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1 Johdanto

Psykologi Stanley Milgram toteutti alunperin vuonna 1967 sittemmin kuuluisak-
si tulleen kokeen [Mil67], jossa satunnaisia ihmisiä pyydettiin toimittamaan kirje
tietylle etukäteen valitulle henkilölle tuttavuusverkostoa hyväksi käyttäen. Kirjeen
sai aina lähettää edelleen jollekin tuntemalleen henkilölle, joka puolestaan samalla
tavalla yritti edelleen toimittaa kirjeen perille asti. Osoittautui, että kirjeen toimit-
tamiseen kohdehenkilölle tarvittiin välikäsiä keskimäärin viiden ja kuuden väliltä.
Tulos näyttäisi siis viittaavan siihen, että tutkitusta sosiaalisesta verkostosta löytyy
lyhyitä reittejä mielivaltaisten ihmisten väliltä, ja niitä jopa pystytään löytämään
suhteellisen yksinkertaisella menettelyllä. Tätä kutsutaan pieni maailma -ilmiöksi.

Toisaalta viime vuosikymmeninä monimutkaiset verkot ovat yleisemminkin nousseet
tärkeään asemaan useissa tieteissä. Yhteiskuntatieteissä erilaiset Internet-yhteisöt
ovat tuottaneet ennennäkemättömiä määriä dataa analysoitavaksi, ja näistä ver-
koista on löytynyt vastaavanlaisia pieni maailma -ilmiöitä kuin Milgramin alku-
peräisessä kokeessa. Vastaavasti biologiassa esimerkiksi solun metabolian tutkimus
on johtanut monimutkaisiin metaboliaverkkomalleihin. Menetelmät tällaisten mo-
nimutkaisten verkkojen tutkimiseen ovat siis tarpeen monella eri alalla. Keskeisenä
teemana on ymmärtää, miten verkon rakenne syntyy ja miten se vaikuttaa verkon
toimintaan.

Eräs lähestymistapa monimutkaisten verkkojen tutkimukseen ovat satunnaisverkot.
Matemaattisella tasolla satunnaiverkoissa on kyse verkkoteorian yhdistämisestä sa-
tunnaisuuteen; tutkitaan matemaattisesti, minkälaisia verkkoja jonkin satunnais-
mallin generoimana syntyy. Satunnaisverkoille on myös löytynyt paljon käyttöä so-
veltavassa tutkimuksessa. Perusajatus näissä satunnaisverkkomalleissa on seuraava,
kuten artikkelissa [Kle06] on kuvattu. Lähtökohtana on jokin empiirisen datan pe-
rusteella rakennettu verkko, johon liittyvää ilmiötä halutaan tutkia. Tästä verkosta
muodostetaan idealisoitu satunnaisverkkomalli, joka käyttäytyy joltain oleelliselta
osin samalla tavalla kuin varsinainen tutkittava verkko. Tätä yksinkertaisempaa sa-
tunnaisverkkomallia voidaan sitten tutkia matemaattisesti tai simulaatioiden kaut-
ta. Tavoitteena on, että satunnaisverkkomallissa esiintyisi alkuperäisessä verkossa
esiintynyt tutkimuksen kohteena oleva ilmiö, ja tätä ilmiötä voitaisiin tutkia parem-
min mallin perusteella. Tällä menetelmällä on tietenkin rajoituksensa, sillä malli on
aina yksinkertaistus oikean verkon taustalla olevista prosesseista.

Tässä raportissa tarkastelemme satunnaisverkkojen käyttämistä pieni maailma -il-
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miön tutkimisessa, erityisesti tietojenkäsittelytieteelle ominaisesta algortimisesta nä-
kökulmasta. Käsittelemme yleisesti pieni maailma -ilmiön tutkimusta satunnaisverk-
kojen avulla pitkälti artikkelia [Kle06] referoiden. Keskitymme erityisesti Kleinbergin
esittämään ruudukkomalliin ja siitä saatuihin tuloksiin [Kle00a, Kle00b].

