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Barrett Lyon / The Opte Project. Visualization of the routing
paths of the Internet. 2015
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Food web. Lammi Biological Research Station, Finland
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Social graph

Social Graph by Nexus from blog.postbit.com
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Netwerk als graaf

I Netwerk als graaf

I knooppunten = personen

I lijnen (edges) = verbindingen
(vriendschappen)

I Sociaal netwerk

I Pam (P) heeft 3 vriendinnen

I graad van een knooppunt = # lijnen

I graad van P = 3
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‘The Friendship Paradox’

I Feld, Scott L. ”Why your friends have more friends than you
do.” American Journal of Sociology (1991): 1464-1477.

I “There has been little study of how people determine what is
an adequate number of friends, but it is reasonable to suppose
that individuals use the number of friends that their friends
have as one basis of comparison. This article shows that, if
individuals make this type of comparison, it is likely that most
of them will feel relatively inadequate.”
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Jouw vrienden hebben meer vrienden dan jij...

I In de afbeelding: # vrienden (gemiddeld # vrienden van vrienden)

I Populairder dan haar vrienden: Sue, Alice

I Even populair als haar vrienden: Carol

I Minder populair dan haar vrienden: Betty, Pam, Tina, Dale, Jane

8



Jouw vrienden hebben meer vrienden dan jij...

I In de afbeelding: # vrienden (gemiddeld # vrienden van vrienden)

I Populairder dan haar vrienden: Sue, Alice

I Even populair als haar vrienden: Carol

I Minder populair dan haar vrienden: Betty, Pam, Tina, Dale, Jane

8



Jouw vrienden hebben meer vrienden dan jij...

I In de afbeelding: # vrienden (gemiddeld # vrienden van vrienden)

I Populairder dan haar vrienden: Sue, Alice

I Even populair als haar vrienden: Carol

I Minder populair dan haar vrienden: Betty, Pam, Tina, Dale, Jane

8



Jouw vrienden hebben meer vrienden dan jij...

I In de afbeelding: # vrienden (gemiddeld # vrienden van vrienden)

I Populairder dan haar vrienden: Sue, Alice

I Even populair als haar vrienden: Carol

I Minder populair dan haar vrienden: Betty, Pam, Tina, Dale, Jane

8



Uitleg

I Gemiddeld aantal vrienden:
(1+4+4+2+3+3+2+1)/8=20/8=2.5

I Gemiddeld aantal vrienden van vrienden:
(4 + 2.75 + 3 + 3.5 + 3.3 + 3.3 + 2 + 2)/8 = 2.98 > 2.5 (!)

I Gemiddeld aantal vrienden van vrienden:
I Vrienden van Betty hebben

4

vrienden
I Vrienden van Alice hebben +3+3+2 vrienden
I Vrienden van Dale hebben +4+2 vrienden
I Vrienden van Pam hebben +4+2 vrienden
I · · ·

I Populaire mensen tellen vaker mee!
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Uitgelegd in formules

I di = graad van knooppunt i = 1, 2, . . . , n

I Gemiddelde graad:

d̄ =
1

n
(d1 + d2 + . . . + dn) =

1

n

n∑
i=1

di

I Gemiddelde graad van vrienden:

d̄∗ =
1

n

n∑
i=1

 1

di

∑
j vriend van i

dj
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Uitleg: ster-graaf
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Tweets and retweets about Project X in Haren, Netherlands,
21-09-2012 7:00. Image by Marijn ten Thij
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Tweets and retweets about Project X in Haren, Netherlands,
22-09-2012 5:00. Image by Marijn ten Thij

13



14



Schaalvrije netwerken

I pk is de fractie van knooppunten met graad k

I pk is vaak grofweg evenredig aan k−τ, τ ∈ (2, 4)

I Plot in de log-log schaal: pk ≈ const · k−τ

log(pk) ≈ −τ log(k) + const

Faloutsos, Faloutsos, Faloutsos (1999): # verbindingen van
autonomous systems in Internet
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Debaat rondom schaalvrije netwerken

I Internet, WWW, sociale netwerken, biologische netwerken, etc...

I Barabási & Albert 1999. Emergence of scaling in random networks.
Science, 286(5439), 509-512.

I Broido & Clauset 2019. Scale-free networks are rare. Nature
communications, 10(1), 1-10.

