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POVZETEK

V diplomskem seminarju obravnavamo teorijo kompleksnih mrež in njihovo uporabo pri analizi

mreženja likov v literarnem delu. Pri tem se osredotočimo na knjigo J. R. R. Tolkiena Gospodar

prstanov. Izdelali smo računalniški program, ki je analiziral delo in ustrezno beležil like in

povezave med njimi. Dobljeni funkcionalni mreži določimo glavne mrežne parametre, kot so

povezanost, vmesna centralnost, učinkovitost in še nekatere druge ter v njej določimo skupnosti.

Izkaže se, da ima mreža veliko gručavost in je učinkovita ter modularna, kar je tudi značilnost

realnih socialnih mrež.

Ključne besede: kompleksne mreže, socialne mreže, analiza besedila, funckionalna povezanost.

ABSTRACT

In this seminar we focus on the complex network theory and its application in the analysis

of networking of character in literary works. We analyze the book The Lord of the Rings by J. R.

R. Tolkien. We developed a computer program that scans the book and records the characters

along with their interactions. For the resulting functional network, we compute the main network

parameters like the node degree, betweenness centrality, effectivity, etc.. We also identify the

communities in the network. We show, that the network has a large average clustering coefficient,

is highly efficient and exhibits a high level of modularity, which is also characteristic for real

social networks.
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1 Uvod

Teorija kompleksnih mrež izhaja iz matematičnega področja teorije grafov in združuje mnogo

znanosti, med drugimi tudi računalništvo in fiziko. Mreže, ki jih prikažemo z grafi, sestavljajo

tako imenovani vozli in njihove medsebojne povezave. Teorija kompleksnih mrež se je izkazala

predvsem uporabna na področjih medicine, biologije in fizike ter tudi na področju socioloških

znanosti. To so področja, kjer smo soočeni z realnimi mrežami, kot so medcelične povezave,

živčevje v živih organizmih, infrastrukturne povezave v mestih, medčloveške povezave v

socialnih omrežjih, itd. Teorija kompleksnih mrež je povezana z razvojem na področju računalništva,

saj zmogljivi računalniki omogočajo analizo vse večjih in kompleksnejših mrež z mnogimi vozli

in povezavami. V ne še tako oddaljeni preteklosti le-to ni bilo mogoče [1, 2].

V tem diplomskem seminarju se bomo osredotočili na socialna omrežja, saj je njihova obravnava

s teorijo kompleksnih mrež zelo uporabna pri poznavanju medčloveških odnosov in delitve

družbe na razne skupnosti. Še pred dobo interneta so se sociologi ukvarjali z mreženjem oseb. To

so bile predvsem majhne skupine, saj obravnava velikih količin podatkov ni bila možna. Vpeljali

so tako imenovane sociograme, ki so bili grafični prikaz mreže, v kateri so vozli predstavljali

ljudi, povezave pa njihove odnose. S teorijo grafov in teorijo kompleksnih mrež so znanstveniki,

ki so socialna omrežja proučevali, sociograme obravnavali kot grafe. Grafi so v središču vsake

študije teorije kompleksnih mrež, s pomočjo katere lahko opišemo dinamiko neke skupine oseb,

ki jo proučujemo. O pomembnosti osebe lahko sklepamo po številčnosti povezav, ki jih tvori z

drugimi osebami v mreži. Lahko tudi sklepamo, da je oseba v središču mreže bolj vplivna, kot

osebe na njenem robu. Teorija kompleksnih mrež definira količine, s katerimi opišemo položaj

in s tem njihov vpliv v mreži. O teh količinah bomo zvedeli več v naslednjem poglavju [3].

Z računalniško analizo teksta se bomo lotili analize socialnega omrežja likov v literarnem

delu Gospodar Prstanov (J. R. R. Tolkien [4]). Ideja za diplomski seminar izhaja iz članka

"Network of Thrones", ki je bil objavljen v reviji Math Horizons [5]. Avtorji članka so se

lotili analize socialnega omrežja likov v knjigi "Vihar mečev" (Pesem ledu in ognja, 3. knjiga

[6]). Nastopajoči liki predstavljajo vozle, interakcije med njimi pa povezave. Mi se bomo lotili
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analize knjige Gospodar prstanov na podoben način, s pomočjo lastnega programa za analizo,

ki bo prebral knjigo in izpisal povezave med liki. Dobljene podatke bomo nato v nadaljevanju

analizirali z različnimi orodji, ki so namenjena analizi in risanju mrež. Naš cilj je izračunati

različne mere, ki so bistvene za opis in analizo mreže. Pričakujemo, da bodo rezultati pokazali

ključne like v zgodbi ter delitev le-teh v skupnosti.