2 Pieni maailma -verkot

Milgram ja Travers toistivat alussa mainitsemamme alkuperäisen kokeen vuonna
1969 ja raportoivat yksityiskohtaisesti tuloksistaan artikkelissaan [TM69]. Tässä ko-
keessa he lähettivät 296 satunnaisesti valitulle henkilölle Nebraskassa ja Bostonissa
kirjeen, jossa pyydettiin osallistumaan kokeeseen ja selitettiin samalla säännöt. Ko-
keen osallistujan tulisi saada kirje toimitettua etukäteen valitulle henkilölle Massac-
husettsissa. Kirjeen sai kuitenkin lähettää eteenpäin vain jollekin itse tuntemalleen
henkilölle, jonka tulisi taas jatkaa tehtävää samojen sääntöjen mukaan. Kirjeiden
kulkua seurattiin osallistujien tutkĳoille palauttamien postikorttien avulla, jolloin
kirjeiden kulusta saatiin runsaasti dataa.

Tavoitteena oli näin tutkia pieni maailma -ilmiötä; miten lähekkäin 200 miljoonan
Yhdysvaltain kansalaisen joukosta valitut kaksi henkilöä ovat sosiaalisessa verkos-
tossa. Lopulta 296 kirjeestä 64 löysi tiensä kohdehenkilölle, ja näistä laskettuna
keskimääräinen tarvittujen välikäsien määrä oli 5,2. Kokeen tulokset eivät sinällään
siis ole aivan selviä. Perinteisesti perille saapuneiden kirjeiden lyhyet polut on tulkit-
tu todisteeksi sosiaalisen verkoston pienuudesta. Esimerkiksi Kleinfeld on kuitenkin
esittänyt [Kle02], että perille saapumattomien kirjeiden suuri määrä viittaisi täysin
päinvastaiseen tilanteeseen. Lisäksi hän kritisoi Milgramin ja Traversin kokeita sii-
tä, että koehenkilöt oli valittu korkeammista yhteiskuntaluokista, jonka edustajilla
olisi paremmat valmiudet toimittaa kirje perille. Kleinfeld esittääkin, etteivät kir-
jeet välttämättä löytäisi onnistuisi helposti ylittämään yhteiskuntaluokkien rajoja.
Toisaalta Dodds, Muhamad ja Watts ovat toistaneet Milgramin kokeen sähköpos-
tia käyttäen [DMW03], ja heidän tuloksensa näyttäisivät tukevan pieni maailma
-hypoteesia.

Pieni maailma -verkkojen tutkimus on joka tapauksessa edennyt monella saralla Mil-
gramin ja Traversin alkuperäisten kokeiden jälkeen [Str01, Kle06]. Teoreetikot ovat
tutkineet erilaisia malleja ilmiöstä ja empiirisiä esimerkkejä pieni maailma -ilmiöstä
on löytynyt monilta mahdollisilta sovellusalueilta. Tällaisissa verkoissa näyttää ylei-
sesti olevan kaksi keskeistä ominaisuutta. Ensinnäkin verkkojen läpimitta on huo-
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a) b)

Kuva 1: a) Wattsin ja Strogatzin mallin pohjana toimiva rengasverkko, kun k = 4.
b) Rengasverkko, jossa kaaria on muokattu satunnaisesti.

mattavan pieni solmujen lukumäärään verrattuna. Toisekseen solmut ovat klusteroi-
tuneet, eli jos solmu u on solmun v naapuri ja v taas solmun w naapuri, niin suurella
todennäköisyydellä myös u on solmun w naapuri.

Kleinbergin artikkeli [Kle06] esittelee yksinkertaisimpana mallivaihtoehtona pienille
maailmoille satunnaismallin, jossa verkko valitaan tasaisesti kaikkista n-solmuisista
verkoista, joissa jokaisen solmun aste on k, missä k ≥ 3 on kiinnittetty. Tässä yk-
sinkertaisessa mallissa voidaan todistaa [BdlV82], että suurella todennäköisyydellä
jokaisen solmuparin välillä on pituutta O(log n) oleva polku. Tämä malli kuiten-
kin hylätään välittömästi, sillä täysin satunnaisista verkkomalleista ei löydy kuvaa-
mamme kaltaista solmujen klusteroitumista, vaan solmun naapurit ovat vain harvoin
toistensakin naapureita.

