład w modelu B? [30%]

MASZ 5



MASZ 6



Dziękuję za uwagę!
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