
١فصل

پیچیدهشب�ه های

مقدمه١ . ١

سازیمدلاینبهکرد،تحلیلهاآندهندهتش�یلاجزابررس�بام� توانرافیزی��پدیده هایازبسیاری
مغناطیس� خواصبررس� بهم� توانکلبهجزمدلازمثال�عنوانبهمی�ویند.کلبهجزسازیمدل
اشارهآماریم�انی�کم�باذرات)اسپین(سیستمکوچ�تراجزایرفتاربهتوجهبامغناطیس� مواد
بهسیستمکوچ�تراجزایبینبرهم�نش هایکهاستآنمدیونسازیمدلروشاینموفقییتکرد.

است.سیستماجزایبینفاصلهازمشخصتابعبرهم�نشاینشدتوبودهمشخصخوبی 
مدلموفقییتموجبکهاصل� فرضهردوم� پردازیمپیچیدههایسیستمبررس�بهکهزمان� 

سیستم هایدرطرفی�ازمیرود.سوالزیربودهفیزی�هایبخشازبسیاریدرکلبهجزسازی
نیستمشخصسیستمکوچ�ترهایبخشبینبرهم�نش هایدقیقماهیتمواردازبسیاریدرپیچیده

ابهامدوایننیست.همازهابخشاینفاصلهازساده ایتابعبرهم�نش هااینشدتدی�رطرف� ازو
موردفیزی�هایبخشازبسیاریدرکهکلبهجزسازیمدلمعمولهایروششودم�موجب
درکهکارامدیابزارهایازی�� شود.مواجهمش�لباپیچیدههایسیستمدرم� گیردقراراستفاده
ریاض� ابزارپیچیدهشب�ه هایاست.پیچیدهشب�ه هایشودم�استفادهپیچیدهسیستم هایبررس� 

دهد.م�مابهراآنتحلیلوپیچیدهسیستمی�نمایشسازیسادهام�انکههستندقدرتمندی
١٧٣۵سالدراویلرتوسطباراولینکهمی�رددبرگرافنظریهبهپیچیدهشب�ه هایبنیادیماهیت

طرفدودرپروسپادشاه�درکنیتزبرگشهرشد.استفادهکنی�زبرگشهرمعروفمسالهحلبرای
شهراصل� بخشبهپلهفتتوسطتنهاکهبودبزرگبخشدوشاملوبودشدهساختهپرگلیارود

بوداینشهراینتاریخ�مساله.کنیدم�مشاهده)١ . ١(ش�لدرراشهرتاریخ� نقشهبودند،متصل

٢



٣ پیچیدهشب�ه های١.فصل

راستسمتش�لوکونی�زبرگشهرازنماییچپسمتتصویر١ . ١:ش�ل
است.شهرهایپلوهابخشمعادلگراف

همزمانوشودعبورپل هاتمامازکهکردانتخابم� توانشهرسطحدرزدنقدمبرایمسیریچهکه
پل هایونقطه(راس)بهراشهرمختلفمناطقاویلرباشد.نشدهعبورباری�ازبیشپل�هیچرویاز

سادهاینباکردتبدیلمی�ردندمتصلهمبهرانقاطاینکه(یال)هاییخطبهراهاآنبینارتباط� 
کهمسیریهیچکهدادنشاناویلرگرافاینبهاستنادبا.شودم�تبدیل١ . ١گرافبهمسالهسازی
ندارد.وجودباشدداشتهرامسالهشرایط

تحلیل�هایروشدرمحدودیتدلیلبهاماداشتهزیادیپیشرفتریاضیاتدرگرافنظریهاگرچه
هایروشگسترشبااخیرچندسالدررفت.م�بشمارریاضیاتازانتزاع�ای شاخهعنوانبهبیشتر

توجهپیچیدهشب�ه هایواقع�دنیایدرمقیاسبزرگشب�ه هایتحلیلام�انوکامپیوتریمحاسبات
رشتهمیانکاربردزمینهدرمقاالتازبسیاریوکرده اندجلبخودبهگوناگونرشته هایدررافراوان� 

کرد.اشاره]١،٢،٣،۴[بهم� توانمیانآنازکهاسترسیدهچاپبهپیچیدهشب�ه های

پیچیدهشب�ه هایمعرف� ١ . ١ . ١

درم� پردازند.مسالهسازیسادهبهسیستمی�سازیمدلضروریاتبرتمرکزباپیچیدهشب�ه های
نمایانگر(یالها)اتصاالتوسیستمدرموجودعناصرنمایانگر)راسهانقاط(پیچیدهشب�ه هاینمایش
م� کنیم.اشارهزیردرپیچیدهشب�ه هایازمثالچندبهنمونهعنوانبهاست.عناصرمیانهایکنشبرهم