Watts ja Stogatz ovat esittäneet toimivaksi osoittautuneen mallin, joka asettuu täy-
sin säännöllisten ja täysin satunnaisten verkkojen väliin [WS98]. Tässä mallissa poh-
jana on suuntaamaton rengasverkko, jossa n solmua on asetettu ympyrän kehälle ja
jokaisesta näistä on kaari k:hon lähimpään naapuriin (kuva 1 a)). Tämän säännöl-
lisen rengasverkon rakennetta sitten muokataan satunnaisesti.

Verkon muokkaus aloitetaan mielivaltaisesta verkon solmusta u ja kaaresta e, jo-
ka yhdistää solmun u lähimpään naapuriinsa myötäpäivään. Todennäköisyydellä p
kaaren e toinen pää vaihdetaan satunnaiseksi solmuksi, joka valitaan tasaisen ja-
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kauman mukaan kaikista verkon solmuista. Jos valitun solmun ja solmun u välillä
on jo kaari, jätetään kuitenkin muutos tekemättä. Prosessia jatketaan näin myötä-
päivää käymällä kaikki solmut vastaavalla tavalla läpi. Täyden kierroksen jälkeen
aloitetaan alusta, tällä kertaa muuttaen samalla tavalla solmun toiseksi lähimpään
naapuriin myötäpäivään menevää kaarta. Lopulta kaikki kaaret tulee käytyä näin
läpi.

Riippuen parametrista p tämä prosessi voi tuottaa hyvin säännöllisiä tai hyvin sa-
tunnaisia verkkoja. Sopivilla vakion p arvoilla mallista kuitenkin saadaan verkkoja,
jotka ovat sekä klusteroituneita että läpimitaltaan pieniä (kuva 1 b)). Siis Wattsin
ja Strogatzin malli onnistuu kuvaamaan hyvin pienen maailman ominaispiirteet.

3 Kleinbergin ruudukkomalli

Vaikka sosiaalisissa verkostoissa olisikin olemassa lyhyitä reittejä mielivaltaisten
henkilöiden välillä, ei kuitenkaan ole selvää, miksi niiden pitäisi olla löydettävissä
Milgramin käyttämän menetelmän kaltaisilla keinoilla. Tässä mielessä edellä esit-
tämämme mallit eivät ole täysin tyydyttäviä Milgramin kokeen analysointiin. Esit-
telemme siksi nyt mallin, jota Kleinberg on käyttänyt tutkiakseen, miten lyhyiden
reittien löytäminen onnistuu, vaikka hakuprosessissa ei voidakaan käyttää hyväksi
tietoa verkon koko topologiasta [Kle00a, Kle00b].

3.1 Ruudukkomallin määritelmä

Kleinbergin malli on perusajatukseltaan hyvin samanlainen kuin aiemmin käsit-
telemämme Wattsin ja Strogatzin rengasverkko. Mallin pohjana toimii kuitenkin
nyt n × n ruudukko, ja lisäksi malli on suunnattu verkko. Jatkossa oletamme, et-
tä p, q ∈ N ja r ∈ R, r ≥ 0 ovat kiinnitettyjä vakioita. Näitä käytämme mallin
parametreina.

Lähdemme siis siitä, että mallin solmujoukko on V = {(i, j) | i, j ∈ {1, . . . , n}}
(kuva 2 a)). Olkoon nyt

d((i, j), (k, l)) = ‖(i, j)− (k, l)‖1 = |k − i|+ |l − i|

eli manhattan-etäisyys tasossa. Mallissa on suunnattu kaari solmusta u solmuun
v, jos d(u, v) ≤ p. Näitä kutsumme solmun paikallisiksi kontakteiksi. Lisäksi joka
solmusta lähtee q kappaletta suunnattuja kaaria satunnaisesti arvoittuihin muihin
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a) b)

Kuva 2: a) Kleinbergin mallin pohjana toimiva ruudukko ja kiinteät linkit, kun
p = 1. b) Yhden solmun satunnaiset naapurit, kun q = 2.

solmuihin (kuva 2 b)). Nämä satunnaiskaarten kohteet valitaan toisistaan riippu-
mattomasti niin, että kullekin solmulle v ∈ V todennäköisyys valita v kohteeksi
on

d(u, v)−r∑
v∈V d(u, v)−r

.

