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Мрежи 
Мрежите са 

• Математически обекти (графи), които имат върхове и 
свързващи ги ребра 

 

• Структури в реалността, при които има множество от обекти, 
свързани помежду си с връзки 

 

•  Понякога „обектите“ могат да бъдат просто мястото, където 
се пресичат връзките 

 

• Връзките могат да бъдат само пътища (траектории), 
свързващи обектите 



Видове мрежи 
Мрежите са 

• Технически мрежи 

 

• Комуникационни мрежи 

 

• Физически, химически 

 

• Биологични мрежи 

 

• Социални мрежи 



В мрежите на реалността 

• В един много дълбок смисъл самата реалност е мрежа 
(умопомрачително сложна и трудно разбираема) 

• Мрежата на Индра 

• В съвременната физика се допуска, че реалността може 
да е мрежа 

 



социални мрежи 

мрежи от хора? 

• невидими за 
изследователя 

• невидими в тяхната 
цялост и за участниците в 
мрежата 

• съществуването им може 
да бъде констатирано с 
емпирични методи 

• всеки член на мрежата 
познава непосредственото 
си обкръжение 

• имат форма (имат 
топология) 

• имат и други атрибути 
(дистанции, характер на 
връзките) 



Кога са се появили социалните 
мрежи? 

Бактерии 

• Някои изследователи 
твърдят, че бактериите 
имат социални мрежи. 
Това е начина да предават 
помежду си 
информацията, която им 
позволява да бъдат 
резистентни към новите 
антибиотици. 

• Мрежите съществуват 
много преди хората да се 
появят 

 



Мрежите вероятно са една от ной-
ранните форми на човешка 

организация 
Бактерии 

• Семейството е малка социална мрежа с асиметрични 
отношения.  

• Вероятно семейството се е появило преди по-големите 
форми на човешка организация – преди племената, 
преди тотемните кланове. 

 

Какви институти (институции) могат да бъдат описани като 
социални мрежи? 



локалните социални мрежи… 

  

… са разположени на определено (физическо, географско 
място). 

 

 

 

При тях физическото разстояние често играе важна роля. 

 



социалните мрежи 

• могат да пренасят материални и 
нематериални неща… 

• както добри, така и лоши 

 

болести, новини, наркотици, моди, знания…   



Има различни видове социални 
връзки  

• приятелски 

• антагонистични 

     има различни видове 
социални мрежи 

социалната дезорганизация може да се 
пренася по социални мрежи.  



Мрежите на съседство 

• се състоят от съседи  

• са локални 

• имат метрика – разстоянието от врата до 
врата 

• може да са както приятелски, така и 
антагонистични 

• не е лесно да ги напуснеш, освен ако не се 
преместиш    



• Ако дадено явление се 
окаже пространствено 
концентрирано 

• то вероятно се предава от 
човек на човек (при 
контакт) 

• т.е. предава се по 
социална мрежа 

• Мрежата на съседство е 
основната (единствената) 
социална мрежа на 
местата, където хората 
живеят, която строго 
зависи от разстоянието 
(разгръща се от врата на 
врата) 



 

 
Квартал Спартак, Дупница, матрица на близко 
съседство на неплащащите сметки за ток 
(разстояние 0,15’ или около 220 метра). 

Квартал Спартак, Дупница, матрица на широко 
съседство на неплащащите сметки за ток 
(разстояние 0,15’ или около 220 метра). 

Метрика, разстояния  



• Мрежа на близко 
съседство (съседи, с 
неплатени сметки за 
ток, квартал 
Бузлуджа, Кюстендил) 



 Мрежа на близко 
съседство с 
открояване на по-
плътно свързаните 
членове на мрежата 
(съседи, с неплатени 
сметки за ток, квартал 
Бузлуджа, 
Кюстендил). 

 



Малки мрежи, големи мрежи 

Обикновена кръгова диаграма (близки съседи, с 
неплатени сметки за ток, квартал Бузлуджа, 
Кюстендил). 

Обикновена кръгова диаграма (далечни съседи, с 
неплатени сметки за ток, квартал Бузлуджа, 
Кюстендил) 



Големите мрежи са прекалено 
сложни и трудно се визуализират 

Мрежа на далечно съседство (съседи, с неплатени 
сметки за ток, квартал Бузлуджа, Кюстендил) 

Мрежа на далечно съседство с открояване на по-плътно 
свързаните членове на мрежата (съседи, с неплатени сметки 
за ток, квартал Бузлуджа, Кюстендил). 



 

 
Мрежа на близко съседство с открояване на по-
плътно свързаните членове на мрежата (съседи, с 
неплатени сметки за ток, квартал Спартак, Дупница). 

Мрежа на близко съседство с открояване на по-
плътно свързаните членове на мрежата (съседи, с 
неплатени сметки за ток, квартал Спартак, Дупница). 



 
Мрежа на близко съседство (бул. Каваклия, Дупница, с червено са 

обозначени неплащащите към март 2007 г.). 
 



“Включване” на времето 



 
Неплатени сметки на абонатите в град Дупница (времеви ред) 
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Брой неплатени сметки на абонатите по месеци и квартали в град Дупница 

кв. Аракчийски мост кв. Подина кв. Развесена върба кв. Спартак кв.Гиздова махала кв.Каваклия 



 
Мрежа на съседство разделена по момент на спиране на плащането на сметки за 

ток. Времето е изобразено отгоре надолу, на първи ред са спрелите да плащат 
през 2003 г, най отдолу – тези които са редовни платци и през 2007 г. 

 



 
Мрежа на съседство (бул. Каваклия, Дупница) С номера в скоби е отбелязано през кой 

период от общо 15 тримесечни периода съответният член на мрежата е спрял да плаща. 
Извън скоби са поредните номера на членовете на мрежата. 

 



Възли (хъбове, възлови 
звена) – заемат централна 
позиция в мрежата с много 
връзки (много повече от 
средния брой връзки за 
мрежата) 
 
Периферни звена – заемат 
периферни позиции с 
малък брой връзки 
 
Свързващи звена (мостове) 
– заемат междинни 
позиции между възлите или 
между обособими клики в 
мрежата 
 
По Quant Mark Econ (2012) 
10: 11-150 

Вирусен маркетинг 



Pajek 

Програма за анализ на големи 
социални мрежи 



Pajek 

Exploratory social network analysis with Pajek 
 
 
Файлове с данни могат да бъдат свалени от: 
 

 
 
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/esna/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/esna/
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/esna/
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/esna/
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/esna/


Файлове и обекти 

• Мрежи с разширение 
.net 

• Групирания (partitions)  с 
разширение .clu 

• Permutations с 
разширение .per 

• Клъстери с разширение 
.cls 

• Йерархии с разширение 
.hie 

• Вектори с разширение 
.vec  

 


