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POVZETEK: V diplomskem seminarju predstavimo modeliranje socioloških sistemov na 

modelu spreminjanja družbenega razpoloženja. Izhajamo iz modela, ki predvideva, da 

posameznikovo razpoloženje teži k povprečnemu razpoloženju posameznikov, s katerimi je 

povezan. Ta model implementiramo na regularni, naključni in mreži malega sveta. Pokažemo, 

da tip mreže ne vpliva bistveno na ustalitev razpoloženja pri naključnih začetnih pogojih in da 

je prodornost mreže malega sveta in naključne mreže bistveno višja od prodornosti regularne 

mreže. 

 

Ključne besede: modeliranje socioloških sistemov, družbeno razpoloženje, regularna mreža, 

naključna mreža, mreža malega sveta 

 

 

 

ABSTRACT: In this seminar we introduce modelling of social systems on a model of mood 

dynamics in the human society. Or model assumes that induvidual's mood tends to the 

average mood of connected induviduals. We implement this model on a regular lattice, 

random graph and small-world network. We show that the type of network does not have an 

important influence on the stabilization of mood at random initial conditions. We also show 

that profundity of a small-world network and random graph is fundamentally higher than the 

profundity of a regular lattice. 

 

Key words: social systems modelling, public mood, regular lattice, random graph, small-

world network 
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1 Uvod 
 

Modeliranje socioloških sistemov je področje, ki v fiziki postaja vedno bolj popularno. 

Področje izhaja iz statistične fizike in uporablja orodja, ki so bila razvita z namenom 

opisovanja fizikalnih pojavov v kondenzirani snovi. V primeru, da želimo s tem pristopom 

opisati kak drugačen sistem (npr. sociološki), moramo definirati elemente in interakcije med 

njimi, ter simulirati dinamiko na sistemu z velikim številom elementov. To je potrebno, da se 

pokažejo povprečne makroskopske lastnosti, ki zasenčijo fluktuacije. Tako lahko iz 

neurejenih lastnosti elementov in razdrobljenosti nastane urejena skupinska dinamika. Pristopi 

iz statistične fizike so se pokazali uporabni tudi na drugih področjih, kot so biologija in 

medicina [1]. 

 

V primeru modeliranja socioloških sistemov elemente predstavljajo ljudje, interakcije pa 

njihovi odnosi. Modeliranje socioloških sistemov se je do sedaj pokazalo za zelo 

učinkovitega, saj so z njim pravilno simulirali različne sociološke procese, kot so na primer 

širjenje bolezni [2], spreminjanje mnenj v družbi [3], širjenje kriminala [4] in razvoj populacij 

na podlagi evolucijske teorije iger [5]. 

 

Prvotne študije so temeljile na simulacijah, ki so potekale na regularnih ali naključnih mrežah. 

Ker pa so realni interakcijski vzorci med ljudmi bolj kompleksni, se danes uporabljajo bolj 

kompleksni mrežni modeli, kot je na primer mreža malega sveta ali skalno neodvisna mreža 

[6]. 

 

Za mrežo malega sveta in skalno neodvisno mrežo je značilno, da dva naključno izbrana 

posameznika v povprečju loči zelo malo število povezav, to pomeni da so posamezniki v 

povprečju zelo učinkovito povezani. Da ima to lastnost realna družba, sta že leta 1969 

pokazala Stanley Milgram in Jeffrey Travers v znanem eksperimentu, ki potrjuje teorijo šestih 

stopenj ločenosti [7]. Ta teorija predpostavi situacijo, kjer naključno izbrana realna oseba 

(pošiljatelj) dobi nalogo, da prenese določeno informacijo do druge naključno izbrane osebe 

(naslovnika). Če pošiljatelj naslovnika osebno pozna, mu informacijo preprosto posreduje, 

drugače pa informacijo posreduje neki drugi osebi (posredniku), ki jo osebno pozna in za 

katero predvideva, da pozna naslovnika. Teorija predvideva, da potrebujemo v povprečju šest 

posrednikov, da se informacija prenese. 

 

V realnih socialnih mrežah niso posamezniki le učinkovito povezani, ampak je za njih 

značilna tudi gručava struktura. Vozli v mreži tvorijo skupke, znotraj katerih je povezanost 

višja od povprečne povezanosti v mreži [8]. 