Satunnaisesti valittujen linkkien kohdesolmuja kutsumme lähtösolmun pitkän mat-
kan kontakteiksi.

Tällä mallilla on luonnollinen tulkinta sosiaalisten verkostojen mielessä. Solmun si-
jainnin voi ajatella vastaavan yksittäisen ihmisen maantieteellistä sĳaintia. Ihmiset
tuntevat muut itseään lähellä asuvat ihmiset, ja lisäksi heillä on muutamia kauem-
pana asuvia tuttavia. Jos parametrit p ja q ovat kiinteitä ja parametrin r sallitaan
vaihtelevan, saamme malliperheen, jossa parametri r kuvaa sitä, millä tavalla yhtei-
sö on verkostoitunut. Pieni r johtaa siihen, että kaukaiset tuttavat ovat yleisiä, kun
taas suurella r:llä pitkän matkan kontaktit ovat tyypillisesti solmun läheisyydessä.

Milgramin koetta mukaillen tutkimme tässä mallissa paikallisen tiedon reitinhakual-
goritmeja. Toisin sanoen, meille on annettu kaksi solmua s ja t, ja tavoitteena on
toimittaa viesti solmusta s solmuun t mahdollisimman pienellä määrällä askelia.
Kun viesti on jossain solmussa u, solmu toimittaa viestin eteenpäin yhdelle paik-
kallisista tai pitkän matkan kontakteistaan suunnatussa verkossa. Seuraavaa välit-
täjää valitessaan solmu u voi käyttää vain yleistä tietoa verkosta ja tietoa omista
naapureistaan. Oletamme siis, että solmu u tietää vain omat kontaktinsa, kaikkien
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solmujen paikalliset kontaktit ja kohdesolmun t sĳainnin.

3.2 Tuloksia reitinhausta ruudukkomallissa

Analysoimme nyt paikallisen tiedon reitinhakua Kleinbergin mallissa käymällä lä-
pi artikkelin [Kle00b] keskeiset tulokset. Kiinnostava suure on nyt odotusarvoinen
toimitusaika, jolla tarkoitamme algoritmin tarvitsemien askelten odotusarvoa, kun
lähtö- ja maalisolmu on valittu satunnaisesti tasajakaumalla ja solmujen väliset pit-
kän matkan kontaktit on valittu parametrin r määräämällä jakaumalla. Kleinberg
huomauttaa artikkelissaan, että standarditulokset satunnaisverkkojen teoriasta an-
tavat olemassaolotuloksen verkon koon n suhteen polylogaritmisille reiteille, kun
r = 0. Tällaisten lyhyiden reittien löytäminen pelkän paikallisen tiedon perusteella
ei kuitenkaan välttämättä onnistu.

Yksinkertainen lähestymistapa lyhyen reitin löytämiseen on seuraava. Solmu u va-
litsee seuraavaksi viestin vastaanottajaksi kontakteistaan sen, joka on lähimpänä
kohdesolmua t manhattan-etäisyyden d mielessä. Tämä menetelmä on itse asiassa
jossain tapauksissa hyvin toimiva:

Lause 1 ([Kle00b]). Kun r = 2 ja p = q = 1, esitetyn algoritmin odotusarvoinen
toimitusaika on korkeintaan α2(log2 n)2 kiinteällä vakiolla α2.

Todistus. Koska nyt p = q = 1, verkossamme jokaisella solmulla u on neljä paikallis-
ta kontaktia (tai kolme tai kaksi, jos solmu on verkon reunalla) ja lisäksi yksi pitkän
matkan kontakti. Esittämämme algoritmi siirtää viestiä joka askeleella aidosti lä-
hemmäksi kohdesolmua, joten se ei koskaan voi palata takaisin solmuun, jossa se on
aikaisemmin käynyt. Koska lisäksi oletamme, ettei algoritmi tunne pitkän matkan
kontakteja etukäteen, voimme analyysissa ajatella, että satunnainen linkki solmusta
u generoidaan vasta siinä vaiheessa, kun viesti saapuu solmuun u.

