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Kollektív viselkedés egy osztályban 

 

1. Téma kijelölés 

A projekt célja, hogy egy 20 főből álló társaság kapcsolati hálójának alakulását vizsgálja. A modell 

legfontosabb vonásai a következők: 

- 20 ember találkozik, akik korábbról egyáltalán nem ismerik egymást. (pl.: egy új osztály) 

- Mindenki kialakít előzetes „véleményt” a többiekről. 

- A vélemények alapján mindenki új kapcsolatokat teremt, esetleg törli korábbi 

kapcsolatát. 

- A vélemények egyes esetekben megváltozhatnak pozitív vagy negatív irányba. 

A vizsgálat tárgya, hogy a kezdeti előzetes vélemény hogyan befolyásolja a kapcsolatok alakulását. 

A projekt részben diákokkal együtt történt.  

 

2. A modell matematizálása 

A 20 diák megérkezik az új iskolába az évnyitóra, körbenéz az osztálytársain és kialakít egy véleményt. 

A véleményt a szimpátiaérték (SZ) jelzi. Legyen: 

 SZi,j = 1, ha az i-dik diáknak a j-dik diák szimpatikus 

 SZi,j = -1, ha az i-dik diáknak a j-dik diák nem szimpatikus 

 SZi,j = 0, ha az i-dik diáknak a j-dik diák semleges 

Így létrehoztuk a csoport szimpátia mátrixát. Ez a mátrix nem szimmetrikus, tehát a szimpátia nem 

feltétlenül kölcsönös. Ugyanezen a módon létrehozható a csoport kapcsolati mátrixa (az egyes 

értékeket jelöljük Ki,j-vel), amelyben az emberek közötti kapcsolatokat jelezzük. Ez a mátrix 

szimmetrikus, vagyis csak kölcsönös kapcsolatok megengedettek. 

A modell matematizálását megpróbáltam diákokkal szakkörön közösen elvégezni. Azt tapasztaltam, 

hogy a diákok a való élet minden komplexitásához szeretnének ragaszkodni, nehezen engednek meg 
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egyszerűsítéseket. Az általam ajánlott szimpátia modellt nagyfokú szkepticizmussal fogadták. Később 

egy részeredménnyel sikerült egy picit meggyőzni őket arról, hogy valamire használható a modell. 

3. A folyamatok matematizálása 

A modellben a kapcsolati háló kiépítését ciklusokra bontottuk. A következő események történnek egy 

ciklus alatt minden emberrel (i): 

 Kapcsolat: 

- A szimpatikusak közül valakivel (j) kapcsolatot létesít (ha van neki szimpatikus), vagyis a 

Ki,j és Kj,i értéket megnöveli eggyel. A szimpatikusak közül nincsenek kizárva azok, akikkel 

már kapcsolatban van, ha véletlenül rájuk esik a választás a velük való kapcsolatot 

megerősíti (1-nél nagyobb kapcsolati szám jön létre). 

Vizsgálat: 

- Felülvizsgálja meglévő kapcsolatait. Minden egyes kapcsolata esetén megnézi, hogy 

annak a barátnak a barátai mennyire szimpatikusak neki. Összeadja a barát barátainak 

szimpátia értékét. Ha ez az összeg kisebb, mint nulla (több antipatikus van a körben, mint 

szimpatikus), akkor a baráttal a kapcsolati számot eggyel csökkenti. Ha a kapcsolati szám 

nullára csökken, akkor a volt barát ezentúl már nem szimpatikus, a szimpátiaszám -1-re 

változik. 

Meggyőzés: 

- Megvizsgálja a neki antipatikus embereket, hogy hány barátja áll kapcsolatban egy adott 

antipatikus emberrel. Ha egy bizonyos korlátnál több barátja áll kapcsolatban az 

antipatikus emberrel, akkor hagyja magát „meggyőzni”, az antipátia megszűnik, vagyis a 

szimpátiaszám 1-re változik. Ekkor még nem létesítenek kapcsolatot, de ezzel megnyílik 

ennek a lehetősége. Egy ciklusban legfeljebb egy ilyen meggyőzés történhet egy 

emberrel. A korlát értéke nem negatív egész szám, értékének szerepét később vizsgálom. 

Ezek a folyamatok minden ciklusban minden emberre lefutnak. Jelen elemzésben azt vizsgáltuk, 

hogyan változik a kapcsolati háló 10 ciklus lefutása alatt. A folyamatok dinamikáját első körben nem 

vizsgáltuk, bár ez is nagyon kérdés lehet és a program módosításával erre később lehetnek 

lehetőségek. 

