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1 UVOD 
 
Omrežja so vse okrog nas. So nepogrešljiv, življenjsko pomemben del sodobnega sveta. 
Razdelimo jih na naključna omrežja, ki so umetnega izvora npr. pajkova mreža, mreža za 
lovljenje rib, mreža na nogometnem golu, avtocestno omrežje, elektroenergetsko omrežje, itd. 
in na skalno neodvisna omrežja, ki pa so naravni pojav in nekako zrastejo ali se izoblikujejo, 
npr. celični metabolizem,  letalske linije na določenem delu sveta, itd. 
Internet je fizično omrežje. Za njegovo učinkovito rabo potrebujemo svetovni splet (World 
Wide Web), ki pa je virtualno omrežje. Ker se je internet in z njim tudi svetovni splet v 
zadnjem desetletju nenadzorovano razširil po celem svetu, se je skupina znanstvenikov, ki jih 
je vodil  dr. Albert – Laszlo Barabasi iz oddelka za fiziko Univerze Notre Dame iz Indiane 
ZDA, lotila raziskovanja fizikalnih lastnosti svetovnega spleta.[1]. Predvidevali so, da sta 
internet in svetovni splet kot omrežji umetnega izvora, naključni. Vendar, po kartografiranju 
takratnih 0,05% spleta, je bilo ugotovljeno, da je svetovni splet skalno neodvisno omrežje. 
V seminarju predstavim oba tipa omrežij, od nastanka do razvoja. Prikazal bom primer 
uporabe naključnega omrežja kot je npr. avtocestno omrežje in skalno neodvisnega omrežja, 
kot so npr. letalske povezave. Pokazal bom tudi, kako se posamezen tip omrežja odziva na 
krizne situacije. Na koncu si ogledamo svetovni splet. Dokažem, da je ta skalno neodvisno 
omrežje in razložim, kako je svetovni splet dobil podobo, kakršno ima danes.  

2 OMREŽJA 
 
Mrežo ali omrežje nam predstavlja skupina točk, ki so naključno porazdeljene po ravnini ali 
prostoru in so povezane z daljicami, kot je shematsko predstavljeno na sliki 1. Točke nam 
predstavljajo vozlišča mreže, daljica pa povezave med njimi. Omrežja lahko v grobem 
razdelimo v dve skupini: naključna in skalno neodvisna. 
 
 

 
 
Slika 1: Omrežje  
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2.1 Naključna omrežja 
 
Vse od začetka obravnavanja problema mrež po II. svetovni vojni, pa do približno 15 let 
nazaj, so veljala vsa omrežja za naključna. Naključno omrežje nastane tako, da povežemo 
sosednji vozlišči. Od ene skrajne točke do druge skrajne točke omrežja je mogoče priti le 
tako, da prepotujemo to razdaljo preko drugih vozlišč. Lastnosti in s tem tudi oblikovanje 
naključnih omrežij najbolje opiše Poissonova porazdelitev. Poissonova porazdelitev nam, 
poda verjetnost, da se bo zgodil nek dogodek. Primer: verjetnost kaznovanja za prehitro 
vožnjo. Na neki cesti je dovoljena hitrost 100 km/h. Če to hitrost prekoračimo, nas lahko 
začne preganjati policija. Policija kaznuje največ prekrškarjev pri 150 km/h, preganjajo pa jih 
tja do 200 km/h.  
Če Poissonovo porazdelitev prenesemo v svet naključnih omrežij, lahko z njim obravnavamo 
verjetnost, da bo imelo neko vozlišče določeno število povezav. Ker so naključna omrežja 
umetnega izvora, se v njih pojavljajo neka tipična, značilna vozlišča (slika 2). Na abscisno os 
nanesemo število možnih povezav k, na ordinato pa verjetnost Pk, da bo neko vozlišče P v 
omrežju imelo k povezav. Opazimo, da ima Pk maksimum pri vrednosti  k = km. Torej, 
omrežje ima večino vozlišč s km povezavami. Pojav teh tipičnih vozlišč ima različne vzroke: 
ekonomičnost, izgled, estetika, enostavnost, preglednost… 
Primer takšnega omrežja so pomembnejše avtocestne povezave v ZDA (slika 3a). Iz slike je 
razvidno, da lahko v večjem avtocestnem vozlišču največkrat izberemo 3 smeri (povezave): 
npr. Iz New Yorka lahko krenemo na pot (po pomembni povezavi) v Washington, v 
Cleveland in v Boston. Vidimo, da Poissonova porazdelitev velja tudi za to omrežje (slika 
3b). Tipično vozlišče (to je vozlišče, kjer je Pk max) ima 3 povezave. Če pride do izpada 
nekega določenega števila vozlišč, naključno omrežje razpade v skupine posameznih 
nepovezanih otokov (slika 4). To predstavlja veliko ranljivost takšnega omrežja. Če recimo po 
naključju izpadejo tri ali štiri vozlišča, postane celoten sistem nepovezan. To se je že 
velikokrat pokazalo v preteklosti kot električni mrk v ZDA. 
 