Jatkossa sanomme, että algoritmi on vaiheessa j > 0, jos viesti on solmussa u

ja 2j < d(u, t) ≤ 2j+1. Vastaavasti sanomme algoritmin olevan vaiheessa 0, jos
d(u, t) ≤ 2. Huomataan, että d(s, t) ≤ 2n− 2, joten j ≤ log2 n lähtötilanteessa. Siis-
pä vaiheita on logaritminen määrä. Osoitamme, että algoritmi tarvitsee odotusar-
voisesti korkeintaan logaritmisen määrän askelia jokaisessa vaiheessa, mistä tulos
seuraa helposti.

Olkoon nyt u ja v kiinnitettyjä solmuja. Todennäköisyys että v on solmun u satun-
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naisesti arvottu kontakti on
d(u, v)−2∑
v∈V d(u, v)−2 .

Voimme arvioida

∑
v∈V

d(u, v)−2 ≤
2n−2∑
j=1

(4j)(j−2)

= 4
2n−2∑
j=1

j−1

≤ 4 + 4 ln(2n− 2) ≤ 4 ln(6n).

Siis todennäköisyys valita v naapuriksi on vähintään (4 ln(6n)d(u, v)2)−1. Tulemme
hyödyntämään tätä arviota jatkossa.

Olkoon nytXj satunnaismuuttuja, joka kertoo, kuinka monta askelta algoritmi käyt-
tää vaiheessa j. Haluamme nyt arvioida tämän satunnaismuuttujan odotusarvoa
E[Xj].

Oletamme ensin, että algoritmi on vaiheessa j ja log2(log2 n) ≤ j < log2 n. Olkoon
viesti solmussa u. Tutkimme todennäköisyyttä, että algoritmi siirtyy pois vaiheesta
j solmun u lähettäessä viestin edelleen. Vaihe j päättyy, kun viesti siirtyy solmuun
joukossa

Bj = {v ∈ V | d(v, t) ≤ 2j}.

Saamme alarajan joukon Bj koolle huomaamalla, että pahimmassakin tapauksessa,
eli kun solmu t on verkon nurkassa, pätee

|Bj| ≥ 1 +
2j∑
i=1

i = 1
222j + 1

22j + 1 > 22j−1.

Kolmioepäyhtälön nojalla jokaisella v ∈ Bj on voimassa d(u, v) ≤ d(u, t) + d(t, v) ≤
2j+1 + 2j < 2j+2. Aikaisemman arviomme perusteella siis jokaisella v ∈ V toden-
näköisyys valita v solmun u satunnaiskontaktiksi on vähintään (4 ln(6n)22j+4)−1.
Siis summaamalla yli joukon Bj solmujen, viesti siirtyy solmusta u joukkoon Bj

vähintään todennäköisyydellä

22j−1

(4 ln(6n)22j+4)−1 = 1
128 ln(6n) .
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Nyt voimme arvioida satunnaismuuttujan Xj odotusarvoa. Siis

E[Xj] =
∞∑
i=0

Pr[Xj ≥ i]

≤
∞∑
i=0

(
1− 1

128 ln(6n)

)i−1

= 128 ln(6n).

Tapauksessa j = log2 n vastaavanlainen päättely antaa myös E[Xj] ≤ 128 ln(6n).
Jos taas 0 ≤ j < log2(log2 n), niin algoritmi voi käyttää korkeintaan log2 n askel-
ta vaiheessa j, vaikka se aina lähettäisi viestin eteenpäin kiinteitä naapurilinkkejä
pitkin. Siis välttämättä myös E[Xj] ≤ 128 ln(6n).

Olkoon nyt X algoritmin kokonaisuudessaan tarvitsemien askelten määrä. Tällöin
X = ∑log2 n

j=0 Xj, joten käyttämällä odotusarvon lineaarisuutta saamme

E[X] = E

log2 n∑
j=0

Xj


=

log2 n∑
j=0

E[Xj]

≤ (1 + log2 n)(128 ln(6n)) ≤ α2(log2 n)2,

kun α2 valitaan sopivasti.