Az egyes folyamatokhoz tartozó kód a függelékben megtalálható. 
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4.1. Fázis átalakulás megjelenése a kollektív viselkedésben 

A szimuláció célja az volt, hogy vizsgáljuk, a kezdeti szimpátiaértékektől hogyan függ, hogy 10 ciklus 

után hány kapcsolat van a társaság tagjai között. A kapcsolat jelen esetben pusztán a kapcsolódások 

darabszámát jelenti, vagyis minden kölcsönös bármilyen erősségű kapcsolat 1 db-nak számít. 

A kérdés vizsgálatához először egy teljesen negatív, vagyis csupa -1-esekből álló szimpátia mátrixból 

indultunk. Természetesen ebből a mátrixból semmilyen kapcsolat nem jön létre. Ezért a szimpátia 

mátrixban minden egyes embernél véletlenszerűen egy -1-t +1-re cseréltünk (kiinduló állapot). Ekkor 

lefutattuk a fent leírt ciklust 10-szer és rögzítettük, hogy hány kapcsolat jött létre a folyamat végére. 

Visszaállítottuk a kiinduló állapotot és újabb -1-t cseréltünk +1-re véletlenszerűen minden egyes 

ember esetén. Lefutattuk a 10 ciklust, az eredményeket rögzítettük. Ezt összesen 20-szor végeztük el, 

vagyis a teljes folyamatban a teljesen negatív kiinduló állapotból fokozatosan jutottunk el a teljesen 

pozitív kiinduló állapotig.  

Első vizsgálatunkban a korlátot 0-nak választottuk, vagyis ha van olyan antipatikus ember, akit 

legalább egy barátunk ismer, akkor az meggyőz minket és antipátiából szimpátiára váltunk. Az így 

kapott eredményeket a következő grafikon mutatja: 

 

A diákjaimmal végzett közös elemzés alapján a két legfontosabb megfigyelés a következő volt: 

- A folyamatokba épített véletlen szerepe meglepően(a diákok számára) kicsi. Azt várták, 

hogy a véletlen kapcsolat létesítések és a véletlen szimpátia módosítások jelentősen 

befolyásolják majd az egymás után következő lefutások végeredményét. Ez a szimuláció 

azt mutatja, hogy ebben a modellben a társaság „sorsát” meghatározza a kezdeti 

szimpátia értékek összege.  
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- Szintén meglepő eredmény volt a diákok számára a „fázisátalakulás” megjelenése, a 

linearitás vagy más hasonló függvénykapcsolat hiánya. Érdekes volt számukra azt látni, 

hogy egy bizonyos határt átlépve a csoport komplex viselkedése „egy csapásra” 

radikálisan megváltozik.  

Itt jegyezném meg, hogy nagyon nehéz volt ebbe a projektbe bevonni a diákokat (a szakköri néhány 

érdeklődőt). Egyrészt számos kérdésükre én magam sem tudtam a választ, másrészt nagyon nehéz 

fogalmi váltás volt számukra elszakadni az egyéntől, az egyéni nézőponttól, és egy csoportra, mint 

komplex közösségre tekinteni. Ahogy a modell felépítésénél is említettem, bonyolult volt számukra 

azt kezelni, hogy mi az, amit elhanyagolhatunk a lényeg megtartásával, mi az a millió szempont és 

paraméter, ami csak az egyén szempontjából fontos, de a közös kollektív viselkedésének leírását nem 

befolyásolja. Különösen, hogy valamilyen mértékben igazuk van abban, hogy a felállított modell csak 

egy közelítése a valóságnak. Minden esetre, ahogy a modell egyes „eredményei” megjelentek egyre 

inkább hittek abban, hogy ez a modell képes lehet bizonyos folyamatokat „megjósolni”. 

4.2. A fázisátmenet eltolódása a korlát függvényében 

A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogy a korlát változtatása hogyan befolyásolja a szimuláció 

lefutását. (A korlát az a szám, ami meghatározza, hogy egy antipatikus személy esetén hány közös 

barátra van szükség, hogy szememben szimpatikussá váljon. ) 

A 4.1-ben leírt vizsgálatot többször végeztük el, a korlátot 0-tól 10-ig változtatva. Az így kapott 

eredményekből mutat be néhányat az alábbi grafikon: 
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Jelmagyarázat: 

 Sorozatok1 – A korlát értéke: 0  Sorozatok3 – A korlát értéke: 5 

 Sorozatok2 – A korlát értéke: 2  Sorozatok4 – A korlát értéke: 10 

 

Következtetések, megfigyelések: 

- A korláttól függetlenül minden lefutás végén a kapcsolatok száma a 120-130 környéki 

sávban maximalizálódott. Ennek okának további vizsgálata érdekes lehet. 

