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Περιεχόμενα 

• Το βασικό μοντέλο DeGroot 

• Το μοντέλο DeGroot με πεισματάρηδες 
κόμβους 

• Το παίγνιο επιρροής σε κοινωνικό δίκτυο 



Ένα παράδειγμα 
• Έστω ένα κοινωνικό δίκτυο με  

τρεις κόμβους 1, 2 και 3 (βλ. σχήμα) 

• Ο κόμβος 1 λαμβάνει υπόψη τη δική 
του γνώμη, τη γνώμη του κόμβου 2 και τη γνώμη του κόμβου 3. 
Όλες με βαρύτητα 1/3. Αυτό απεικονίζεται στο σχήμα με τις 
εξερχόμενες ακμές από τον κόμβο 1. 

• Αντίστοιχα ο κόμβος 2 εμπιστεύεται μόνο τον εαυτό του και τον 
κόμβο 1, ενώ ο κόμβος 3 κυρίως τον εαυτό του και λίγο τον 2. 

• Έστω ότι ο κόμβος 1 έχει αρχική γνώμη 0 και οι κόμβοι 2 και 3 
έχουν αρχική γνώμη 1. 

• Τι θα συμβεί εάν αρχίσουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι 
κόμβοι και να αναθεωρούν ο καθένας τη γνώμη του; 



Ενημέρωση γνώμης στο μοντέλο 
DeGroot 

• Στο μοντέλο DeGroot κάθε κόμβος ενημερώνει τη γνώμη του σε κάθε γύρο 
υπολογίζοντας το σταθμισμένο μέσο όρο των γνωμών όλων των κόμβων τους 
οποίους εμπιστεύεται. 

• Με αρχικές γνώμες p(0)=(1, 0, 0) για τους τρεις κόμβους τη χρονική στιγμή 0, 
η γνώμη του κόμβου 1 τη χρονική στιγμή 1 θα είναι: 

 1 * 1/3 + 0 * 1/3 + 0* 1/3 = 1/3 

 Όμοια η γνώμη του κόμβου 2 θα είναι 

 1/2 * 1 + 1/2 * 0 = 1/2  

 και του κόμβου 3  

 1/4 * 0 + 3/4 * 0 = 0 

 Επομένως τη χρονική στιγμή 1 οι γνώμες 
θα είναι p(1)=(1/3, 1/2, 0).  



Διαμόρφωση 

• Τα διανύσματα με τις γνώμες των κόμβων σε διαδοχικές χρονικές στιγμές θα 
είναι 

• p(0)=(1, 0, 0)  

• p(1)=(1/3, 1/2, 0)  

• p(2)=(5/18, 5/12, 1/8) 

• p(3)=(59/216, 25/72, 19/96) 

 

• … 

• p(t)(3/11, 3/11, 3/11) 



Διαμόρφωση γνώμης 

• Εάν συνεχιστεί η διαδικασία ενημέρωσης της γνώμης οι κόμβοι σταδιακά 
θα συγκλίνουν σε μια κοινή γνώμη και θα υπάρξει ομοφωνία (consensus). 

• Η τελική γνώμη θα είναι (3/11, 3/11, 3/11). 

• Μια μαθηματική ανάλυση του πίνακα του γραφήματος του κοινωνικού 
δικτύου δίνει ότι η βαρύτητα κάθε κόμβου στη διαμόρφωση της τελικής 
κοινής γνώμης είναι (3/11, 4/11, 4/11). 

• Το διάνυσμα (3/11, 4/11, 4/11) ονομάζεται διάνυσμα επιρροής του 
γραφήματος (influence vector). 

• Επομένως οι κόμβοι 2 και 3 έχουν (λίγο) μεγαλύτερη επιρροή από τον 
κόμβο 1. 

• Παρόμοια ανάλυση χρησιμοποιείται και από τον αλγόριθμο PageRank της 
Google για τον υπολογισμό της βαρύτητας (rank) κάθε ιστοσελίδας του 
παγκόσμιου ιστού. 