Esitetyn algoritmin tehokkuus perustuu oleellisesti siihen, että tapauksessa r = 2
satunnaiset linkit ovat jakautuneet juuri sopivasti. Verkossa on tällöin riittävästi
pitkän matkan linkkejä, mutta ne ovat kuitenkin sen verran säännöllisesti jakautu-
neita, että algoritmi löytää niitä suurella todennäköisyydellä. Kun r on hyvin pieni,
ovat pitkän matkan linkit jakautuneet niin tasaisesti, että sopivaan paikkaan mene-
vää linkkiä ei välttämättä löydy. Suurella vakion r arvolla satunnaislinkit taas ovat
yleensä niin lyhyitä, etteivät ne riitä nopean reitin löytymiseen. Lause 2 täsmentää
tätä havaintoa.

Lause 2 ([Kle00b]). Olkoon p, q kiinnitettyjä.

(i) Olkoon 0 ≤ r < 2. Tällöin on olemassa vakio αr, jolla jokaisen paikallisen tie-
don reitinhakualgoritmin odotusarvoinen toimitusaika on vähintään αrn(2−r)/3.
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(ii) Olkoon r > 2. Tällöin on olemassa vakio αr, jolla jokaisen paikallisen tiedon
reitinhakualgoritmin odotusarvoinen toimitusaika on vähintään αrn

(r−2)/(r−1).

Sivuutamme todistuksen. Karkeasti ottaen kohdan (i) todistus perustuu siihen, et-
tä kun viestin etäisyys kohdesolmusta on alle pn(2−r)/3, suurella todennäköisyydellä
kaikki kohdatut pitkän matkan kontaktit ovat kauempana kohdesolmusta kuin tä-
mänhetkinen solmu. Siis algoritmi joutuu kulkemaan ainakin n(2−r)/3 askelta paikal-
lisia linkkejä pitkin. Kohdan (ii) todistuksessa osoitetaan, että suurella todennäköi-
syydellä kaikki kohdatut pitkän matkan linkit ovat melko lyhyitä. Tällöin huolimatta
siitä, että algoritmi voi käyttää näitä linkkejä, tarvitaan kuitenkin polynomiaalinen
määrä askelia ennen kohdesolmun saavuttamista.

Itse asiassa voimme sallia algoritmin tuntevan myös kaikkien viestiä aikaisemmin
välittäneiden solmujen satunnaiset naapurit, joten tulos on sinällään suhteellisen
vahva. Erityisesti lause 2 sisältää myös tapauksen r = 0, jolloin satunnaiset lin-
kit ovat jakautuneet tasaisesti yli verkon solmujen. Tämä vastaa tietyssä mielessä
Wattsin ja Strogatzin mallia, jossa satunnaisten kaarten jakauma oli myös tasainen.

Kleinberg mainitsee artikkelissaan, että nämä tulokset yleistyvät tapaukseen, jossa
mallin pohjana käytetään k-ulotteista ruudukkoa esittelemämme 2-ulotteisen ta-
pauksen sĳaan. Tällöin vastavaasti tehokas paikallisen tiedon reitinhakualgoritmi
on olemassa vain jos r = k.

4 Muita tutkimussuuntia

Pieni maailma -verkkojen tutkimus on aktiivinen alue, joka leikkaa verkkoteoriaa,
teoreettista tietojenkäsittelytiedettä ja soveltavampia aloja. Erityisesti reitinhakuun
liittyvissä kysymyksissä esittämämme Kleinbergin ruudukkomalli on osoittautunut
toimivaksi prototyyppimalliksi, joka jo itsessään vastaa moniin kysymyksiin. Siihen
liittyen on myös tehty paljon jatkotutkimusta, ja on osoittautunut, että monet ylei-
sempien tulosten kannalta keskeiset ideat esiintyvät jo tässä yksinkertaisessa mal-
lissa.