 

V tem diplomskem seminarju bomo primerjali učinkovitost različnih tipov povezav med 

posamezniki, ki jih imenujemo mreže. V drugem poglavju predstavimo model, pri katerem 

vsakemu posamezniku definiramo razpoloženje, ki se mu s časom spreminja. Čas merimo v 

korakih, ki v grobem približku simulirajo časovno zaporedje dogodkov. Posamezniku se v 

vsakem koraku razpoloženje lahko spremeni glede na to, kakšno je razpoloženje 

posameznikov, s katerimi je povezan. Posameznik teži k temu, da je njegovo razpoloženje 

čim bolj podobno razpoloženju posameznikov, s katerimi je povezan. V tretjem poglavju 

predstavimo uporabljene mreže. V četrtem poglavju predstavimo rezultate implementacije 
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modela na sistem posameznikov z uporabo različnih tipov mrež pri naključnih začetnih 

pogojih, v petem poglavju pa predstavimo rezultate simulacij istega modela z ročno 

nastavljenimi začetnimi pogoji. 

2 Model spreminjanja razpoloženja 
 

Obravnavamo sistem, sestavljen iz 𝑁 posameznikov 𝑃𝑖, pri katerem je 𝑖 celo, zaporedno 

število posameznika v mejah 𝑖 = [1, 𝑁]. Posamezniki so zaporedoma razporejeni v kvadratno 

prostorsko mrežo (slika 1), ki simulira krajevno dvodimenzionalno okolje. V 

najenostavnejšem pristopu predpostavimo, da ima vsak posameznik 𝑘𝑖 povezav z ostalimi 

posamezniki. Vsakemu posamezniku definiramo dve lastnosti: razpoloženje in potencial. 

Razpoloženje posameznika (𝑆𝑖) je celo število v mejah 𝑆𝑖 = [−7,7]. Potencial posameznika 

(𝑈𝑖) pa je podan z enačbo: 

 𝑈𝑖 = ∑ 𝑒[𝑖, 𝑗] ⋅ (𝑆𝑗 − 𝑆𝑖

𝑁

𝑗=1

), (1) 

 

kjer je 𝑒[𝑖, 𝑗] vrednost sklopitvene matrike na mestu [𝑖, 𝑗]. Sklopitvena matrika je način 

predstavitve povezav med posamezniki v sistemu. Ustvarimo jo tako, da posameznike najprej 

oštevilčimo po zaporedju. Če je 𝑖 - ti posameznik povezan z 𝑗 - tim, ima element [𝑖, 𝑗] v 

sklopitveni matriki vrednost 1, drugače pa 0. Taka matrika nam da hiter vpogled v lastnosti 

mreže. Je pa tudi simetrična glede na diagonalo, kajti če je 𝑖 - ti posameznik povezan z 𝑗 - tim, 

je tudi 𝑗 - ti posameznik povezan z 𝑖 - tim. 

 

 
Slika 1. Primer razporeditve v prostorsko mrežo za sistem z devetimi posamezniki (𝑁 = 9) 

 

Večji, kot je potencial posameznika, večja je verjetnost, da bo posameznik spremenil 

razpoloženje. Na podlagi potenciala posameznika se mu potem z določeno verjetnostjo 

spremeni razpoloženje. Če je 𝑈𝑖 = 0, potem se posamezniku razpoloženje ne spremeni. Če je 

𝑈𝑖 > 0, potem se posamezniku razpoloženje poveča za 1 z verjetnostjo 𝑝, ki je: 

 

 𝑝 = 1 − 𝑒−
|𝑈𝑖|

𝑇 , (2) 

 

kjer je 𝑇 parameter, s katerim lahko spreminjamo verjetnosti za spremembo razpoloženja. 

Večji kot je 𝑇, manjša je verjetnost za spremembo razpoloženja. Če pa je 𝑈𝑖 < 0, pa se 

posamezniku razpoloženje zmanjša za 1 z verjetnostjo 𝑝. Simulacija poteka po korakih. V 

vsakem koraku vsakemu posamezniku definiramo potencial in mu po zgoraj definiranih 

pravilih spremenimo razpoloženje. 



 

3 

 

3 Regularna in naključna mreža ter mreža malega sveta 
 

V socioloških sistemih se uporabljajo različni tipi povezav med posamezniki, ki jih 

imenujemo tudi tip mreže. Pretok informacij med posamezniki je odvisen prav od tipa mreže. 