م� کنیمنگاهآنبهمقیاس�چهدراینکهبهتوجهباشب�هایندرکامپیوتری:اتصاالتشب�ه
راشب�هایندرکشورهرم� توانمقیاسی�درمثالکرد.تعریفمتفاوت�راس هایم� توان

تش�یلراشب�هاینیالهایکشورهامیانارتباط� ترافی�صورتایندرکهکردفرضراسی�
آدرسی�کهکوچ�کامپیوتریمرکزیاشخص� کامپیوترهرمیتواندی�رسطح�درمیدهند.
م� باشد.شب�هیالهایهاآنبینارتباطاتکهگرفتنظردرشب�هاین هایراسرادارداینترنت�

مناسبمقیاسکنیمبررس� م� خواهیماینترنتشب�همورددراطالعات� نوعچهاینکهبهبسته
].۵،۶[شودم� انتخابراشب�هتولیدبرای



۴ پیچیدهشب�ه های١.فصل

١واتستوسط١٩٩٨سالدرباربازی�رهانخستینهم�اریشب�هبازی�رها:هم�اریشب�ه

imdbسایتوبدرکهفیلمدیجیتالاطالعاتاساسبرشب�هاینگرفت.قراربررس� مورد
فیلمصنعتدربازی�رهامیانارتباطاتبررس� برایشب�هاینازشد.تولیدشدهجمع آوری

].٧[رفتب�ارصنعتایندرفعالگروه هایبررس� وسازی

بسیاریدردهدم�قرارتاثیرتحترانفرمیلیونهاکهسراسریخاموش� هایرسان�:برقشب�ه
م� توانمثالعنوانبهکهم� افتداتفاقرسان�برقشب�های زنجیرهافتادنکارازبخاطرموارد

شدنخارجمدارازکهکرداشاره١٩۶۵سالدرآمری�امتحدهایاالتشرق� شمالخاموش�به
رسان�برقشب�هازهاآنشدنخارجودی�رنیروگاه هایبهحدازبیشفشارباعثنیروگاهی�

انجامحوادثاینگونهازجلوگیریزمینهدربسیارکارهایشد.قطعنفرمیلیون٣٠برقوگردید
چندیای�شدنخارجهنگامدرآنمقاومتورسان�برقشب�هبررس� بهآنازبخش�کهشده

شب�ه هایبابررس�  هااینازبخش�م� باشد.رسان�برقشب�هازرسان�برقخطوطیانیروگاه
.]٨،٩[شودم�انجامحملهمقابلدرهاآنپایداریوپیچیده

انسان� عنصربخاطرTwitterوFacebookهمچوناجتماع�شب�ه هایاجتماع�:شب�ه های
م�گرفتهنظردرانسان� جامعهمشابهنمونه هایعنوانبهشب�ه ها،اینساختارآمدنبوجوددر

.]١٠،١١[م� پردازندجامعهدرانسان� روابطویژگ� هایبررس� بههاآنکم�باوشوند

١Watts, D.J



۵ پیچیدهشب�ه های١.فصل

(ب)(آ)

(ج)

(د)

مقاالتارجاعات(ب)ش�لوب.شب�هاتصاالتشب�ه(آ)ش�ل١ . ٢:ش�ل
حملشب�ه(ج)ش�لموضوع.اساسبر٢٠١٢-٢٠٠٨هایسالبینشدهچاپ

ایاالتمختلفشهرهایدرمالیات�قوانینشباهتشب�ه(د)ش�لهوایی.نقلو
متحده



۶ پیچیدهشب�ه های١.فصل

شب�ه هاساختاریخصوصیات١ . ٢

بهتردرکبهکم�پیچیدهشب�هی�ش�لبهمسالهی�نمایشتنهامواردازبسیاریدرکهچندهر
نمیسازد.آش�ارراشب�هساختاریجزئیاتتمام�تنهاییبهتازهدیدایناماکردخواهدمسالهآناز
شب�ه هایخواصبهم� توانهاآنبررس� باکهم� پردازیمپارامترسریی�معرف� بهدلیلهمینبه

پرداخت.هاآنمقایسهبهوبردپی مختلف

پیچیدهشب�ه هایماتریس�نمایش١ . ٢ . ١

آنمجاورتماتریسوشب�هی�نمایش١ . ٣:ش�ل

ماتریسی�صورتبهرااندشدهتش�یلیالوراسنوعی�ازتنهاکهای پیچیدهشب�ه هایم� توان
دادتش�یلراANNماتریسم� توانباشدداشتهیالKوراسNماشب�هکهاینفرضباداد.نمایش
jوiراسمیانیال�کهصورت� درم� باشد.jوiراسمیانیالنمایانگرAijآنعناصرکهبطوری