I Voitalov, vd Hoorn, vd Hofstad, Krioukov 2019. Scale-free networks
well done. Physical Review Research, 1(3), 033034.
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ZATERDAG�21�DECEMBER�& ZONDAG�22�DECEMBER�2�0�19W10 We t e n sch a p

Hoe machtig is het superknooppunt?

H
et is ooit begonnen met
een kroegspelletje over
acteurs en speelfilms. En
het werd een wiskundige
theorie over schaalvrije
netwerken, die bij elkaar

gehouden worden door een aantal super-
knooppunten. Die zouden overal voorko-
men: het internet, het menselijk brein.
Maar dit jaar rees er twijfel. Hoe algemeen
is dit type netwerken eigenlijk echt?

Het begon allemaal op een avond in
1994 toen drie Amerikaanse studenten
van Albright College in Pennsylvania voor
de buis zaten om de film Fo o tl o o s e te be-
kijken. In de hoofdrol: Kevin Bacon. Na
de film werd een reclame uitgezonden
voor The Air Up There, een film die later
dat jaar zou uitkomen, eveneens met Ba-
con. De studenten vroegen zich af in hoe-
veel films hij had gespeeld, met wie hij
had samengewerkt, en ‘hoe ver’ a n d e re
acteurs van hem ‘ver wijderd’ zijn.

Tom Cruise is direct met Bacon gelinkt,
omdat ze samen in A Few Good Men heb-
ben gespeeld. Carice van Houten is twee
stappen van Bacon verwijderd: Van Hou-
ten speelde met David Mazouz in I n ca r -
n a te , Mazouz met Bacon in The Darkness.
Grote namen als Bacon verbinden in een
paar stappen minder bekende acteurs aan
elkaar – een voorbeeld van wat men het
‘kleinewereldeffec t’ n o e mt .

‘Six degrees of Kevin Bacon’ werd een
beroemd kroegspelletje, maar was ook
een onderwerp voor serieus onderzoek.
In 1999 maakte Albert-László Barabási
(Northeastern University, Boston) met
een aantal collega’s een analyse van het
Holly wood-netwerk. In de taal van net-
werken zijn de acteurs knooppunten in
een web waarin de acteurs via links met
elkaar verbonden zijn. Twee knooppun-
ten zijn verbonden als de acteurs samen
in een film hebben gespeeld. Het aantal
links dat uit een knooppunt vertrekt heet
de ‘g r a a d’ van dat knooppunt.

Barabási berekende dat de gemiddelde
graad in het Hollywood-netwerk 27 was.
Veel belangrijker was echter een andere
uitkomst, namelijk dat dit gemiddelde
niets zegt; daarvoor zijn de fluctuaties
rondom het gemiddelde te groot. Meer dan
40 procent van de knooppunten heeft een
graad van hooguit tien. Het gemiddelde
wordt flink opgestuwd door knooppunten
met een zeer hoge graad, de hubs.

Barabási ontdekte dat veel netwerken
zijn opgebouwd zoals het acteursnetwerk.
Met zijn theorie over deze zogeheten
‘schaalvrije netwerken’ werd hij wereld-
beroemd. Maar hoe zuiver is die theorie?
Onder wiskundigen is daar discussie over.
Twee maanden geleden verscheen in Phy -
sical Review Research een artikel van vier
o n d e r zo e ke r s – twee van de TU Eindho-
ven, twee van Northeastern University in
Boston – die de discussie moet beslechten.

In de afgelopen twintig jaar zijn veel
netwerken bestudeerd. Bijvoorbeeld het
wereldwijde web, een netwerk waarvan
de meer dan anderhalf miljard websites
de knooppunten vormen. Andere voor-
beelden: sociale platforms als Facebook
en Twitter, of citaties in de wetenschap.
Maar ook netwerken van eiwitpolyme-
ren, of het menselijk brein, een netwerk
dat uit miljarden zenuwcellen bestaat.

Al deze netwerken hebben gemeen dat
ze zijn opgebouwd uit vele knooppunten
met een lage graad en een aantal hubs die

W�I�S�KU�N�D�E

Dit jaar ontstond een wiskundig debat over schaalvrije netwerken. Bestaan die echt óveral in de werkelijkheid?
Tekst�Alex�van�den�Brandhof Illustratie�Martien�ter�Veen

ervoor zorgen dat de netwerken niet uit
elkaar vallen. Megahubs van Twitter zijn
Barack Obama en Katy Perry, met allebei
meer dan honderd miljoen volgers.