 
Slika 2: Poissonova porazdelitev za naključno omrežje [1] 
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Slika 3: a) Omrežje pomembnih cestnih povezav v ZDA, b) porazdelitev povezav po 
središčih za pomembne cestne povezave v ZDA [2]; N je število vozlišč ki ima k povezav 
 
 
 

 
Slika 4: Izpad nekaterih središč (rdeče); mreža razpade v nepovezana še delujoča središča 
(modro) [2] 
 
 

2.2 Skalno neodvisna omrežja 
 
V zadnjih 15. letih so fiziki prepoznali skalno neodvisna omrežja v mnogih naravnih in 
umetno nastalih pojavih: celični metabolizem, letalske linije na določenem delu sveta, 
pojavljanje Hollywoodskih igralcev v filmih, znanstveno sodelovanje… Ta vrsta omrežij se 
organizira po potenčnem zakonu, kar je značilno za naravne pojave (slika 5). Na abscisno os 
nanašamo število povezav k, na ordinatno os pa število vozlišč Pk. V tem primeru ne obstaja 
neko tipično vozlišče. Odvisnost je bolj nazorna, če potenčno funkcijo logaritmiramo (slika 
5b). V primeru skalno neodvisnih omrežij ne obstaja neko tipično vozlišče. Iz slike je 
razvidno, da imamo malo število vozlišč, ki imajo veliko število povezav. Takšnim vozliščem 
pravimo središča. Razvidno je tudi, da obstaja veliko število vozlišč z majhnim številom 
povezav. 
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a.) 

         
b.) 

 
Slika 5: a) Število vozlišč Pk  v odvisnosti od števila povezav, b) odvisnost log Pk od log k [1] 
 
 
 
 
Skalno neodvisna omrežja se razvijajo na sledeč način. Obstoječemu omrežju se dodajajo 
zmeraj nova vozlišča, ki se povezujejo z obstoječimi vozlišči. Ker se nova vozlišča raje 
priključijo na tista obstoječa, ki že imajo nekaj povezav, se čez nekaj časa razvijejo iz 
prvotnih vozlišč središča, ki imajo mnogo povezav. Ta proces je prikazan na sliki 6. Mreža se 
uredi tako, da so središča med seboj povezana direktno, vozlišča z manj povezavami pa so z 
ostalimi vozlišči in središči v omrežju povezana preko središč v bližini. Tako se nam zdi, da si 
je omrežje podobno, ne glede na to s katere skale ga opazujemo, od tod izraz skalno 
neodvisno. Primer takega omrežja je mreža letalskih linij (glej sliko 7). Na nekem območju 
obstajajo velika mednarodna letališča, ki imajo povezavo z vsemi velikimi letališči po svetu 
in z velikim številom lokalnih manjših letališč v okolici. Iz tega je razvidna hierarhija:  manjši 
se povezujejo z večjimi v njihovi okolici. Če pri skalno neodvisnem omrežju izpadejo 
nekatera vozlišča (ne središča), opazimo, da je omrežje še vedno dobro povezano, kar je 
velika prednost pred naključnim omrežjem. Razliko opazimo, če sliko 8a primerjamo s sliko 
4. Dosti bolj katastrofalne posledice so pri izpadu enega od središč, kjer je prekinjena 
povezava z vsemi središči po omrežju in to ne samo za prizadeto središče, temveč za celotno 
območje, ki je priključeno na to središče (glej sliko 8b).  
 
 

 
Slika 6: Nastajanje skalno neodvisnega omrežja; opazujemo lahko nastajanje središč [2] 
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Slika 7: Primer skalno neodvisnega omrežja: letalske povezave v ZDA [2] 
 
 
 

 
a. 

 
b. 

Slika 8: a) Obnašanje skalno neodvisnega omrežja pri izpadu nekaterih vozlišč (rdeče),                
b) obnašanje skalno neodvisnega omrežja pri izpadu nekaterih središč (rdeče) [2] 
 
 
 
 
Skalno neodvisna omrežja so torej odporna na naključne izpade določenega števila vozlišč. 
Vendar lahko ima izpad nekaj središč katastrofalne posledice. To se lahko uporabi pri 
organiziranih napadih na omrežja, kjer napadalci ciljajo natančno na središča. 
 
Princip, po katerem deluje skalno neodvisno omrežja, je primer samoorganizirane kritičnosti 
(SK). S teorijo samoorganizirane kritičnosti fiziki uspešno razlagajo pojave na področjih, ki 
so jih doslej obravnavale t.i. mehke znanosti (sociologija, psihologija) [3]. 
 