V nadaljevanju (poglavje 2) bomo najprej vpeljali različne količine, ki jih obravnava teorija

kompleksnih mrež. Potem (poglavje 3) bomo predstavili osnovne ideje algoritma računalniškega

programa, ki analizira knjigo. V istem poglavju še rezultate ovrednotimo računsko in izrišemo

mrežo, ki jo sestavljajo liki v knjigi Gospodar prstanov. V zaključnem poglavju pa izpostavimo

še nekaj možnosti za izboljšanje metodologije.

2 Teorija kompleksnih mrež

Korenine teorije kompleksnih mrež segajo v 18. stoletje v mesto Koeningsberg. V mestu so bili

štirje predeli povezani s sedmimi mostovi, kot to prikazuje slika 1a. Med meščani se je pojavilo

vprašanje, ali lahko posameznik prehodi vseh sedem mostov in se vrne v začetno točko, ne da

bi katerega prečkal dvakrat. Predele mesta in mostove na sliki 1a lahko predstavimo z grafom

(slika 1b). Točke na grafu A, B, C, in D, ki prestavljajo predele mesta, imenujemo vozli, črte, ki

predstavljajo mostove, pa so njihove medsebojne povezave. Problem meščanov je rešil Leonard
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(a) (b)

Slika 1. a) Mesto Koenigsberg, z dodanimi oznakami predelov mesta (A,B,C,D) [7] . b) Mreža mesta; vozli
predstavljajo predele mesta, njihove povezave pa mostove.

Euler leta 1735 z dokazom, da se po taki poti ni mogoče sprehoditi. Euler je ugotovil, da ima

samo začetna točka lahko liho število povezav, saj če bi med potjo prišli na predel mesta, ki ima

liho število povezav, ga na koncu ne bi več mogli zapustiti, brez da bi prečkali en most dvakrat.

Na grafu na sliki 1b pa vidimo, da ima vsaka točka liho število povezav. To pomeni, da pot,

kot so jo iskali meščani, ne obstaja, saj imajo v našem primeru vsi vozli na grafu liho število

povezav. Samo vprašanje časa je, kdaj se znajdemo v vozlu, ki ga ne moremo zapustiti, brez

da bi za to uporabili že uporabljeno povezavo. Eulerjev dokaz je bil prvi matematični problem

rešen z uporabo teorije grafov. V naslednjem poglavju pa spoznamo različne količine teorije

kompleksnih mrež, ki jih bomo v nadaljevanju potrebovali za analizo knjige. Pri tem se bomo

držali razlage iz knjige Network Science [8].

2.1 Lastnosti mrež

Mreže sestojijo iz vozlov in povezav med njimi. Prva lastnost mrež je njihova velikost, ki jo

označimo z N in nam predstavlja število vseh vozlov v mreži. Z oznako L označimo število vseh

povezav med vozli. Mrežo numerično najlažje opišemo z matriko sosednosti, ki jo označimo z d.

Matrika d ima dimenzijo N × N in ko je di,j = 1 to pomeni, da je i-ti vozel povezan z j-tim. V
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primeru mreže Koenigsberških mostov (glej sliko 1) je matrika sosednosti:

d =




0 1 0 1

1 0 1 1

0 1 0 1

1 1 1 0




. (1)

Vsakemu vozlu v mreži določimo povezanost (ki), ki je določena s številom povezav vsakega

vozla do drugih vozlov. Povezanost i-tega vozlišča ki opišemo z enačbo:

ki =

N∑
j=1

di,j , (2)

kar pomeni, da v matriki sosednosti seštejemo člene v i-ti vrstici, ki pripada i-temu vozlu mreže.