Esittelemme nyt lyhyesti joitain kiinnostavia tutkimussuuntia pieniin maailmoihin
ja paikalliseen reitinhakuun liittyen. Tämä on kuitenkin laaja ala, joten emme pys-
ty tietenkään kattamaan kaikkea mahdollista. Esimerkiksi artikkelit [Kle06, Str01]
tarjoavat lisää viitteitä kiinnostuneille.
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4.1 Muita malleja

Mainitsimme jo aikaisemmin, että Kleinbergin ruudukkomallin pohjana toimiva
verkko on tietyllä tapaa abstraktio ihmisten maantieteellisestä sĳainnista ja siitä,
että tyypillisesti tuttavat asuvat lähekkäin. Empiirisissä kokeissa on kuitenkin osoit-
tautunut, että Milgramin alkuperäisen kokeen asetelmassa osallistujat käyttävät hy-
väkseen myös tietoa kohteen ammatista. Kirjeen seuraava välittäjä saatetaankin va-
lita niin, että hän on lähempänä kohdetta ammatillisessa mielessä, sen sĳaan että
yritettäisiin minimoida maantieteellistä etäisyyttä. Tämän ilmiön analysointia var-
ten Kleinberg on esitellyt hierarkisen mallin [Kle01]. Hierarkisessa mallissa verkon
pohjana toimii b-puu, jonka lehdet muodostavat verkon solmujoukon. Näiden välil-
le arvotaan satunnaisesti kaaria sen perusteella, kuinka kaukana ne ovat toisistaan
alkuperäisessä puussa.

Kleinberg on myös esittänyt sekä ruudukko- että hierarkista mallia yleistävän jouk-
kosysteemeihin perustuvan mallin [Kle01]. Hän on todistanut sekä hierarkiselle mal-
lille että joukkosysteemin pohjalta rakennetulle mallille lauseiden 1 ja 2 kanssa ana-
logiset tulokset. Juuri sopivalla jakaumalla nämäkin mallit tuottavat verkkoja, joissa
voidaan löytää lyhyitä reittejä tehokkaasti paikallisen tiedon avulla.

4.2 Navigoitavien verkkojen rakentaminen

Olemme jo nähneet, että erilaisista pohjarakenteista saa sopivasti satunnaisia kaa-
ria lisäämällä rakennettua verkkoja, joissa on mahdollista löytää paikallisen tiedon
perusteella lyhyitä reittejä. Erityisen kriittistä oli kuitenkin juuri oikean satunnais-
kaarten jakauman valitseminen, sillä muuten polylogaritmisten reittien löytäminen
ei onnistu. Fraigniaud esitti tähän liittyen yleisemmän kysymyksen artikkelissaan
[Fra05]: voiko mistä tahansa verkosta löytää vain paikallisen tiedon perusteella ly-
hyitä polkuja, jos verkkoon lisätään ensin pieni määrä satunnaisia kaaria sopivalla
tavalla.

Täsmällisemmin meille on annettu verkko G = (V,E). Liitämme verkkoon kokoel-
man todennäköisyysjakaumia φ = {φu | u ∈ V }. Nyt jokaiselle solmulle u lisätään
pitkän matkan kontakti samaan tapaan kuin Kleinbergin ruudukkomallissa, valiten
tämä kontakti jakauman φu mukaisesti. Tässä verkossa voidaan nyt etsiä lyhyitä
reittejä paikallisen tiedon perusteella tuttuun tapaan; kahden solmun etäisyys mää-
ritellään alkuperäisen verkon G perusteella, ja algoritmi etenee aina kohdesolmua
lähimpään naapuriin.
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Sanomme, että verkko G = (V,E) on navigoitava, jos löytyy kokoelma φ todennä-
köisyysjakaumia, niin että jokaisella s, t ∈ V mainittu reitinhakualgoritmi löytää
odotusarvoisesti pituutta O(polylog(n)) olevan reitin verkossa, joka saadaan G:stä
lisäämällä satunnaiskaaria jakaumaperheen φ mukaisesti. Fraigniaudin esittämä ky-
symys on siis, ovatko kaikki verkot navigoitavia.