 



Πίνακας Τ του γραφήματος 

• Έστω ο πίνακας γειτνίασης Τ 
του γραφήματος 

• Τότε 
 

 και  
 p(1) = T ∙ p(0)  
 p(2) = T ∙ p(1) = T2 ∙ p(0) 
 p(3) = T ∙ p(2) = T3 ∙ p(0) 
 … 
 p(t) = T ∙ p(t-1) = Tt ∙ p(0)  (3/11, 3/11, 3/11) 

 
 



Δυνάμεις του πίνακα Τ 

• Τ =    , T2 = 

 

 

• T3 =  

  

• … 

 

• Tt   

 

• Το Tt συγκλίνει προς έναν πίνακα που κάθε γραμμή του είναι 
το διάνυσμα επιρροής του γραφήματος.  

 



“Πεισματάρηδες” κόμβοι 

• Εάν ένας κόμβος στο μοντέλο DeGroot δεν έχει εξερχόμενες 
ακμές προς άλλους κόμβους, τότε η γνώμη τους μένει 
ανεπηρέαστη και επομένως σταθερή. 

• Τέτοιοι κόμβοι ονομάζονται πεισματάρηδες ή απόλυτα 
πεισματάρηδες (stubborn ή fully stubborn). 

• Για παράδειγμα στο παρακάτω κοινωνικό δίκτυο ο κόμβος 1 
είναι απόλυτα πεισματάρης 



Μερικώς πεισματάρηδες κόμβοι 

• Ένας κόμβος ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από απόλυτα 
πεισματάρη κόμβο αλλά και από άλλους μη πεισματάρηδες 
κόμβους, ονομάζεται μερικώς πεισματάρης (partial 
stubborn). 

• Για παράδειγμα στο παρακάτω κοινωνικό δίκτυο ο κόμβος 2 
είναι μερικώς πεισματάρης, εφόσον επηρεάζεται άμεσα από 
τον κόμβο 1 που είναι απόλυτα πεισματάρης. 

 



Διαμόρφωση γνώμης 

• Όταν σε ένα μοντέλο DeGroot υπάρχει τουλάχιστον ένας 
πεισματάρης κόμβος (είτε απόλυτα είτε μερικώς) τότε  
– Η αρχική γνώμη των μη πεισματάρηδων κόμβων δεν έχει καμία 

επιρροή στις τελικές γνώμες 

– Εάν ένας μόνο κόμβος είναι πεισματάρης (είτε απόλυτα είτε μερικώς) 
τότε η γνώμη του θα επικρατήσει σε όλο το κοινωνικό δίκτυο 

– Εάν δύο ή περισσότεροι κόμβοι είναι πεισματάρηδες τότε  

• το κοινωνικό δίκτυο πιθανότατα πάλι συγκλίνει χωρίς όμως γενικά να 
καταλήγουν οι κόμβοι σε ομοφωνία 

• οι τελικές γνώμες εξαρτώνται από τις αρχικές γνώμες των 
πεισματάρηδων κόμβων και την τοπολογία του γραφήματος 



Εργασία 3 - Μπόνους 

• Η γνώμη κάθε κόμβου είναι ένας πραγματικός αριθμός στο διάστημα 0 
έως 1. 

• Δύο παίκτες θα ανταγωνίζονται πάνω στο κοινωνικό γράφημα 

– ο ένας παίκτης θα προσπαθεί να επηρεάσει το κοινωνικό ώστε οι γνώμες των 
κόμβων να συγκλίνουν όσο γίνεται προς το 0  

– ο δεύτερος παίκτης θα προσπαθεί να επηρεάσει τις γνώμες προς το 1 

• Τελικό αποτέλεσμα: Η μέση τιμή των τελικών γνωμών όλων των κόμβων.  

• Δύο κριτήρια: 

– Εάν η μέση τιμή είναι < 0.5 κέρδισε ο παίκτης του 0, εάν είναι > 0.5 κέρδισε ο 
παίκτης του 1, εάν είναι 0.5 τότε είναι ισοπαλία. 

– Η απόλυτη τιμή της απόστασης της μέσης τιμής από την τιμή που επιδιώκει 
ένας παίκτης είναι επίσης ένα μέτρο της επιτυχίας του. Δηλαδή εάν η μέση 
τιμή είναι 0.6 τότε ο παίκτης του 0 έχει χάσει, αλλά έχει καταφέρει να 
επηρεάσει κατά 0.4 το σκορ. Εάν η μέση τιμή ήταν 0.8, τότε ο παίκτης 0 θα 
είχε επηρεάσει μόνο κατά 0.2. 