V tem poglavju bomo opisali povprečno dolžino poti, porazdelitev števila povezav in 

koeficient gručavosti, ki smo osnovna merila za karakterizacijo mrež. S temi merili bomo 

opisali regularno in naključno mrežo ter mrežo malega sveta. 

 

Povprečna dolžina poti je definirana kot najkrajše število povezav med dvema 

posameznikoma, povprečeno po vseh parih posameznikov v sistemu [9]. To je pomembna 

lastnost mreže, saj nam pove, kako hitro se po mreži širijo informacije. Pri mrežah s kratko 

povprečno dolžino poti se spremembe zgodijo hitro, na primer bolezen se hitro širi med 

ljudmi. 

 

Porazdelitev števila povezav je verjetnostna porazdelitev števila povezav, ki jih imajo 

posamezniki v sistemu. Ta lastnost mreže nam pove, koliko posameznikov ima določeno 

število povezav. Pomaga nam tudi hitro oceniti tip mreže, saj se lahko porazdelitve pri 

različnih tipih mrež precej razlikujejo [9]. 

 

Koeficient gručavosti (𝑪) je lastnost mreže, ki nam pove, kako močno so v mreži pogoste 

gruče posameznikov. Koeficient gručavosti mreže je povprečje koeficienta gručavosti vseh 

posameznikov v mreži. Koeficient gručavosti določenega posameznika (𝐶𝑖) je definiran z 

enačbo 

 𝐶𝑖 =
2 𝐸𝑖

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)
 , (3) 

 

kjer je 𝐸𝑖 število povezav med tistimi posamezniki, ki so povezani z posameznikom 𝑃𝑖. 

Vrednost 𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1) 2⁄  nam pove največje možno število povezav med tistimi posamezniki, 

ki so povezani z posameznikom 𝑃𝑖 [10]. Večji kot je 𝐶𝑖 nekega posameznika, več povezav je 

med tistimi, s katerimi je povezan, zato v sistemu tvorijo gručo posameznikov. Koeficient 

gručavosti je na primer enak 1 v popolnoma povezani mreži, kjer je vsak posameznik povezan 

z vsemi posamezniki [9]. 

 

V seminarju bomo v nadaljevanju primerjali regularno, naključno in mrežo malega sveta. Te 

mreže smo izbrali zaradi enostavnosti implementiranja in ker so primerno dober približek 

realne mreže v družbi. 

 

Regularna mreža je osnovni tip mreže, pri kateri je vsak posameznik povezan s tistimi 

posamezniki, ki so njegovi sosedi v prostorskem sistemu. Vsak posameznik ima definirane 

svoje povezave, v našem primeru jih je osem (sliki 2 in 3). V primeru regularne mreže 

povprečna dolžina poti narašča sorazmerno s številom posameznikov v sistemu [12]. Ker je 

mreža enostavna, lahko koeficient gručavosti namesto z osnovno definicijo (enačba (4)), pri 

tem tipu mreže zapišemo s poenostavljeno enačbo 

 

 𝐶 =
3(𝑘 − 2)

4(𝑘 − 1)
 , (4) 
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kjer je 𝑘 povprečno število povezav vseh posameznikov [11]. Ker je v našem primeru 𝑘 = 8, 

postane 𝐶 = 9 14⁄ . Porazdelitev števila povezav pa je v obliki delta funkcije, saj imajo vsi 

posamezniki osem povezav. Izkazalo se je, da ta tip mreže ni najboljši opis realnih povezav 

med ljudmi, predvsem zaradi zelo velike povprečne dolžine poti, zaradi česar je z vidika 

prenosa informacij takšna mreža zelo neučinkovita. 

           
Slika 2. a) Izbran posameznik (rdeče) in posamezniki, s katerimi je le-ta povezan (modro) v kvadratnem 

prostorskem sistemu za regularno mrežo. b) Sklopitvena matrika za regularno mrežo. Črna pika pomeni, da sta 𝑖-
ti in 𝑗-ti posameznik povezana. 