Hubs zijn alomtegenwoordig in de com-
plexe netwerken die theoretici hebben ge-
analyseerd. Ze verklaren het kleinewe-
reldeffect in al die netwerken. Dankzij die
hubs liggen twee willekeurige knooppun-
ten zelden ver van elkaar vandaan. En ze
geven inzicht in bepaalde ontwikkelin-
gen. Hoe snel verspreidt een virus zich?
Hoe gaan filmpjes viraal op sociale media?

Hoe beschrijf je zo’n netwerk?
Netwerkonderzoekers maken analyses
van netwerken met veel knooppunten
met lage graad en weinig knooppunten
met hoge graad. Maar hoe beschrijf je
z o’n netwerk wiskundig? In elk geval niet
met de bekende ‘k l o k k ro m m e’, waarbij
alle knooppunten een graad hebben die
rondom het gemiddelde schommelt en
waarin uitschieters zijn uitgesloten.

Barabási kwam een wiskundige wet op
het spoor waaraan de graden van de
knooppunten bleken te voldoen: de kans
dat een knooppunt graad n heeft, neemt af
volgens een zogeheten ‘m a c ht s we t ’. Dat
wil zeggen dat die kans ongeveer evenre-
dig is met 1/na, waarbij a de exponent heet.
Bij het Hollywood-netwerk werd de expo-
nent geschat op 2,12. Het www heeft ex-
ponent 2,1 voor de ‘i n ko m e n d e’ links en
2,45 voor de ‘u itg a a n d e’ links.

In tegenstelling tot de klokkromme
heeft de grafiek van een machtsfunctie
geen piek in het midden. De grafiek begint

hoog, wat inhoudt dat er veel knooppun-
ten met een lage graad zijn, en zakt dan
langzaam naar beneden. De grafiek heeft
een ‘dikke staart’. Het gevolg daarvan is
dat extreem hoge uitkomsten weliswaar
zeldzaam zijn, maar niet ontbreken.

Omdat in netwerken die met een
machtswet kunnen worden gemodelleerd
de gemiddelde graad zo non-informatief
is, ontbreekt het idee van een ‘s c h a a l’ – er
is niet één karakteristiek knooppunt. Zul-
ke netwerken worden daarom ‘s c h a a l v r i j’
genoemd. Dergelijke netwerken zijn erg
robuust. Valt een groot aantal willekeurig
gekozen knooppunten weg, dan heeft dat
nauwelijks gevolgen voor de stabiliteit
van het netwerk. Zelfs het uitvallen van
een hub hoeft niet erg schadelijk te zijn.
„Triomfalisme bij dood van IS-leider is
misplaatst en riskant”, schreef N RC op 29
oktober in het dagelijkse commentaar. In-
derdaad, het uitschakelen van Al-Bagh-
dadi mag van grote betekenis zijn, het ter-
roristische netwerk is daarmee nog niet
weggevaagd. Toch hebben schaalvrije
netwerken een kwetsbare kant. Een ge-
richte aanval op méérdere hubs kan een
netwerk wel degelijk platleggen.

In zijn populair-wetenschappelijke
boeken herhaalt Barabási het vaak: in de
‘echte wereld’ zijn schaalvrije netwerken
niet de uitzondering maar de norm. Een
omstreden claim. Twee onderzoekers van
de universiteit van Colorado gooiden eer-
der dit jaar de knuppel in het hoenderhok:
in maart beweerden ze in Nature Commu-
n i ca t i o n s exact het tegenovergestelde:
schaalvrije netwerken zijn zeldzaam. An-

na Broido en Aaron Clauset analyseerden
928 netwerken, uit uiteenlopende domei-
nen zoals biologie, technologie en trans-
port, in grootte variërend van honderd
knooppunten tot miljoenen. Hun conclu-
sie: maar 4 procent is schaalvrij.