Če nas zanima povezanost drugega vozla, označenega z B na sliki 1b, seštejemo vse člene

matrike v drugi vrstici v enačbi (1). Dobimo, da je njegova povezanost k2 = 3, saj je povezan z

vozli A, C in D. Celotno mrežo lahko opišemo s povprečno povezanostjo mreže (〈k〉):

〈k〉 =
1
N

N∑
i

ki =
2L
N

. (3)

Večji kot je 〈k〉, bolj so vozliča med sabo povezana. Za primer mreže Koenigsberških mostov

je povprečna povezanost 〈k〉 = 2,5. Pomembna lastnost mrež je tudi verjetnostna porazdelitev

povezanosti P(k), ki nam pove verjetnost, da bo naključno izbran vozel imel povezanost k.

Verjetnostna porazdelitev povezanosti je definirana kot razmerje med številom vozlov z določeno

povezanostjo Nk in številom vseh vozlov N :

P(k) =
Nk

N
. (4)

Velja:
∞∑

k=1

P(k) = 1 . (5)

Pri analizi kompleksnih mrež so zelo pomembne tudi razdalje med posameznimi vozlišči, kjer
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pa ni mišljena fizična razdalja, ampak je razdalja med dvema vozloma i in j določena s številom

povezav med njima in jo označimo z li,j . Tako je pomembna tudi povprečna najkrajša razdalja

med vozli (l), ki je definirana kot:

〈l〉 =
1

N (N − 1)

∑
i, j

li,j . (6)

Definiramo tudi globalno učinkovitost mreže (E):

E =
1

N (N − 1)

∑
i, j

1
li,j

. (7)

Večja učinkovitost pomeni, da lahko hitreje prehajamo med poljubnima vozloma. Če med dvema

vozloma i in j povezava ne obstaja, pravimo, da je li,j = ∞ ter imamo tako mrežo sestavljeno

iz dveh nepovezanih delov. Z najkrajšimi potmi med vozli opišemo tudi vmesno centralnost in

bližinsko centralnost. Bližinska centralnost Cc(i) je odvisna od vsote vseh najkrajših poti med

vozlom i in vsemi drugimi vozli. Vrednost bližinske centralnosti nam poda recipročna vrednost

vsote vseh teh najkrajših poti:

Cc(i) =
1∑
j li,j

. (8)

Vmesna centralnost (gi) vozla i pa določa vpletenost vozla v najkrajše poti drugih vozlov in je

definirana kot:

gi =
∑

i, j,k

σ j,k (i)
σ j,k

, (9)

kje je σ j,k število vseh najkrajših poti med vozlama j in k, σ j,k (i) pa je število teh poti, ki grejo

skozi vozel i. Vozli z veliko stopnjo vmesnosti veljajo za pomembne v mreži, saj preko njih

poteka veliko najkrajših poti. Za vozel 1, na primeru mreže na sliki 2, lahko rečemo, da ima

veliko vmesnost, saj preko njega potekajo najkrajše poti med vozli na eni in drugi strani mreže.

Omeniti moramo še gručavost, ki določa stopnjo povezanosti sosedov posamičnega vozlišča.

Gručavost vozla i označimo s Ci in je definirana kot razmerje med številom povezav sosedov

vozla i (Ki) in številom vseh možnih povezav med sosedi:

Ci =
2Ki

ki (ki − 1)
. (10)
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Tako je lahko koeficient gručavosti za posamezni vozel enak nič, ko sosedje vozla med sabo niso

povezani, ali pa je enak ena, ko tvorijo popolno mrežo. Za povprečno gručavost mreže 〈C〉 velja:

〈C〉 =
1
N

N∑
i=1

Ci . (11)

Vozlom lahko pripišemo tudi skupnosti. To so deli mreže (tako imenovane podmreže), kjer

so vozli med seboj bolj povezani kot pa v preostalih delih mreže. Pri določanju skupnosti si

pomagamo z modularnostjo Q, ki določa, kako dobro je mreža razdeljena na ustrezne skupnosti.

Predstavljajmo si, da smo mrežo razdelili na skupnosti in jih označimo z indeksi ci, kar je indeks

skupnosti i-tega vozla. Modularnost mreže izračunamo tako, da izračunamo vsoto za vse pare

vozlov po predpisu:

Q =
1

2L

∑
i,j

(
li,j −

ki k j

2L

)
δ(ci,c j ) , (12)

kjer je δ(ci,c j ) Kroeneckerjev delta, ki je enak ena, ko sta ci in c j enaka, torej ko primerjamo

vozle iz enake skupnosti, drugače pa je enak nič. Skupnostim, ki so na začetku naključno

izbrane, z vsakim korakom spreminjamo elemente in vsakič preverjamo modularnost mreže.