 

 
Slika 3. Narisane povezave v sistemu 30 × 30 posameznikov s periodičnimi robnimi pogoji za regularno mrežo 

 

Naključna mreža je mreža, pri kateri so posamezniki povezani med seboj tako, da so 

povezave med njimi naključne. Vsakemu posamezniku na začetku določimo osem naključnih 

povezav, ki so enake v vsakem koraku (sliki 4 in 5). Povprečna dolžina poti je pri tem tipu 

mreže sorazmerna z logaritmom iz števila posameznikov, to pomeni, da je bistveno manjša 

kot pri regularni mreži z enakim številom posameznikov, kar je še posebej izrazito pri velikih 

mrežah [12]. Zaradi enostavnosti mreže se koeficient gručavosti poenostavi iz osnovne 
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definicije (enačba (4)) na 𝐶 = 𝑘 𝑁⁄ . Koeficient gručavosti se z večanjem števila 

posameznikov v sistemu približuje 0, porazdelitev števila povezav pa ima obliko Poissonove 

porazdelitve [9]. 

 

    
Slika 4. a) Izbran posameznik (rdeče) in posamezniki, s katerimi je le-ta povezan (modro) v kvadratnem 

prostorskem sistemu za naključno mrežo. b) Sklopitvena matrika za naključno mrežo. Črna pika pomeni, da sta 

𝑖-ti in 𝑗-ti posameznik povezana. 

 

 
Slika 5. Narisane povezave v sistemu 30 × 30 posameznikov s periodičnimi robnimi pogoji za naključno mrežo 

 

Ker so povezave med ljudmi kompleksne narave, bi bilo presenetljivo, če bi jih lahko 

primerno opisali z enostavnimi tipi mrež, kot so regularna in naključna mreža. Zato sta leta 

1998 Watts in Strogatz predlagala nov tip mrežnega modela, s katerim sta ponazorila nastanek 

mreže malega sveta [8]. Pri tem tipu mreže izhajamo iz regularne mreže, pri kateri pa določen 

delež povezav (v našem primeru 5 %) prevežemo. To pomeni, da vsakemu posamezniku 
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določen delež povezav prekinemo in tega posameznika povežemo z naključno izbranim 

posameznikom v sistemu (sliki 6 in 7). Tudi tukaj je povprečna dolžina poti sorazmerna z 

logaritmom iz števila posameznikov v mreži [8], podobno kot pri naključni mreži. Po drugi 

strani pa je koeficient gručavosti v mreži malega sveta zelo podoben koeficientu v regularni 

mreži [8]. Z večanjem deleža prevezanih povezav se delta funkcija porazdelitve povezav 

spreminja v Poissonovo [9]. 

 

Mrežo malega sveta so dokazali v mnogih realnih primerih, kot so na primer nevronska mreža 

gliste C. elegans, električno omrežje v zahodnem delu ZDA in mreža filmskih igralcev, ki so 

povezani, če so kdaj skupaj igrali v filmu [8]. 

          
Slika 6. a) Izbran posameznik (rdeče) in posamezniki, s katerimi je le-ta povezan (modro) v kvadratnem 

prostorskem sistemu za mrežo malega sveta. b) Sklopitvena matrika za mrežo malega sveta. Črna pika pomeni, 

da sta 𝑖-ti in 𝑗-ti posameznik povezana. 

 

 
Slika 7. Narisane povezave v sistemu 30 × 30 posameznikov s periodičnimi robnimi pogoji za mrežo malega 

sveta 
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V nadaljevanju bomo predstavili rezultate simulacij, kjer smo model spreminjanja družbenega 

razpoloženja implementirali na opisane mreže. 

4 Implementacija modela na mrežah z naključnimi začetnimi pogoji 
 

Model spreminjanja družbenega razpoloženja smo preizkusili pri dveh različnih začetnih 

pogojih: naključnih, kar obravnavamo v tem poglavju in ročno določenih, kar bomo 

predstavili v naslednjem poglavju. Najprej smo primerjali, kakšno je končno stanje in kako 

hitro ga sistem doseže, če je začetno stanje naključno. To pomeni, da je na začetku 

razpoloženje vsakega posameznika naključno celo število v intervalu 𝑆𝑖 = [−7,7]. Vse 

simulacije smo izvajali na kvadratnem sistemu velikosti 60 × 60 posameznikov s 

periodičnimi robnimi pogoji, parameter 𝑇, ki določa verjetnost za spremembo razpoloženja, 

pa je bil enak 1, razen če ni označeno drugače. 