Najpreprostejši zgled SK predstavlja kopica peska na ravni podlagi, na katero stalno 
dosipavamo pesek. Strmina kopice je po dovolj dolgem času v povprečju konstantna. Ta se 
vzpostavlja preko naključno proženih plazov. Plazovi so večinoma manjši, včasih pa je tudi 
kak večji. Pogostost plazov v odvisnosti od velikosti plazov nam opisuje potenčni zakon (glej 
sliko 5b). Torej ni nekega tipičnega plazu, kakor ni tipičnega vozlišča v skalno neodvisnem 
omrežju.  
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3 SVETOVNI SPLET 
 

3.1 Svetovni splet je skalno neodvisen 
Od leta 1995 je internet nenadzorovan. Takrat je nacionalna znanstvena fundacija v ZDA 
prenehala z nadziranjem omrežja. Do sedaj se je internet razširil v neslutene razsežnosti in 
nekateri ljudje, ki so bili pionirji na tem področju, se ozirajo nazaj in se sprašujejo[1]: » Kaj 
smo pravzaprav ustvarili? «  
Svetovni splet je navidezno, vodeno omrežje. Sestavljeno je iz domačih strani in drugih 
dokumentov, ki so med seboj povezani z internetnimi povezavami, bolj znanimi pod kratico 
URL. Je popolnoma umetnega izvora vendar po besedah avtorjev raziskave [1] spominja bolj 
na kakšen živ organizem, kakor pa na švicarsko uro. Da bi preučili lastnosti spleta, so 
potrebovali njegov načrt, kako so strani povezane med seboj. Te informacije se neprestano 
zbirajo na spletnih brskalnikih, kot je Yahoo, vendar lastniki teh iskalnikov podatkov ne 
izdajajo radi v raziskovalne namene. To delo je skupina prevzela nato sama in napisala 
program, ki je sam sledil povezavam med stranmi in tako kartografiral približno polovico 
odstotka vsega spleta. 
Ker je splet vodeno omrežje, lahko definiramo vsako vozlišče z vhodnimi povezavami kv in 
izhodnimi povezavami ki. Ker je do tedaj veljalo, da so komunikacijska omrežja postavljena 
po principu naključnega omrežja, se je tudi pri spletu predvidevala Poissonova porazdelitev. 
Tako so najprej pregledali vrednost Pk, ki nam predstavlja verjetnost porazdelitev vozlišč. 
Presenetljivo je pa bilo odkritje, da se Pk obnaša po pravilih potenčnega zakona. Kot že 
povedano, pa so med naključnim in skalno neodvisnim omrežjem velike razlike. Pri 
naključnih omrežjih, ki se urejajo po Poissonovem zakonu ima tipično vozlišče enako število 
povezav (glej sliko 2), pri potenčnem zakonu, pa ni velikega števila vozlišč z veliko 
povezavami. Ugotovljeno pa je bilo, da obstajajo središča, ki imajo veliko število povezav k. 
To je privedlo do spoznanja, da je svetovni splet skalno neodvisno omrežje. To odkritje pa je 
odprlo novo vprašanje: ali se tudi drugi kompleksni sistemi organizirajo po potenčnem 
zakonu? Raziskavo so razširili na internet, torej na fizično omrežje in dobili pritrdilen 
odgovor. 
 

3.2 Nastajanje omrežij 
Pri vseh teh ugotovitvah, je zanimivo naslednje: zakaj sistemi ki, so tako različni, kakor sta 
recimo Internet, ki je fizično omrežje in svetovni splet, ki je navidezno omrežje, razvijejo 
podobna, skalno neodvisna omrežja?  
Poissonova porazdelitev predvideva, da je v omrežju stalno število vozlišč. Internet in 
svetovni splet sta razvijajoči se omrežji, kjer se k prvemu vsak dan dodajajo novi strežniki, pri 
drugem pa se prav tako dnevno dodajajo nove spletne strani, dokumenti, itd. (slika 6). 
Klasična omrežja s Poissonovo porazdelitvijo razporejajo vozlišča naključno, med tem ko sta 
internet in svetovni splet vodeni omrežji in razvijata sistem priljubljenih povezav. To pomeni, 
da ta vsebujejo vozlišča z visoko verjetnostjo, da bodo povezana z drugim vozliščem. Npr.: 
svojo spletno stran bom bolj verjetno povezal z neko stranjo, ki je popularna, kakor z neko, ki 
ima en obisk na dan. Prav tako se bodo podjetja povezala z internetom preko točk s široko 
pasovno širino, kar jim bo tako zagotavljalo veliko število uporabnikov. 
 