Če se modularnost zmanjša, se vrnemo na prejšnji korak, če pa se poveča, obdržimo trenutno

konfiguracijo. To počnemo vse do takrat, ko je sprememba modularnosti ∆Q zanemarljiva.

Omeniti moramo še obtežene mreže. V mrežah v splošnem vse povezave niso nujno enakovredne.

V tem primeru matrika sosednosti ni binarna, pač pa vrednosti njenih elementov odražajo

obtežitev določene povezave. Na sliki 2 je prikazan primer mreže z različno obteženimi

povezavami, pripadajoča matrika sosednosti je pa:

d =




0 1 2 5 2

1 0 1 0 0

2 1 0 0 0

5 0 0 0 1

2 0 0 1 0




(13)
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Slika 2. Mreža v kateri debelina povezave odraža jakost interakcije. Vozel 1 ima veliko vmesnost, ker je del
najkrajše poti med vozli na levi in desni strani mreže.

Sedaj, ko smo spoznali osnovne količine, ki jih obravnava teorija kompleksnih mrež, se lahko

lotimo analize knjige [8].

3 Analiza knjige

Gospodar prstanov je fantazijski roman, ki ga je napisal J. R. R. Tolkien [4]. Bistvo zgodbe je

boj med dobrim in zlim. Zgodba se vrti okrog Prstana mogote, ki predstavlja manifestacijo zla

in protagonistov, ki ga poskušajo uničiti. Zgodba se začne s Frodom na Šajerski, ki po naključju

prejme prstan, katerega mora odnesti do Gore pogube in ga tam uničiti. V zgodbo se takoj na

začetku vpletejo njegovi sorojaki, hobiti, ki mu obljubijo pomoč. Pri uničenju prstana pomagajo

tudi čarodej Gandalf in Aragorn, ki spadata med ljudi, vilinec Legolas in škrat Gimli. Na začetku

liki skupaj tvorijo Bratovščino prstana, vendar se skozi zgodbo njihove poti razdružijo. Frodo

in Sam sama nadaljujeta pot proti Gori pogube, spremlja ju Golum, ki je že spoznal pogubne

moči prstana, vendar ga vseeno hoče zase. Ostali člani razpadle bratovščine bojujejo svoje bitke

proti vojskam temnega vladarja Saurona in njegovega podložnika Sarumana. Zgodba se konča z

uničenjem prstana in zmago dobrega nad zlim. Protagonisti na svoji poti srečujejo mnoge like,

ki pripadajo različnim skupnostim, kot so ljudje, vilini, škrati ter ostala mistična bitja.
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Naš cilj je določiti funkcionalno povezanost literarnimi liki. Odločili smo se za pristop, ki sta

ga predlagala Reveridge in Shan [5], in sicer če imena likov nastopijo skupaj v povedi, se med

njimi ojača povezava.

3.1 Opis algoritma za določanje povezav med liki

Knjige na spletu najdemo v različnih formatih datotečnega zapisa, med pogostimi je format pdf.

Za analizo knjige smo si morali najprej pripraviti tekstovno datoteko, ki smo jo pretvorili iz

formata pdf s programom pdftotext [9]. Pri tem smo morali biti pazljivi pri izbiri tekstovnega

kodiranja, za katerega smo izbrali utf-8.

Pri analizi smo potrebovali še seznam likov, ki se pojavljajo v knjigi. Tega smo pridobili s spletne

strani [10]. Imena smo v tekstovno datoteko utf-8 formata shranili tako, da je bilo posamezno

ime v svoji vrstici. Nekateri liki v seznamu imajo več imen ali vzdevkov, tako ima Aragorn

vzdevek Strider. Tega smo v seznam napisali v isto vrstico in imena med sabo ločili z vejico. To

smo v algoritmu pri analizi iskanja likov upoštevali tako, da če je program našel vzdevek Strider,

je v seznamu napisal prvo ime v vrstici oz. Aragorn. S tem smo uspeli poenotiti pojavitve več

različnih imen za isto osebo.

