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 درباره علم شبکه

سازی یک پدیده واقعی استفاده دلماز گراف برای معموالً ها( است. ها )یالبین گرهها و ارتباطات از گره ایمجموعهیک گراف، 

 روابط اجتماعیشوند. مثالً گراف در دنیای واقعی دیده می متنوعیهای گرافمثالً گراف شهرها و ارتباطات بین شهرها. اما  د.کننمی

جالب این گراف ارتباطات موجود بین بخشهای مختلف مغز انسان و غیره. مجازی، اجتماعی های ها در شبکهافراد، گراف دوستی

گراف ارتباطات بخشهای مختلف مغز انسان، ساختار مثالً های مشابه بسیاری دارند. های به ظاهر متفاوت، ویژگیجاست که این گراف

ی هایی با الگونتشار بیماری در کشور، شباهتالگوی اهمچنین  .های ساختاری()شباهت بوک داردهای جالبی با گراف فیسشباهت

ه غیربدیهی دارند ک یهایمعموالً ویژگی های واقعیشبکه های دینامیکی و پویا(.دارد )شباهتهای اجتماعی انتشار شایعه در شبکه

( یا Complex Network) «شبکه پیچیده»هایی، امروزه به چنین شبکهشوند. دیده نمیهای تصادفی در گراف هااین ویژگی

های اجتماعی گویند )زیرا شبکه( میSocial Networks) «های اجتماعیشبکه» با تساهل( و گاهی Network) «شبکه»مختصراً 

 .های پیچیده هستند(شبکهترین و جذابای از مهمترین دسته

 یکه هدف آن مطالعه رونق گرفته است( Network Science) «علم شبکه»با عنوان  یعلم جدیدسال اخیر،  20تا  15حدود در 

مندانی از دانش و ای استای و یا به تعبیری بهتر، فرارشتهبین رشتهعلم شبکه، یک علم هاست. و تحلیل آن ی واقعیهاشبکهخواص 

علوم و  یریتمد ،فیزیک، بیوانفورماتیک، ریاضیاتمپیوتر، ی از علوم کامثالً متخصصان .کنندهای مختلف در این حوزه فعالیت میحوزه

 علوم شناختی، روانشناسی و غیره( در حال فعالیت در حوزه علوم شبکه هستند.شناسی، شامل جامعهانسانی )

 مطالب درسی

 عبارتند از: های پیچیده درس شبکهبرخی از موضوعات 

 ترین مسیر و ...()یال، گره، کوتاهمفاهیم گراف  -

 (Network Measuresها )گیری شبکههای اندازهشاخص -

 های پیچیده های شبکهمدل -

 هاجستجو در شبکه -

 های پیچیدههای ساختاری شبکهویژگی -

 ی پیچیدههاهای دینامیک و پویا در شبکهویژگی -

 ها )مثالً انتشار بیماری، انتشار شایعه و ...(در شبکهانتشار های مدل -

 ارد؟(ای تعلق د؟ هر گره به چه دسته یا خوشهاست ترمهماست؟ کدام یال  مندترقدرتهای پیچیده )کدام گره تحلیل شبکه -

های تبلیغات در شبکهسازی ، شبیهدر جامعه سازی انتشار شایعهشبیههای واقعی )سازی کامپیوتری برای شبکهشبیه -

 اجتماعی و ...(



 علم شبکهاهمیت 

ی هامجلهو همچنین موضوعی جذاب در کاربردهای صنعتی است.  و داغ در حوزه پژوهشی محبوب ،مهمعلم شبکه، موضوعی حوزه 

از سوی دیگر، . این حوزه( توجه به)نشانی از اهمیت و  شده است اندازیراهدر دنیا در این حوزه به تازگی  و معتبری مهم پژوهشی

لوم ، پزشکی و عشناسیزیست ،اقتصاد ارتباطات، علوم اجتماعی، روانشناسی شناسی،جامعه درفراوانی کاربردهای  شبکهتحلیل 

، انکیبهای در حوزه مثالًکاربردی شده است )کشور ما نیز در  علم شبکهاستفاده از در چند سال اخیر،  .پیدا کرده استکامپیوتری 

  (اپراتورهای مخابراتی وکاربردهای اینترنتی 

 نیازهای درسپیش

دانش اولیه در زمینه گراف الزم نیست و نیاز خاصی ، پیشهای پیچیدهو گذراندن درس شبکه مطالعه در زمینه علوم شبکهرای ب

و  یوتریکامپ سازینویسی، شبیهبرنامهمهارت ، کاویدادهبیشتر در زمینه گراف و همچنین موضوعاتی مانند دانش البته کافیست. 

  خواهد بود.و انگیزاننده ید مف ،هوش مصنوعی

 نکته

های کهشب حوزهدارد. اگر به  «های کامپیوتریشبکه»مربوط به درسهای ه موضوع بناچیزی ارتباط  «های پیچیدهشبکه» درسموضوع 

اشتباه  را دوست دارید، به های کامپیوتریطراحی شبکههای شبکه، امنیت شبکه و پروتکلو موضوعاتی مثل  کامپیوتری عالقمندید

 بین این دو حوزه وجود دارد(هم اطاتی ارتبالبته ) !نروید (شبکه پیچیدهاین درس ) درسسراغ 

 مثالهایی از کاربرد

 :بوده است هادهد، یا به دنبال پاسخ آنها پاسخ میبرخی از سؤاالتی که علم شبکه به آن

ه چخرید پیشنهاد بندی کنیم؟ گروهتوانیم مشتریان و کاالها را چگونه میکاربران داریم. های خرید تراکنش ی ازگراف -

  دهیم؟بکاالهایی را به چه کسانی 

اف بوک دسترسی ندارم. چگونه یک گرسازی کنم، ولی به گراف واقعی فیسبوک را شبیهیغات در شبکه فیسخواهم تبلیم -

 ؟بوک باشدهای ساختاری آن مشابه با گراف فیسطوری که ویژگی سنتز( کنماد )جایتصادفی 

 کدامکمی داریم.  اطالعات، ولی درباره هویت و نقش این افراد ایمیدا کردهپهای تلفنی بخشی از القاعده را گراف تماس -

 ها افراد کلیدی این شبکه هستند؟گره

اری، برای مقابله با این بیمایران آیا شود؟ این بیماری اپیدمی میآیا مشاهده شده است. در افریقا  «ایکس»واگیردار بیماری  -

ا با حداقل بودجه واکسیناسیون همه مردم ممکن نیست، چه کسانی راجرا کند؟ اگر واکسیناسیون عمومی برنامه باید 

 واکسینه کنیم تا این بیماری در ایران اپیدمی نشود؟
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