Izvedena je bila simulacija svetovnega spleta, kjer so se dodajala nova vozlišča v vsakem k-
tem časovnem koraku in ta so bila povezana z obstoječimi vozlišči. Verjetnost Πki, da se bo 
neko novo vozlišče i povezalo z vozliščem, ki ima k povezav, sledi priljubljenem 
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povezovanju. Verjetnost priključitve na določen strežnik ali na določeno spletno stran dobimo 
po enačbi 
 

                                                                                                                        (1)

              
kjer je Πk verjetnost priključitve, k število obstoječih povezav središča in Σjkj  vse povezave 
omrežju. Na primer: če ima središče =100 povezav, kar bi ustrezalo tudi vsoti vseh povezav 
v omrežju (tako omrežje ima potem samo eno središče, namreč prav to), potem je verjetnost   
Πki = 1, t.j. 100%, da se bo novo vozlišče priključilo na to središče.
 
Simulacija je pokazala, da je nastajajoče omrežje dejansko skalno neodvisno in da verjetnost, 
da bo vozlišče imelo k povezav, sledi potenčnemu zakonu z eksponentom γ=3. Ta enostavni 
model prikazuje, kako rast in želene povezave vodijo do neke hierarhije. Vozlišče, ki ima 
veliko število (k) povezav, veča svojo povezanost hitreje, kakor ostala vozlišča, kajti vhodne 
povezave se povezujejo z njim z večjo verjetnostjo. Ta pojav se imenuje bogatejši se bogatijo 
in je prisoten v mnogih tekmovalnih sistemih. 
 

3.3 Povezovanje vozlišč 
 
V večini kompleksnih sistemov imajo vozlišča različne sposobnosti za pridobivanje povezav. 
Recimo: nekatere strani hitro pridobijo veliko število povezav z mešanico dobrega trženja in 
vsebine. Med njimi se odvija t.i. tekmovanje za pridobivanje novih povezav. To tekmovanje 
lahko vsadimo v skalno neodvisni model tako, da dodamo neko stanje ηi vsakemu vozlišču, 
kjer je sposobnost tekmovanja za povezave na račun drugih vozlišč. Spletna stran z dobro, 
aktualno vsebino bo imela boljše stanje, kakor stran, ki jo obnovijo le sčasoma.. Dopolnjena 
enačba se glasi: 
 

                                                                                                                       (2) 

 
kjer je Πki  verjetnost priključitve, ki število vseh povezav središča pri stanju ηi, Σjηjkj  pa vsota 
vseh povezav in stanj v omrežju. 
Na primer: v nekem omrežju je središče i, ki ima ki = 100 povezav in zelo slabo stanje           
ηi = 0,15. Vseh povezav v omrežju pa je  = 140  in je to v dobrem stanju η = 0,80, kjer 

je η definiran kot  . Če vrednosti vstavim v enačbo (2), dobimo verjetnost 

priključitve novega vozlišča na središče i, zelo majhno.  
Zanimiva je naslednja korelacija: če zamenjamo vsako vozlišče omrežja, v katerem središča 
tekmujejo za nove povezave preko svojega stanja (enačba 2), z energijskim nivojem atomov v 
idealnem plinu, se ta model natančno prekriva z Boseovim plinom, kjer nam vozlišča 
predstavljajo energijske nivoje, povezave med njimi pa atomi.V Boseovem plinu so vsi atomi 
v najnižjem energijskem nivoju, tako da ima ta najboljše stanje v omrežju. Tako odločanje o 
povezovanju novih vozlišč poteka po principu »tisti v dobrem stanju se bogatijo«, namesto 
»bogatejši se bogatijo« [1]. 
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4 ZAKLJUČEK 
Nova spoznanja v že znani in ustaljeni praksi so se dogajala vso prejšnje stoletje in se 
nadaljujejo. Temu je, po mojem mnenju tako, ker je postala znanost bolj liberalna in se otresa 
starih avtoritet. 
Dejstvo, da se svetovni splet ureja po principu skalne neodvisnosti, ki je čisto naravna metoda 
in ne po metodi naključne mreže, niti ni tako presenetljivo. Svetovni splet se je v zadnjem 
času spremenil v poligon za pridobivanje denarja. Ljudje naredimo vse, da bi ga dobili čim 
več. Ker pa je količina denarja konstantna (iz ekonomskih razlogov), ga je potrebno nabirati 
na račun drugih. Tako se je razvil nek boj za obstanek in boj za zmeraj več denarja, ki pa ga 
po naravnih zakonih dobi le tisti, ki je v dobrem stanju. 
Samoorganizirana kritičnost, s katero smo sploh lahko razumeli delovanje spleta in mnogih 
drugih omrežij, ki jih je ogromno, je dokaj nova metoda, s katero fizika lahko posega v 
kompleksne probleme. Nedvomno nam bo še v prihodnosti prinesla zanimiva spoznanja že 
poznanega. 
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