Celotno analizo teksta smo napisali v programskem jeziku Python, ki omogoča enostavno

sintakso in ima številne predpripravljene knjižnice, med drugim tudi za obdelavo in analizo

teksta. Program smo razdelili na posamezne podprograme ali funkcije. Najprej smo zagotovili

branje celotne tekstovne datoteke in seznam likov. V začetku se nam je zdela analiza teksta

trivialna, a kot se je izkazalo, je obdelava teksta dokaj kompleksna. Že razdelitev teksta na

povedi je odprla številna vprašanja, kako pravilno upoštevati vsa ločila, da bo ta delitev natančna.

Še večji izziv je bila razdelitev posameznih povedi na besede, saj smo le-te želeli predstaviti

v čisti obliki brez ločil ali narekovajev, ki so lahko na začetki in/ali koncu. V pomoč pri teh

opravilih nam je bila knjižnica TextBlob [11]. TextBlob ima številne možnosti analize teksta,

mi smo uporabili osnovne funkcije razdelitev besedila na povedi in besede. TextBlob zna

upoštevati tudi sklone besed, kar nam je prišlo prav pri iskanju imen. Omogoča tudi kompleksno
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analizo besedila, kot je določevanje stavčnih členov, razčlenjevanje povedi na posamezne besede,

ugotavljanje sentimentalne vrednosti v posameznih povedih, merjenje frekvenc besed itd.

Najprej smo celotno besedilo razdelili na posamezne povedi in jih shranili v seznam, pri čemer

smo vsako poved ustrezno indeksirali. Imena likov smo prav tako shranili v seznam ter jih

razvrstili po abecednem vrstnem redu. V podprogram, ki je izvajal analizo besedila, smo kot

vhodne podatke vnesli seznam povedi besedila in seznam likov. Analiza besedila je potekala na

naslednji način:

1. Vsako poved s seznama smo razdelili na posamezne besede tako, da smo dobili seznam

besed.

2. Za vsako besedo v dani povedi smo preverili, če se nahaja na seznamu imen.

3. Ko se je ime oz. vzdevek pojavil v seznamu besed povedi, smo ga zapisali v nov začasni

seznam.

4. Po zaključenem pregledu seznama imen, smo preverili ali je v začasnem seznamu več

kot eno najdeno ime. V tem primeru smo začasni seznam vnesli kot vhodni podatek v

podprogram, ki je zgradil kvadratno matriko sosednosti.

5. Korake 1-4 smo ponavljali dokler nismo prišli do konca seznama povedi.

Podrobneje poglejmo še delovanje podprograma, ki je odgovoren za gradnjo matrike sosednosti.

Kot smo že omenili, so vhodni podatek imena, ki nastopajo v posamezni povedi. Podprogram

poišče vse kombinacije med pari imen, razen istega imena samega s seboj. Med dvema imenoma

prišteje vrednost v matriki za 1. V kolikor posamezno ime v matriki ne obstaja, se v matriko

najprej doda novo ime in se le-ta razširi.

Za boljšo predstavo v nadaljevanju prikazujemo konkreten primer analize naslednje povedi:

"Gandalf took Merry behind him, and Aragorn took Pippin".

Program zazna imena in si jih shrani v seznam:
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"(Gandalf, Merry, Aragorn, Pippin)".

Potem vse kombinacije imen zapiše v matriko sosednosti, kot jo prikazuje tabela 1, v kateri ni,j

pomeni število povezav med likoma i in j do takrat.

Tabela 1. Primer tabele sosednosti, kot jo izpiše program za analizo

LIK Aragorn Merry Gandalf Pippin ...
Aragorn 0 n1,2 + 1 n1,3 + 1 n1,4 + 1
Merry n2,1 + 1 0 n2,3 + 1 n2,4 + 1
Gandalf n3,1 + 1 n3,2 + 1 0 n3,4 + 1
Pippin n4,1 + 1 n4,2 + 1 n4,3 + 1 0

... 0

V knjigi je bilo približno 34.000 povedi sestavljenih iz nekaj manj kot 453.000 besed. Program

je za analizo potreboval približno dve minuti.