- A korlát növelésével a fázisátalakulási pont eltolódni látszik. Bár ennek pontos 

megállapításához több szimulációra lenne szükség.  

- Meglepő, hogy az eredményeket mennyire kevéssé befolyásolja a korlát mértéke. Míg a 

kék adatsor esetén a korlát 0, vagyis ha egy antipatikus emberrel akár csak egy közös 

barátunk van, szimpatikussá válhat, addig a lila adatsor esetén a korlát 10, vagyis a 

váltáshoz 11 közös barátra van szükség.  

- Úgy gondolom a szimuláció szociológiai interpretációja nagyon ingoványos talaj, de talán 

a következőket állíthatjuk (a modellről): ha egy „összezárt” csoport tagjai nyitottak 

egymásra (szimpátia összeg nagy) akkor sok kapcsolat alakul ki, még akkor is, ha nehezen 

változtatják meg kezdeti véleményüket.  Ha a csoport tagjainak kezdeti hozzáállása 

negatív, akkor a tagok elszigetelődnek, kevés kapcsolat jön létre, még akkor is, ha 

könnyen megváltoztatják véleményüket. 
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4.3. A perememberek „sodródása” 

A szimulációnak ezt a módosított verzióját a való élet ihlette. Mint korábban írtam a diákjaim nagyon 

szkeptikusak voltak a modellel kapcsolatosan, ezért kerestem olyan lehetőséget, ahol a valósággal 

össze tudjuk vetni az eredményt.  

A diákok osztályában 4 éve vagyok osztályfőnök és azt figyeltem meg, hogy az osztályban két 

szorosabb csoport, „klikk” alakult ki. Az egyik csoport meglehetősen extrovertált, központi, „menő” 

diákok csoportja, míg a másik csoportban találhatóak az inkább visszahúzódó, csendesebb diákok. Az 

elmúlt évek emlékei és beszélgetései ihlették a szimuláció alább verzióját. 

Legyen öt személy a húszból, akik kezdetben roppant nyitottak, mindenki szimpatikus nekik, vagyis 

véletlenszerűen bárkivel kötnek barátságot. Ugyanakkor legyenek kirekesztettek, a maradék 15 

ember egyikének se legyenek szimpatikusak, sőt 90%-os valószínűséggel legyenek antipatikusak. A 

vizsgálat tárgya, hogy a kirekesztetteknek van e esélyük kapcsolatot létesíteni a többiekkel (erre az 

antipátia-szimpátia váltás miatt van esély) vagy előbb vagy utóbb csak egymással lesznek 

kapcsolataik.  

Ebben a szimulációban a rendparaméter az alábbi módon definiáltuk: 

 Rend = 
����������		��á�	�		���	��������			ö�ö��

�		���	��������		ö�����		��������á��		��á�
, 

vagyis a kirekesztettek kapcsolatainak hány százaléka van egymás között.  

Az szimuláció eredményeit az alábbi diagram mutatja: 
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A szimuláció azt mutatja, hogy már egészen kis korlát esetén a kirekesztett emberek jó eséllyel 

összesodródnak, pedig kezdetben bárkivel szívesen kötnek kapcsolatot.  

Jelenleg már nem ellenőrizhető, hogy a szimuláció feltevései mennyire állták meg a helyüket a 

nevezett osztályban, mindenesetre erősen elgondolkodtatta a diákokat, hogy modell a valósággal 

hasonló eredményre vezetett. 

5. Néhány további lehetőség 

Néhány további vizsgálati ötlet, amelyeket az idő rövidsége miatt nem volt alkalmunk alaposan 

vizsgálni, de a csoport érdekesnek találta őket: 

- A kapcsolatok, kapcsolati háló stabilitásának kérdése. El jut e a csoport egy stabil 

végállapotba, ahol új párosok már nem keletkeznek?  Milyen feltételek mellett 

lehetséges ez? 