 

Ker je model nastavljen tako, da posameznikovo razpoloženje teži k povprečnemu 

razpoloženju posameznikov, s katerimi je povezan, se sistem ustali približno pri povprečnem 

razpoloženju 𝑆 = 0. Sistem se nikoli ne ustali tako, da bi vsi posamezniki imeli samo eno 

razpoloženje, ampak vedno oscilira med vsaj dvema razpoloženjema. Če bi hoteli doseči 

enako razpoloženje po vsem sistemu, bi morali biti potenciali vseh posameznikov v nekem 

trenutku enaki 0, kar bi se zgodilo samo, če bi bili začetni pogoji takšni, da bi vsi posamezniki 

imeli enako razpoloženje (slika 8). 

 

Opazimo, da se pri regularni mreži in mreži malega sveta ustvarijo domene enakega 

razpoloženja, pri naključni mreži pa ne. Domene so pričakovan pojav v sistemih, kjer 

prevladujejo vplivi kratkega dosega (slika 8). 

 

Opazimo tudi, da sta razvoja sistema pri regularni mreži in mreži malega sveta podobna, to pa 

zato, ker je mreža malega sveta skoraj enaka regularni mreži, le da je 5% povezav naključno 

prevezanih. Zato smo spreminjali delež prevezanih povezav pri mreži malega sveta in 

preverili, če se še vedno ustvarijo domene razpoloženj (slika 9). Ugotovimo, da ob večjem 

deležu prevezanih povezav domenska struktura ni več tako opazna. Pri 25 % deležu prevezav 

pa celo izgine in dobimo homogeno razporeditev dveh razpoloženj, podobno, kot pri 

naključni mreži. To je pričakovano, saj se z večanjem deleža prevezav bližamo naključni 

mreži. 

 

Da bi ugotovili, kako hitro, glede na tip mreže, se sistem ustali, smo po vsakem koraku 

prešteli število posameznikov, ki imajo določeno razpoloženje (slika 10), začeli pa smo z 

naključno razporeditvijo. Pri vseh treh tipih mrež ostanejo samo tri razpoloženja (ali pa so 

ostala zanemarljivo majhna) po približno sedmem koraku. Zanimivo je tudi, da razpoloženja 

do približno sedmega koraka izginjajo približno linearno s številom korakov. Od približno 

sedmega koraka naprej pa se začnejo tipi mrež med seboj razlikovati. Pri regularni mreži in 

mreži malega sveta ostanejo tri številčnejša razpoloženja, pri naključni mreži pa samo dve. 

Vendar po zelo velikem številu korakov tudi pri regularni mreži in mreži malega sveta 

ostaneta v sistemu samo dve razpoloženji, ki sta stabilni, tako kot pri naključni mreži. 

Ugotovimo, da ima naključna mreža hitrejšo dinamiko kot ostali dve primerjani mreži. 
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Slika 8. Prikaz razpoloženj posameznikov v sistemu po določenem številu korakov in z različnimi tipi mrež;      

a) regularna mreža, b) naključna mreža in c) mreža malega sveta. Od leve proti desni: začetno (naključno) stanje 

sistema, stanje po 5 in stanje po 60 korakih. 

 

 
Slika 9. Prikaz razpoloženj posameznikov po sedemdesetih korakih, pri uporabi mreže malega sveta z 

verjetnostmi za prevez povezav: a) 5%, b) 10%, c) 20% in č) 25%. Začetno stanje je naključno. 

 

Prikažemo lahko tudi, koliko posameznikov ima določeno razpoloženje po določenem številu 

korakov (slika 11). Na začetku je število posameznikov, ki imajo določeno razpoloženje 

približno enakomerno razporejeno po vseh razpoloženjih, saj so razporejena naključno. Že po 

nekaj korakih pa je vedno več posameznikov z razpoloženjem okoli razpoloženja 0, nakar 

ostaneta samo še dve razpoloženji, lahko pa tudi tri. Ta proces je najhitrejši pri naključni 

mreži, počasnejši pri mreži malega sveta in najpočasnejši pri regularni mreži, kar je povezano 

s povprečno dolžino poti v teh mrežah. 
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Slika 10. Razpoloženje (𝑆) po določenem številu korakov (𝑀) za a) regularno mrežo, b) naključno mrežo in c) 

mrežo malega sveta. Barve predstavljajo število posameznikov, ki imajo v določenem koraku določeno 

razpoloženje. 

 

 
Slika 11. Število posameznikov (𝐿) glede na njihovo razpoloženje (𝑆) po določenem številu korakov in z 

različnimi tipi mrež; a) regularna mreža, b) naključna mreža in c) mreža malega sveta. Od leve proti desni: 

začetno (naključno) stanje sistema, stanje po 5 in stanje po 50 korakih. 