On osoittautunut, että monet sopivia säännöllisyysominaisuuksia omaavat verkko-
luokat ovat navigoitavia. Nämä verkot siis tarjoavat mahdollisia malleja reitinhaun
tutkimiseen pienissä maailmoissa. Tästä huolimatta on kuitenkin löytynyt suhteel-
lisen yksinkertainen kokoelma ei-navigoitavia verkkoja [FLL06].

4.3 Pieni maailma -verkot suunnitteluperiaatteina

Edellä esittämämme tulokset ovat tähdänneet erityisesti reitinhaun toiminnan ym-
märtämiseen pieni maailma -verkoissa. Itsessään nämä tulokset ovat melko spesifisiä,
mutta niille on löydetty myös sovelluskohteita. Erityisesti käsittelemiämme malleja
ja algoritmeja voidaan käyttää suunnitteluperiaatteina hajautetuissa systeemeissä,
joissa verkon globaali rakenne ei ole tiedossa, mutta tehokkaalle reititykselle on tar-
vetta.

Selkein esimerkki mainitsemamme kaltaisesta asetelmasta ovat peer-to-peer -verkot.
Milgramin kokeen asetelma muistuttaa nimittäin pitkälti hajautettua peer-to-peer
-verkkoa, jossa ei ole keskusindeksiä reitityksen tueksi, vaan reitit täytyy rakentaa
paikallisen tiedon varassa. Perusideana on siis suunnitella peer-to-peer -verkko si-
ten, että sen solmut muodostavat pienen maailman, jossa reitinhaku voidaan tehdä
tehokkaasti.

Freenet on esimerkki tällaisesta peer-to-peer -systeemistä. Se on suunniteltu nime-
nomaan anonymiteettia ja sensuurin kestävyyttä painottaen, joten siinä ei ole min-
käänlaista keskitettyä rakennetta. Kleinbergin ruudukkomallia onkin käytetty suun-
niteltaessa Freenetin toimintaa; esimerkiksi Zhang, Goel ja Govidan ovat esitelleet
reititystaulujen hallintatekniikan, joka johtaa Kleinbergin mallin kaltaiseen verkon
topologiaan [ZGG04]. Myös Freenetin version 0.7 reititysmekaniikka perustuu Klein-
bergin ruudukkumalliin [San06].



12

5 Yhteenveto

Satunnaisverkkomallit tarjoavat hyödyllisiä työkaluja erilaisten oikean maailman
verkkojen tutkimiseen. Tätä teemaa noudattaen esitimme Kleinbergin ruudukko-
mallin, jonka pohjalta saimme matemaattisesti täsmällisiä tuloksia paikallisen tie-
don reitinhaun toiminnasta pieni maailma -verkoissa. Kyseinen malli on osoittautu-
nut kiinnostavien teoreettisten ominaisuuksiensa lisäksi hyödylliseksi myös käytän-
nössä sekä on innoittanut jatkotutkimusta erinäisistä näkökulmista.

Tulokset viittaavat siihen, että reitinhaku onnistuu tehokkaasti silloin, kun verkossa
on jokin tunnettu topologia pohjalla sekä juuri sopivasti jakautuneita satunnaisia
linkkejä. Tällöin algoritmi pystyy hyödyntämään verkon implisiittistä rakennetta ja
viestejä voidaan välittää tehokkaasti tuntematta kaikkia verkon pitkän matkan kaa-
ria. Tämä havainto auttaa ymmärtämään erilaisia sosiaalisissa verkoistoissa esiin-
tyviä ilmiöitä, ja toisaalta tarjoaa suunnitteluperiaatteita hajautettujen systeemien
rakentamiseen. Huomautamme kuitenkin, että esittämämme malli on erittäin yk-
sinkertainen, joten tulokset eivät välttämättä vastaa oikeiden verkostojen käyttäy-
tymistä.

Yleisesti pieni maailma -ilmiön ja reitinhakuongelman tutkimus on kiinnostava ja
aktiivinen tutkimusala, joka tarjoaa niin teoreettisia kuin käytännönläheisiä ongel-
mia. Näin Internetin ja massiivisten verkostojen aikakaudella tällä tutkimuksella on
myös paljon sovelluskohteita.
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