3.2 Rezultati

Na seznamu smo imeli 102 lika, zato je matrika sosednosti dimenzije 102 × 102. Graf na

sliki 3 prikazuje matriko sosednosti, kjer so posamezne uteži povezav obarvane glede na njihovo

velikost. Vrednosti so logaritmirane zaradi velikega razpona. V tabeli 2 je zavoljo podrobnejšega

vpogleda prikazan del matrike sosednosti z imeni likov.

Tabela 2. Del matrike sosednosti z imeni likov

LIK Aragorn Boromir Denethor Elrond Galadriel Helm Saruman
Aragorn 0 21 4 12 4 2 4
Boromir 21 0 5 4 1 1 2
Denethor 4 5 0 1 1 1 1
Elrond 12 4 1 0 7 1 1
Galadriel 4 1 1 7 0 1 1
Helm 2 1 1 1 1 0 2
Saruman 4 2 1 1 1 2 0

Na podlagi obtežene matrike sosednosti smo izrisali mrežo (slika 4). V ta namen smo uporabili

program Gephi ([12]). Program je določil skupnosti likov, kar pomeni, da jih je razdelil v

skupine, v katerih so liki bolj povezani kot pa v preostali mreži. Delitev na skupnosti je temeljila
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Slika 3. Matrika povezanosti med literarnimi liki. Barve točk ponazarjajo jakost povezave med i-tim in j-tim likom,
kot ponazarja barvna skala.

na izračunu modularnosti, kot je navedena v enačbi 12. Na mreži opazimo različno velike

vozle, in sicer je velikost i-tega vozla odvisna od povezanosti ki. Podobno so tudi različno

odebeljene povezave med vozli zaradi njihovih različnih uteži, ki jo določimo z dejanskim

številom ponovitev najdene povezave. V oči takoj pade lik Aragorn z največjo povezanostjo in

centralno lego, vidna pa je tudi najbolj pogosta povezava med likoma Frodo in Sam. Z grafa je

razvidno, da so liki z manjšo povezanostjo razdeljeni v svoje skupnosti, ne da bi bili povezani še

z drugimi skupnostmi, med tem, ko glavni liki, ki so večinoma videni v osredju grafa, povezujejo

posamezne skupnosti med sabo. Če bi iskali skupnost glede na rasno pripadnost, najbolj izstopa

skupnost obarvana z roza barvo, kjer so večinsko zastopani hobiti, predvsem Frodo, Sam, Merry

in Pippi, ki spadajo med osrednje like. V skupnosti je med pomembnejši tudi Faramir, ki sicer

spada med ljudi, pride pa v stik s Frodom in Samom, na njuni poti do Gore pogube. V skupnosti

obarvani z modro pa so pomešani škratje in vilini. Z najmočnejšo povezavo in povezanostjo

izstopata Gimli in Legolas, saj spadata med glavne junake zgodbe in sta tudi ves čas skupaj v

sami zgodbi. Njuna skupnost je močno povezana z zeleno obarvano skupnostjo preko osrednjega

lika Aragorna. V zeleni skupnosti je z Aragornom najbolj povezan Gandalf. V Aragornovi

skupnosti najdemo tudi like iz njegove preteklosti, med te spadata lika Isildur in Elendil, ki sta
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njegova prednika. V skupnosti je tudi Lord Elrond, kot vodja vilinov, Boromir, ki do svoje smrti

spada v Bratovščino prstana, ter nekateri ostali mistični liki, kot sta Temni gospodar Sauron in

Golum.
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Slika 4. Mreža likov v literarnem delu Gospodar prstanov. Debeline povezav odražajo njihovo jakost, barve pa
pripadnost določeni skupnosti.

V nadaljevanju bomo mrežo analizirali podrobneje. Na sliki 5 je v histogramu prikazana

povezanost (ki) prvih 20 likov z največjo povezanostjo. Lahko smo pričakovali, da bodo na

samem vrhu seznama glavni akterji literarnega dela. Ta rezultat, skupaj z mrežo na sliki 5,

potrjuje, da je metoda prebiranja knjige ustrezna, saj so rezultati smiselni.