 

Prikazali smo tudi standardne deviacije za te histograme v odvisnosti od števila korakov (slika 

12), da bi razločili različno hitre ustalitve sistema glede na tip uporabljene mreže. Ugotovimo, 

da se standardna deviacija zelo hitro zmanjšuje s številom korakov, potem pa se približno pri 

desetem koraku ustali. Vidimo, da ni velikih razlik med tipi mrež, zaradi česar predvidevamo, 

da tip mreže nima velikega vpliva na ustalitev razpoloženja sistema. Na sliki 12 je tudi graf 

standardne deviacije v odvisnosti od števila korakov v logaritemskem merilu. Ugotovimo, da 

je sestavljen iz dveh delov: do približno desetega koraka lahko točkam prilagodimo premico z 

naklonom -1,80, kar pomeni da je na tem območju zveza med standardno deviacijo in 

številom korakov potenčna funkcija. Po približno desetem koraku pa postanejo vrednosti 
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standardne deviacije konstantne, kar je razvidno že iz grafa v normalnem merilu. 

Razpoloženje v sistemu pa se pri teh korakih že približno ustali. 

 
Slika 12. Standardna deviacija (𝜎) histogramov iz slike 11 v odvisnosti od števila korakov (𝑀) za vse tri tipe 

primerjanih mrež. Vstavljen graf: 𝜎(𝑀) v logaritemskem merilu. Na izračunane točke iz tega grafa smo 

prilagodili premico z naklonom -1,80. 

 

Za merilo hitrosti ustalitve sistema smo si izbrali število korakov, potrebnih da v sistemu 

ostanejo samo posamezniki, ki imajo razpoloženje 𝑆 𝜖 {−1,0,1} (𝑀𝑢). Ker so začetni pogoji 

naključni in se med seboj razlikujejo, smo pri vsaki simulaciji dobili drugačne rezultate, ki pa 

smo jih povprečili. Rezultati so razvidni iz tabele 1. Ugotovimo, da se pri mreži malega sveta 

sistem ustali nekoliko hitreje kot pri regularni mreži, kljub temu da ima mreža malega sveta 

precej manjšo povprečno dolžino poti. Zaradi tega predvidevamo, da hitrost ustalitve 

razpoloženja sistema ni najprimernejše merilo za učinkovitost mreže. Pri naključni mreži pa 

se razpoloženje ustali veliko hitreje, kar kaže na njeno bistveno strukturno razliko z ostalima 

primerjanima mrežama. Prav tako so v tej tabeli primerjani rezultati, kjer smo spreminjali 

parameter 𝑇. Večji kot je 𝑇, več korakov potrebuje sistem, da se ustali, kajti velik 𝑇 zmanjšuje 

verjetnost za spremembo razpoloženja posameznika. 

 

𝑇 Regularna 

mreža 

Naključna 

mreža 

Mreža 

malega sveta 

1 30 7 15 

10 28 11 19 

100 255 74 173 

Tabela 1. Povprečno število korakov, potrebnih, da se sistem ustali, kar pomeni da ostanejo samo razpoloženja  

𝑆 𝜖 {−1,0,1}, pri različnih vrednostih parametra 𝑇 in za različne tipe mrež. 
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Preverili smo tudi, kaj se zgodi, če spremenimo delež povezav, ki se prevežejo pri tipu mreže 

malega sveta (slika 13). Ugotovimo, da je število korakov, po katerih se sistem ustali, 

potenčno odvisno od deleža prevezanih povezav. To potrjuje graf v logaritemskem merilu, v 

katerem lahko izračunanim točkam prilagodimo premico z naklonom -0,27 (slika 13). 

 

 
Slika 13. Število korakov do ustalitve sistema (𝑀𝑢) v odvisnosti od deleža prevezanih povezav (𝐴) pri mreži 

malega sveta. Ustalitev pomeni, da v mreži ostanejo samo posamezniki, ki imajo razpoloženje 𝑆 𝜖 {−1,0,1}. 
Vstavljen graf: 𝑀𝑢(𝐴) v logaritemskem merilu. Na izračunane točke iz tega grafa smo prilagodili premico z 

naklonom -0,27. 