- A szimpátiaháló kitöltöttségének kérdése. Hogyan változnak a folyamatok, ha a 

szimpátiaháló nagy része üres (az emberek semlegesek)? Képes-e ekkor a kis számú 

szimpátia vagy antipátia eldönteni a csoport sorsát? 

- A szimpátiaháló struktúrájának kérdése. A kirekesztett emberek vizsgálatakor ez a 

kérdéskör részben tanulmányozva volt. Ugyanakkor számtalan más érdekes struktúra 

hatását lehetne vizsgálni. 

- A klikkek sorsa. Mi történik azokkal a klikkekkel, amelyek esetleg a csoport kezdetekor 

már léteznek? Milyen feltételek mellett bomlanak esetleg fel ezek? 

- A kapcsolati háló struktúrája. Milyen lesz a kialakult kapcsolati háló szerkezete? 

Egyenletes eloszlású, vagy lesznek benne csomópontok? 

6. Függelék 

A 3-as pontban leírt folyamatok megvalósítása Excel makró segítségével (a teljes makró a mellékelt 

Excel file-ban található): 

Kapcsolat: 

For j = 1 To ember 'sor vagyis adott ember kapcsolatteremtés 
                        cel = 1 
                        szimp = Sheets("param").Range("L" & j).Value 
                        vel = CInt(Int(szimp * Rnd() + 1)) 
                             
                        For i = 1 To ember 'oszlopok vagyis ismerősök 
                        Sheets("param").Select 
                        oszlop = Range("A" & i).Value 
                        cella = oszlop & j 
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                        oszlop2 = Range("A" & j).Value 
                        cella2 = oszlop2 & i 
                        If Sheets("szimp").Range(cella).Value = 1 Then 
                        If cel = vel Then 
                        Sheets("kapcs").Range(cella).FormulaR1C1 = Sheets("kapcs").Range(cella).Value + 1 
                        Sheets("kapcs").Range(cella2).FormulaR1C1 = Sheets("kapcs").Range(cella).Value 
                        i = ember 
                        Else: cel = cel + 1 
                        End If 
                        End If 
                        Next 
                        Next 
 
Vizsgálat: 

 

                       For j = 1 To ember 'sor vagyis adott ember kapcsolattörlés 
                        ertek = 0 
                     
                        For i = 1 To ember 'oszlopok vagyis ismerősök 
                        Sheets("param").Select 
                        oszlop = Range("A" & i).Value 
                        cella = oszlop & j 
                        oszlop2 = Range("A" & j).Value 
                        cella2 = oszlop2 & i 
                        If Sheets("kapcs").Range(cella).Value > 0 Then 
                            For k = 1 To ember 'érték kiszámítása 
                            oszlop3 = Sheets("param").Range("A" & k).Value 
                            If Sheets("kapcs").Range(oszlop3 & i).Value > 0 Then 
                            ertek = ertek + Sheets("szimp").Range(oszlop3 & j).Value 
                            End If 
                            Next 
                             
                        If ertek < 0 Then 'kapcsolat megszüntetése 
                        Sheets("kapcs").Range(cella).FormulaR1C1 = Sheets("kapcs").Range(cella).Value - 1 
                        Sheets("kapcs").Range(cella2).FormulaR1C1 = Sheets("kapcs").Range(cella).Value 
                                                 
                        If Sheets("kapcs").Range(cella).Value < 1 Then 'antipátiára váltás 
                        Sheets("szimp").Range(cella).FormulaR1C1 = -1 
                        End If 
                        End If 
                         
                        End If 
                        Next 
                        Next 
 
Meggyőzés: 

 
              'szimpátiára váltás vagy meggyőzés 
                         
                        For j = 1 To ember 'sor vagyis adott ember 
                        ertek = 0 
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                        For i = 1 To ember 'oszlopok 
                        oszlop = Sheets("param").Range("A" & i).Value 
                        cella = oszlop & j 
                         
                         
                        If Sheets("szimp").Range(cella).Value = -1 Then 'ha valaki antipatikus 
                         
                            For t = 1 To ember  'hány kapcsolatom áll kapcsolatban vele? 
                            oszlop2 = Sheets("param").Range("A" & t).Value 
                            cella2 = oszlop2 & j 
                             
                            If Sheets("kapcs").Range(cella2).Value > 0 Then 
                            If Sheets("kapcs").Range(oszlop2 & i).Value > 0 Then 
                            ertek = ertek + 1 
                            End If 
                            End If 
                            Next 
                         
                        If ertek > korlat Then 
                        Sheets("szimp").Range(cella).Value = 1 
                        i = ember 
                        End If 
                         
                        End If 
                        Next 
                        Next 
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Kollektív viselkedés egy osztályban 2. 