Εργασία 3 - Κινήσεις 

• Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να κάνει μερικώς 
πεισματάρηδες μέχρι πέντε κόμβους του κοινωνικού 
γραφήματος. 

• Ουσιαστικά δηλαδή μπορεί να προσπαθήσει να εξαγοράσει 
μέχρι πέντε κόμβους του γραφήματος. 

• Πως; 
– Μπορεί να συνδέσει μέχρι πέντε κόμβους με έναν κόμβο απόλυτα 

πεισματάρη που έχει τη γνώμη που υποστηρίζει ο παίκτης.  

– Κάθε σύνδεση έχει ένα βάρος (το ποσό της δωροδοκίας) 

– Συνολικά κάθε παίκτης μπορεί να “επενδύσει” μέχρι 200 μονάδες 
βάρους (πχ. χρήματος). 



Εργασία 3 – Δωροδοκία κόμβων 
• Ο παίκτης 0 επηρεάζει (δωροδοκεί) με βάρος 150 τον κόμβο και με βάρος 

50 τον κόμβο 4. 

• Ο παίκτης 1 επηρεάζει με βάρος 200 τον κόμβο 3. 

• Στο αρχικό γράφημα το συνολικό βάρος των εξερχόμενων ακμών για κάθε 
κόμβο είναι 100 και μοιράζεται ίσα σε όλες τις ακμές. 

• Μετά τις κινήσεις των παικτών, στους κόμβους που έχουν νέες 
εξερχόμενες ακμές, κανονικοποιούνται 
τα βάρη ώστε να έχουν άθροισμα  
πάλι 100. 

• Οι αναδρομικές ακμές (loops) 
πάνω στους κόμβους 
Π0 και Π1 τους κάνουν  
απόλυτα πεισματάρηδες.  
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Το αρχικό κοινωνικό γράφημα 
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Οι παρεμβάσεις στο κοινωνικό γράφημα 
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Το κανονικοποιημένο κοινωνικό γράφημα 
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Εργασία 3 – Μπόνους - Σκορ 

• Σε κάθε εκτέλεση του GraphSearch καταγράφεται στον server 
ποιους κόμβους και με πόσο βάρος επιλέγει να εξαγοράσει ο 
αλγόριθμος 

• Μπόνους 
– Στο μόνους μέρος θα εκτελεστούν όλες οι αναμετρήσεις ανά δύο, των 

κινήσεων που θα προτείνουν οι φοιτητές.  

– Μετά την παράδοση όλων των εργασιών, για δύο συγκεκριμένα 
γραφήματα (execution mode 1 και 2) θα γίνει το εξής: 

– Η απάντηση από κάθε εργασία θα παίξει με τις απαντήσεις όλων των 
άλλων εργασιών, σε παιχνίδι με δύο παίκτες.  

• Το συνολικό σκορ κάθε φοιτητή θα προκύπτει από το  
– πόσες νίκες έχει ο παίκτης του, και 

– τη συνολική επιρροή που άσκησε ο παίκτης του 



Εργασία 3 – Υπολογισμός Σκορ 
• Μετά την παράδοση όλων των εργασιών για τα δύο συγκεκριμένα 

γραφήματα των  

– execution mode 1, και  

– execution mode 2. 

 θα γίνει το εξής: 

– Η απάντηση από κάθε εργασία θα παίξει με τις απαντήσεις όλων των άλλων 
εργασιών, σε παιχνίδια με δύο παίκτες.  

• Το συνολικό σκορ κάθε φοιτητή θα προκύπτει 

– από το πόσες νίκες θα πετύχει ο παίκτης του, και 

– από τη συνολική επιρροή που άσκησε ο παίκτης του. 

• Θα γίνει δηλαδή ένα πρωτάθλημα μεταξύ όλων των απαντήσεων. 

– Αυτό θα γίνει ξεχωριστά για τα δύο γραφήματα των execution modes 1 και 2. 

– Όλη η διαδικασία θα εκτελεστεί αυτόματα στον server χωρίς καμία ανάμειξη των φοιτητών 
ή των εργασιών τους. θα χρησιμοποιηθούν οι απαντήσεις που θα έχουν καταγραφεί για τα 
αντίστοιχα PROOF-OF-PARTICIPATION. 

• Το μέρος αυτό της εργασίας 3 έχει χαρακτήρα μπόνους.  
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