5 Primerjava prodornosti mrež 
 

Zanimalo nas je tudi, kaj se zgodi, če med enako razpoložene posameznike postavimo 

skupino posameznikov, ki ima drugačno razpoloženje. Ustvarili smo kvadrat posameznikov z 

razpoloženjem 𝑆 = −1, ki so obdani s posamezniki z razpoloženjem 𝑆 = 7 (slika 14). 

Ugotovimo, da pri vsakem tipu mreže razpoloženje 𝑆 = −1 po določenem številu korakov 

izgine. 

 

Povprečno število potrebnih korakov, po katerih noben posameznik v sistemu nima več 

razpoloženja 𝑆 = −1 (𝑀𝑝), je prikazano v tabeli 2, na sliki 15 pa je graf števila 

posameznikov, ki imajo razpoloženje 𝑆 = −1 (𝑅), v odvisnosti od števila korakov. Obratno 

vrednost povprečnega števila korakov, potrebnih da imajo vsi posamezniki v mreži 

razpoloženje večje ali enako 𝑆 = 0, imenujemo prodornost. Pri naključni mreži posamezniki 

v kvadratu spremenijo predznak razpoloženja v povprečju že po drugem koraku, ker to, da so 

v sredini združeni posamezniki z enakim razpoloženjem, nima vpliva na potek simulacije (je 

enako, če bi ti posamezniki bili enakomerno razporejeni po mreži). Pri regularni mreži je 

potrebnih korakov precej več, saj imajo v tem primeru posamezniki izven kvadrata 

neposreden vpliv le na posameznike na robu kvadrata. Zanimiv je primer mreže malega sveta, 
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ki je po strukturi podobna regularni mreži, vendar je bolj prodorna zaradi bistveno krajše 

povprečne dolžine poti. 

 

 
Slika 14. Prikaz razpoloženj posameznikov v sistemu po določenem številu korakov in z različnimi tipi mrež;    

a) regularna mreža, b) naključna mreža in c) mreža malega sveta. Od leve proti desni: začetno stanje sistema, 

stanje po 5 in stanje po 100 korakih. Začetno stanje je manjši kvadrat na sredini kvadrat z razpoloženjem 𝑆 =
−1, ki ga obkrožajo posamezniki z razpoloženjem 𝑆 = 7. Barve predstavljajo razpoloženje posameznika. 

 

 
Slika 15. Število posameznikov z razpoloženjem 𝑆 = −1 (𝑅) v odvisnosti od števila korakov (𝑀) za različne tipe 

mrež 



 

13 

 

 

Preizkusili smo tudi, kaj se zgodi, če spreminjamo parameter 𝑇, ki določa verjetnost za 

spremembo razpoloženja posameznika (glej enačbi (2) in (3)). V primeru naključne mreže in 

mreže malega sveta se prodornost z večanjem parametra 𝑇 zmanjšuje, kot smo pričakovali, 

kajti večji 𝑇 zmanjšuje verjetnost za spremembo razpoloženja določenega posameznika. 

Zanimivo je dogajanje pri regularni mreži, saj se pri 𝑇 = 10 prodornost poveča v primerjavi s 

𝑇 = 1, pri 𝑇 = 100 pa je spet zelo majhna. 

 

𝑇 Regularna 

mreža 

Naključna 

mreža 

Mreža 

malega sveta 

1 462 2 9 

10 135 3 13 

100 1039 12 95 

Tabela 2. Povprečno število potrebnih korakov, da noben posameznik v sistemu nima več razpoloženja           

𝑆 = −1, pri različnih parametrih 𝑇 in za različne tipe mrež. 

 

Na sliki 16 je graf povprečnega števila korakov, po katerih noben posameznik v sistemu nima 

več razpoloženja 𝑆 = −1, v odvisnosti od parametra 𝑇. Iz grafa je razvidno, da ima pri 𝑇 = 0 

funkcija asimptoto, najmanjšo vrednost doseže pri približno  𝑇 = 5, potem pa približno 

linearno narašča s 𝑇. Število korakov pri 𝑇 > 5 nas ne preseneča, saj večji 𝑇 pomeni manjšo 

verjetnost za spremembo razpoloženja posameznika, ki ga povzroči njegov potencial. To pa 

pomeni počasnejšo dinamiko sistema, kar smo pokazali tudi pri primeru ustalitve sistema v 

tabeli 1. Presenečajo nas vrednosti števila korakov pri vrednostih parametra 𝑇 < 5. Zato smo 