1. Véges effektusok 

A korábban bemutatott szimuláció további elemzésének első lépése a csoport létszámának 

hatásának vizsgálata. Az összehasonlíthatóság miatt ebben a dokumentumban minden értéket 

százalékos arányban fogok kifejezni, tehát n ember esetén: 

 Szimpátiaszázalék = 
�����á���ö

���

∙(��)
  (SZ) Kapcsolatszázalék = 

����
������	
�á��
�∙(���)

�

 (K) 

A csoport létszámának vizsgálatát két elkülönülő szakaszra bontottam. Első körben azt vizsgáltam, 

hogy kis létszámok esetén hogyan alakul a szimuláció, majd a nagy számok esetét külön vizsgáltam. 

1.1 Kis csoportok 

Az előző dokumentumban leírt módon vizsgáltam a kezdeti szimpátiösszegtől való függést. A korlátot 

minden esetben 2-nek választottam. A tapasztalatok azt mutatták, hogy kis létszámok esetén a 

véletlen szerepe nagy, ezért minden esetben több szimulációt végeztem. Néhány eredmény: 
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Tapasztalatok, megfigyelések: 

- Kis létszámok esetén az egyes szimulációk eredményének szórása nagy, vagyis nagy a 

véletlen szerepe. A létszám növelésével a szórás csökken, vagyis a csoport viselkedését (a 

létre jövő kapcsolatok számát) egyre kevésbé befolyásolja a véletlen. Ezt sajnos már nem 

tudtam a diákoknak megmutatni, de úgy érzem, ez egy bizonyítéka lehet annak, hogy egy 

soktényezős rendszer (még a beépített véletlen ellenére is) mutathat szabályszerűséget. 

- Az egyes esetek alapján látható, hogy a korábban vizsgált „fázisátalakulási” görbe inkább 

a nagyobb létszámokra jellemző, tehát ez is a nagy létszámú csoportok kollektív 

viselkedésének sajátossága (a csoport több mint sok egyén). 
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1.2 Nagy csoportok 

Az első szimulációkat 20 fős csoportokra végeztem el. Az alábbiakban azt vizsgálom, hogyan változik 

ennél nagyobb létszámok esetén a csoport viselkedése. 

Néhány szimuláció eredménye, amelyekben a kezdeti szimpátiaösszegtől való függést vizsgáltam: 

 

Sorozatok1 – 100 fő Sorozatok2 – 80 fő Sorozatok3 – 60 fő Sorozatok4 – 40 fő 

Megfigyelések tapasztalatok: 

- Minden esetben jól megfigyelhető a fázisátalakulás a 0 szimpátiaszázalék után. 

- Az adatsor „hullámzása”, ingadozása nagy létszámok esetén egyre kisebb, vagyis 

valószínűleg nagy létszámok esetén a véletlen szerepe egyre kisebb. (erre kitérek a 

később) 

- A telítődés egyre nagyobb létszámok esetén egyre kisebb százalékos értéknél történik 

meg. Ennek részletesebb vizsgálatával foglalkozik a következő fejezet. 

1.3 Telítődési maximumok 

A szimulációnak ebben a formájában a korábban leírt ciklust tízszer futtattam le az egyes kiinduló 

állapotokból. Minden egyes ciklusban minden egyes ember egy új kapcsolatot létesíthet (ha van neki 

szimpatikus egyén) és lehet, hogy szüntet meg kapcsolatot. Így egy lépésben n ember esetén n 

kapcsolat jöhet létre, és így K maximális értéke 10 ciklus után: 

 ���� =
� 

�∙(���)

�

=
! 

��
    (elméleti maximum) 

A következő grafikon azt mutatja, hogyan alakul egyes létszámok esetén a szimulációban előforduló K 

maximális értéke és az elméleti maximum: 
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Megfigyelések: 

- A lehetséges kapcsolatoknak kisebb százalékát valósítják meg a nagy csoportok. Ennek 

elméleti felső határát viszont a nagy csoportok tudják a legjobban megközelíteni limitált 

idő (10 ciklus) és ideális körülmények között (Max K értékek vizsgálata). 