Hoe kan dat? Kort gezegd doordat Broi-
do en Clauset een nogal beperkte defini-
tie van ‘s c h a a l v r i j’ hanteerden. Over die
definitie is onder de netwerkgeleerden al
jaren een heftig dispuut gaande. Moet de
machtswet exact gelden? Of volstaat een
benadering en zo ja, hoe goed moet die
benadering dan zijn? Moet de exponent
in de machtsfunctie tussen 2 en 3 liggen?
Zulke voorwaarden staan niet in steen ge-
beiteld en daardoor is het moeilijk te zeg-
gen hoeveel netwerken schaalvrij ge-
noemd mogen worden.

Wat betreft die exponent: kleiner dan 2
kan die niet zijn. Dat zou namelijk tot ge-
volg hebben dat de graad van de grootste
hub groter is dan het aantal knooppunten
– dat kan natuurlijk niet. Ligt de exponent
tussen 2 en 3, is er sprake van een ex-
treem ‘dikke staart’, wat het begrip
‘s c h a a l v r i j’ rechtvaardigt. Is de exponent
groter dan 3, wat bijvoorbeeld bij elektri-
citeitsnetwerken het geval is, neemt de
dikte van de staart af – de hubs spelen
dan een minder centrale rol. Mag zo’n
netwerk dan nog schaalvrij heten?

De auteurs van het stuk in Nature Com-
m u n i ca t i o n s onderscheidden vijf catego-
rieën, van ‘zeer zwak’ tot ‘s te r k s t ’. De eisen
voor de sterkste categorie waren streng: de
verdeling van de graden moet vanaf een
bepaalde waarde een pure machtswet aan-
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Willekeurige versus schaalvrije netwerken

In een ‘willekeurig’ netwerk heeft elk knooppunt 
ongeveer dezelfde graad: knooppunten met 
opvallend meer of minder verbindingen dan het 
gemiddelde aantal zijn er niet of nauwelijks. Een 
voorbeeld is een schoolklas waar elk kind met 
minimaal twee en maximaal zes klasgenoten 

bevriend is, en niemand buitensporig veel 
vrienden heeft. Een voorbeeld van een ‘schaalvrij’ 
netwerk is een online sociaal netwerk, waar de 
meeste mensen hooguit enkele honderden 
vrienden hebben, maar waar sommigen duizen-
den vrienden hebben, de hubs. 

Het�verschil�tussen�een�schoolklas�en�een�onlinenetwerk

nemen met een exponent tussen 2 en 3.
Slechts 4 procent van de onderzochte net-
werken doorstond de strengste test en dat
leidde tot de aandacht genererende titel
‘Scale-free networks are rare’.

Maar Remco van der Hofstad en Pim
van der Hoorn (TU Eindhoven) hebben
vervolgens met twee collega’s uit Boston
een nieuwe definitie van schaalvrije net-
werken opgesteld, die alle ruis rondom
dit begrip moet wegnemen. Hun artikel,
met de geestige titel ‘Scale-free networks
well done’, verscheen in oktober in Phy s i -
cal Review Research. Zij gaan nog steeds
uit van de machtsfunctie 1/na, die de kans
geeft dat een knooppunt graad n heeft.
„Ons model laat echter ook verstoringen
in de precieze machtswet toe en is dus al-
gemener ”, legt Van der Hofstad uit. Voor
knooppunten met lage graad mag de af-
wijking ten opzichte van een pure
machtswet nog fors zijn. Hoe hoger de
graad, hoe minder afwijkingen worden

gedoogd. De staart van de grafiek, die dus
iets over de graad van de hubs zegt, wijkt
nauwelijks af van een pure machtswet.

De specialisten uit Eindhoven en Bos-
ton analyseerden 115 netwerken. Van der
Hofstad: „Op netwerkdata hebben we me-
thoden uit de extremewaardenstatistiek
toegepast. Die methoden zijn bewezen
consistent. Ze gebruiken gegevens van de
grootste waarden in de set, omdat die de
meeste informatie geven over de staart
van de kansverdeling, en zijn dus bij uit-
stek geschikt om de exponent van de
machtswet te schatten.” Wat bleek? Ru i m
een kwart van de netwerken is ‘s c h a a l v r i j’.