preverili, kaj se zgodi pri 𝑇 = 0. Ugotovimo, da v tem primeru razpoloženje posameznikov, 

ki so v kvadratu na sredini ostane skoraj nespremenjen, sistem pa po nekaj korakih začne 

oscilirati med dvema podobnima stanjema (slika 17). Izgleda, da si kvadrat na sredini ustvari 

neke vrste "zaščitni sloj", ki mu omogoča, da razpoloženje v notranjosti ostane približno 

enako. To je možno samo zato, ker na določenega posameznika vplivajo samo njegovi 

najbližji sosedje v sistemu in ker je odzivnost sistema takojšnja zaradi 𝑇 = 0. 

 

Narisali smo tudi graf, ki prikazuje število korakov, po katerih noben posameznik v sistemu 

nima več razpoloženja 𝑆 = −1, v odvisnosti od deleža prevezanih povezav pri tipu mreže 

malega sveta (slika 18). Podobno kot v primeru ustalitve razpoloženja iz začetnih naključnih 

pogojev (slika 12), je tudi tukaj zveza med količinama potenčna, kar prikazuje tudi graf v 

logaritemskem merilu z naklonom premice -0,96. 
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Slika 16. Povprečno število korakov, potrebnih da noben posameznik v sistemu nima več razpoloženja 𝑆 = −1  

(𝑀𝑝) (da vsi posamezniki iz kvadrata na sredini spremenijo predznak razpoloženja), v odvisnosti od parametra 𝑇. 

Začetno stanje je manjši kvadrat v sredini z razpoloženjem 𝑆 = −1, ki ga obkrožajo posamezniki z 

razpoloženjem 𝑆 = 7. Uporabljena je regularna mreža. 

 

 

Slika 17. Stanji med katerimi oscilira sistem, če je 𝑇 = 0. Uporabljena je regularna mreža, začetni pogoji pa so 

manjši kvadrat na sredini z razpoloženjem 𝑆 = −1, ki ga obkrožajo posamezniki z razpoloženjem 𝑆 = 7. Barve 

predstavljajo počutje posameznika. 
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Slika 18. Povprečno število korakov, potrebnih da noben posameznik v sistemu nima več razpoloženja 𝑆 = −1  

(𝑀𝑝) (da vsi posamezniki iz kvadrata na sredini spremenijo predznak razpoloženja), v odvisnosti od deleža 

prevezanih povezav (𝐴) pri tipu mreže malega sveta. Vstavljen graf: 𝑀(𝐴) v logaritemskem merilu. Na 

izračunane točke iz tega grafa smo prilagodili premico z naklonom -0,96. 

6 Zaključek 
 

V diplomskem seminarju smo preučili vplive različnih tipov mrež na dinamiko pri 

modeliranju socioloških sistemov. Ugotovili smo, da vrsta interakcij nima pomembne vloge 

pri vzpostavljanju povprečnega razpoloženja, če izhajamo iz naključnih začetnih pogojev 

(sliki 11 in 12). Po drugi strani pa je tip mreže zelo pomemben pri hitrosti prodiranja 

razpoloženj v homogeno skupino (slika 15). Predvsem velja izpostaviti veliko razliko med 

regularno mrežo in mrežo malega sveta, saj se tehnično razlikujeta samo v 5 % povezav, 

vendar je prodornost mreže malega sveta bistveno večja (tabela 2). Zanimivi so rezultati 

simulacij prodornosti v odvisnosti od deleža prevezanih povezav, saj opazimo univerzalno 

potenčno odvisnost (slika 18). Pri grafu povprečnega števila potrebnih korakov, da noben 

posameznik v sistemu nima več razpoloženja 𝑆 = −1, v odvisnosti od parametra 𝑇 (slika 16), 

je presenetljiva asimptota v okolici 𝑇 = 0. Ugotovimo, da je prodornost v sistemu z zelo 

veliko odzivnostjo (majhen 𝑇) bistveno večja v primerjavi s prodornostjo pri približno 𝑇 = 5. 

 

Naslednji korak na tem področju bi lahko bil preučitev skalno neodvisne mreže, za katero so 

dokazali, da je zelo dober približek realnim povezavam v družbi. Te tipe mrež bi lahko 

uporabili tudi pri modeliranju bolj kompleksnih družbenih procesov, kot je na primer pojav 

terorističnih napadov. 
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