2. Stacionárius állapotok 

Érdekes kérdés, hogy létezik-e a rendszernek stabil állapota, és milyen feltételek mellett jut el stabil 

állapotba a rendszer. Ennek a kérdésnek a vizsgálatához a szimuláció úgy módosítottam, hogy mindig 

adott szimpátiatáblázatból indítottam a futtatást és többször megvizsgáltam, hogy 40 ciklus alatt 

hova jut el a rendszer.  

Először 20 emberrel és 2-es korláttal futattam le a szimulációt. Első esetben a kiindulási esetben a 

szimpátiaösszeg 232 volt. Tíz szimuláció eredménye a következő: 
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Következő esetben azt vizsgáltam, hogy a fázis átmenetben lévő kezdőállapotból indítva milyen utat 

jár be a szimuláció. Ennek eredményeit mutatja a következő grafikon: 

 

 

Tapasztalatok megfigyelések: 

- Mindkét szimulációról elmondható, hogy az adatsorok azt mutatják, hogy a kapcsolatok 

száma egy ponton túl nem, vagy alig változik. A szó szoros értelmében nem beszélhetünk 

stabil állapotról, mert a kapcsolatok száma mutat apróbb ingadozásokat, illetve a 

háttérben születhetnek és szűnhetnek meg kapcsolatok, amik az összeget nem 

befolyásolják. A kapcsolatok számának kvázi-stabilizálódása jól egybe vág azzal a 

tapasztalattal, hogy egy csoport kapcsolati hálója a kezdeti „viharzásnak” nevezett 

szakasz után már csak kis mértékben képes megváltozni. Érdekes kérdés, hogy lehet 

kibillenteni ebből a kvázi-stabil állapotból a rendszert, például egy vagy néhány új 

csoporttaggal.  

- Nagy kezdeti szimpátiaösszeg esetén a szimuláció lefutása determinisztikus, a különböző 

lefutások eredményeinek szórása kicsi. Itt egy újabb bizonyítékát láthatjuk annak, hogy a 

csoport több mint az egyes tagok összessége. Azt nem tudjuk megjósolni, hogy egy adott 

ember a kiinduláskor szimpatikusak közül kivel fog kapcsolatot teremteni, de a csoport 

teljes egésze mégis mutat valamilyen kollektív szabályszerűséget. (érdekes lehetne ezt a 

tanításban a radioaktivitással párhuzamban hozni, hiszen ott is hasonlóan csak az 

egészről tudunk valamit mondani az egyes atomokról csak valószínűségeket) 

- Amikor a kezdeti szimpátiaösszeg értéke a korábban felmért fázisátalakulási tartományba 

esett, akkor a lefutások eredményei nagy szórást mutattak, vagyis a rendszer viselkedése 

kaotikus. A szórás jelentős mértéke meglepő. Láthatunk olyan lefutást, ahol a lehetséges 

kapcsolatok 60%-a megvalósul, és olyat is, ahol 3%-a. Ezekben az esetekben ugyanabból 

a szimpátiatábázatból indulnak a szimulációk, tehát pusztán a véletlen 

kapcsolatteremtések hozzák létre a szórást. Érdekes megfigyelni, hogy a kapcsolatok 
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száma bármilyen szinten is stabilizálódik, a 30. ciklus után az esetek döntő részében alig 

változik. 

A szimulációnak ezt a verzióját lefutattam 100 fővel is. Az eredményt az alábbi grafikon 

mutatja: 

 

 

Tapasztalatok, megfigyelések: 

- A 20 fős eset alapján csak 40 lépésig futattam le a ciklust. Az eredmények azt mutatják, 

hogy 100 fő esetén még nem jut el ennyi lépésben a kvázi-stabil állapotba a rendszer. Az 

első esetben (SZ = 4%) a lefutások közel lineárisak ennyi lépésben, itt különösen érdekes 

lehet, hogy több lépésben hogyan folytatódik a lefutás. A szimuláció ilyen paraméterek 

mellett jelentős számítási kapacitást igényel, így ennek vizsgálatára most nem volt 

lehetőségem.  

- Szemmel jól látható, hogy 100 fő esetén a véletlen szerepe sokkal kisebb, mint a 20 fős 

esetben. Még a fázis átmenetben lévő kiindulási pont esetén is egyértelműen a 

kapcsolatok növekedése felé indult el a rendszer minden esetben, egyedül a 
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meredekségekben látható különbség. Természetesen előfordulhat, hogy kis 

valószínűséggel a szimuláció lefutása kevés kapcsolatot eredményez, és ilyen éppen nem 

történt meg az általam lefuttatott néhány esetben.  

 