„Onze studie werpt een nieuw, r i go u -
reus, licht op de claims van Broido en
Clauset”, zegt Van der Hofstad. „Veel con-
clusies zouden wegvallen als de meeste
netwerken geen schaalvrij gedrag zouden
vertonen. Maar volgens ons is dat niet zo.
In elk geval niet zo stellig als Broido en
Clauset beweren.”
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‘Niet-normaal’

Lengte van een man EU Web crawl 2015
1 070 557 254 webpaginas

Gemiddelde Nederlandse man: 180 cm Gemiddelde # in-links: 85.743
Langste man van de wereld: 250 cm Grootste # in-links: 20 25 239

P. Boldi, A. Marino, M. Santini, and S. Vigna (2014)

19



‘Niet-normaal’

Lengte van een man EU Web crawl 2015
1 070 557 254 webpaginas

Gemiddelde Nederlandse man: 180 cm Gemiddelde # in-links: 85.743
Langste man van de wereld: 250 cm Grootste # in-links: 20 25 239

P. Boldi, A. Marino, M. Santini, and S. Vigna (2014)

19



Wat doen hedendaagse wiskundigen?

I Practisch probleem → Wiskundige formulering → Computer

I Wiskundigen houden zich bezig met complexere theoriën

I Practisch probleem → Wiskundige formulering
→ Wiskundige theorie → Algoritmes → Computer

I Nieuwe toepassingen vereisen nieuwe wiskunde!

20



Wat doen hedendaagse wiskundigen?

I Practisch probleem → Wiskundige formulering → Computer

I Wiskundigen houden zich bezig met complexere theoriën
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Wiskundige theorie → Algoritmes

I Roosters

I Mixed-Integer Programming

I Commerciële solvers

I R.E. Bixby. A brief history of linear and mixed-integer programming
computation. Documenta Mathematica, 107–121, 2012.

I Vooruitgang van de solvers in 1991 – 2012

I × versnelling van computers (wet van Moore): 8 000

I × versnelling door algoritmes: 469 800

I ‘De wiskunde achter het Spoorboekje is voorlopig nog niet af!’
Lex Schrijver (CWI)
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https://www.thenetworkcenter.nl/

http://www.networkpages.nl/
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Meest gevolgd op Twitter
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Opsporen van top-100 meest gevolgd op Twitter

K. Avrachenkov, N. Litvak, L. Prokhorenkova, & E. Suyargulova (2014)
Quick detection of high-degree entities in large directed networks. In
2014 IEEE ICDM, pp. 20–29

I Toepassingen:

I Verkeer via knoopputen met hoge graad
I Proxy van populariteit
I Virusspreiding op netwerken

I Probleem:

I Het netwerk is niet beschikbaar, toegang alleen mogelijk via
API, een verzoek per minuut

I Twitter heeft ≈ een miljard accounts
I Het kost 900 jaar om alle Twitter accounts op te vragen!

I Randomized algoritmes: Een ‘goed genoeg’ oplossing met minimale
hoeveelheid API verzoeken

I Tools: friendship paradox en schaalvrije eigenschap van netwerken
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Opsporen van top-100 meest gevolgd op Twitter

I Stap 1: Kies 600 willekeurige
gebruikers, kijk wie zij volgen

I Stap 2: Controleer 400
accounts meest gevolgd door
de groep van Stap 1

I Resultaat: top-100 van Stap 2

I Totaal: 600 + 400 = 1000 API verzoeken

I Friendship paradox: mensen gevolgd door willekeurige gebruikers
zijn vaak de meest populaire gebruikersin het netwerk

I Schaalvrije netwerken: meest gevolgde accounts hebben heel erg
veel volgers, makkelijk te vinden
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Resultaten op Twitter
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De fractie correct gëıdentificeerde top-k meest gevolgde accounts op
Twitter. Horizontale as: aantal verzoeken in Stap 2. Totaal 1000 API
verzoeken.
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Vergelijking met bekende algoritmes
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De fractie correct gëıdentificeerde top-100 meeste gevolgde Twitter
accounts als functie van aantal API verzoeken (gemideld over 10 runs).
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Wiskunde achter de algoritme

Door gebruik van wiskundige methodes (Extreme Value Theory):
I Kwaliteit van de resultaten voorspellen
I Optimale parameters vinden
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Poisson+EVT based on top−20
Poisson
Experiment

I Aantal API verzoeken zijn in de orde van grootte N1− 1
τ−1

I Sampling in netwerken: vaccinaties, marketing, P2P
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HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT!
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