Na histogramih na slikah 6 in 7 sta predstavljena bližinska centralnost in vmesna centralnost oz.

vmesnost. Iz histograma bližinske centralnosti lahko vidimo, da so osrednji liki približno enako

dobro povezani z ostalo mrežo, saj imajo skoraj enako bližinsko centralnost, kar jim da podobne

razdalje li,j med vozli. Na histogramu vmesnosti pa spet izstopa lik Aragorn, kar pomeni, da
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Slika 5. Histogram povezanosti (ki) prvih 20 likov z največjo povezanostjo

največkrat nastopa na najkrajših poteh med ostalimi vozli in tudi najbolje povezuje različne

skupnosti, kar ga postavi v sam center mreže.

Slika 6. Histogram bližinske centralnosti likov (Cc ), ki so obravnavani v histogramu na sliki 6.
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Slika 7. Histogram vmesne centralnosti likov (gi), ki so obravnavani v histogramu na sliki 6

Na sliki 8 je prikazana porazdelitev števila povezav vseh likov v mreži. Vidimo, da je veliko

vozlov z malim številom povezav in le nekaj z velikim. Tovrstna heterogenost je značilnost

številnih realnih mrež.

Slika 8. Porazdelitev P(k) povezanosti vozlov ki
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Za natančnejšo karakterizacijo mreže likov, smo izračunali tudi povprečno povezanost (en.(12)),

učinkovitost mreže (en.(13)), povprečno gručavost (en.(14)) ter modularnost (en.(15)):

〈k〉 = 8,33 , (14)

E = 0,304 , (15)

〈C〉 = 59,9% , (16)

Q = 0,435 . (17)

Ugotovili smo, da je vsak lik v povprečju povezan z 8,33 ostalimi liki, kar je skoraj desetina

vseh likov, ki smo jih zaznali v knjigi. Povprečna gručavost nam pove verjetnost, s katero

sta dva soseda naključno izbranega vozla, povezana. V našem primeru mreže je to 59,9%.

Ugotovili smo, da je funkcionalna mreža med liki dela Gospodar prstanov, z učinkovitostjo

0,304, učinkovita in ima visoko povprečno gručavost, kar implicira lastnost mreže malega sveta,

kot jih definira model Watsa in Strogatza [8]. Z algoritmom za določanje skupnosti mrež, ki ga

je uporabil program Gephi, smo prišli do modularnosti Q = 0,435. Vrednost modularnosti se

lahko giblje med − 1
2 in 1. Dokaj visoka stopnja modularnosti kaže na dobro definirane skupnosti,

kar je značilnost številnih socialnih mrež [13].

4 Zaključek

V diplomskem seminarju smo obravnavali teorijo kompleksnih mrež. Z lastnim računalniškim

programom smo analizirali knjigo in z dobljenih podatkov sestavili mrežo likov, ki se pojavijo v

knjigi. Najbolj zanimivo si je ogledati mrežo na sliki 4, saj si najlažje predstavljamo mreženje

likov ter sklepamo o pomembnosti le-teh. Rezultati so po pričakovanju, saj v mreži izstopajo

ključni liki, ki smo jih poznali že pred analizo. V mreži smo obravnavali povezavo, ko sta se

imeni likov pojavili v isti povedi, zato je potrebno izpostaviti, da nekaj povezav ni zajetih, saj

program ne obravnava likov, ko se le-ti pojavilo v obliki osebnih zaimkov. Z rezultati smo lahko
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zadovoljni, saj se lepo vidijo ključni liki v mreži in njihove delitve na skupnosti.

V nadaljevanju bi lahko tako mrežo obravnavali kot usmerjeno, kjer ne bi obravnavali samo

povezave med dvema likoma, ampak bi upoštevali tudi smer komunikacije ali dejanj med njima.

Lahko bi definirali še vrsto povezav, glede na odnose med liki. Izdelan program bi lahko uporabili

tudi za analizo mreženja v drugih delih ali člankih, kjer bi lahko na primer analizirali socialno

omrežje političnih krogov.

Zainteresiranemu bralcu, ki želi svoje znanje o teoriji kompleksnih mrež nadgraditi, priporočam

Network Science [8], v kateri so na začetku opisane osnovne mere teorije, ki smo jih spoznali v

tem diplomskem seminarju, sledi opis različnih področij teorije, kot so naključne mreže, različni

modeli, med katere spada tudi prej omenjeni model Wattsa in Strogatsa. Razlaga knjige je zelo

dostopna, zato je po mojem mnenju primerna tudi za nekoga, ki do sedaj še ni spoznal teorije

kompleksnih mrež.
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