Aijباشدنداشتهوجود = Aijباشدداروزنjوiمیانیالاگربود.خواهد0 = Wijبهبود.خواهد
شب�هبرایومتقارن٢جهتبدونهایشب�همجاورتمی�ویند.ماتریسمجاورتماتریسAماتریس

است.نامتقارنکل�طوربه٣جهتدارهای
٢Undirected Network
٣Directed Network



٧ پیچیدهشب�ه های١.فصل

جهتبدونگرافوجهتدارگراف١ . ۴:ش�ل

ازم� توانشب�هآنخواصتحلیلدرمیدهیمنشانمجاورتماتریسش�لبهراشب�هی�کههنگام�
بیشتربررس� بهکههاییروشازی�� کرد.استفادهماتریس هانظریهدرموجودروش هایازبسیاری

است.مجاورتماتریسمقدارهایویژهوبردار هاویژهخواصم� پردازیمآن
اینکهم� شویممتوجههستندوزنهمهایالتمامآندرکهمجاورت�ماتریسبهدقیقترنگاه� با

توان هایاست.jراسبهiراسازیالی�طولبامسیر هایوجودعدمیاوجوددهندهنشانماتریس
نشانA2مثالعنوانبهدهد.م�نشانرایالی�ازبیشترطولبامسیر هایمجاورتماتریسباالتر
م� باشد.jراسبهiراسازیال٢طولبهمسیر هایدهنده

راسهردرجه

باشد.م�راسآنهمسایه هایتعدادنمایانگرکهاستراسآندرجهراسهرپایهخصوصیاتازی�
آورد.بدستشب�هی�مجاورتماتریسازم� توانسادگ� بهراراسهردرجه

ki =
∑

j

Aij

درجات توزیع

توزیعتابعدادتشخیصم� توانآنباراشب�هی�بنیادیخواصازبسیاریکهمهم� پارامتر هایازی�� 
ش�لبهباشدزیادبسیارشب�هراس هایتعدادکهحالت�درتوزیعتابعاست.شب�هی�درجات 

P (k) = lim
N→∞

Nk

N

توزیعتابعبررس� دربزرگنچندانشب�ه هایباکردنکارهنگامدلیلهمینبهشود.م�تعریف
استدرجات�درکاف� دقتعدممش�التاینمهمترینازی�� .م� شویممواجهمش�الت�بادرجات 



٨ پیچیدهشب�ه های١.فصل

تابعنوعبهبیشتربزرگنچندانشب�ه هایدردلیلهمینبههستندکمآمارینظرازهاآنتعدادکه
آن.ریاض� دقیقش�لبهتاشودم�دقتتوزیع

بوداینقالبدیدگاهگرفتصورتواقع�دنیایبزرگشب�ه هایزمینهدرکهبررس�  هایازپیش
شب�ه هایاکثرکهبودایندیدگاهاینپشتاستداللهستند.پواسن�توزیعتابعدارایشب�ه هایاکثرکه

بینیالی�وجوداحتمالاینبنابرنداردوجودشب�هراس هایمیانچندان�تفاوتوهستندهم�ن
م�هاراسدرجات برایپواسن�توزیعتابعآمدنوجودبهمنجرکهاستثابتمقداری�راسدوهر

شب�ه هایاینازبسیاریکهگردیدمشخصشدانجامواقع�شب�ه هایرویکهبررس�  هایباشود.
Pصورتبهرفتاری (k) = k−γ2محدودهدرنمایبا < γ < دارند.3

درجهمیانگین١ . ٢ . ٢

ش�لبهکهاستهاراسدرجهمیانگینم� کندکم�شب�هتوپولوژیدرکبهکهکمیت هایازی�� 

< k >=

∑
i

ki

N
=

∑

k

kP (k)

>کهشب�هایشود.م�تعریف k >≪ Nمی�ویند.۴پراکندهشب�ه هایراباشند

درجهخیزوافت١ . ٢ . ٣

بهکهاستشب�هدرهاراسدرجهپراکندگ�میزاندهندهنشاندرجات توزیعدرمیانگینازانحراف
ش�ل

V ar(k) =

∑
i

k2
i− < k >

N

شود.م�تعریف

درجه‐درجههمبستگ� ١ . ٢ . ۴

درجات باهایراس بینهاییهمبستگ� استمم�نشب�هآنرشددینامی�بهتوجهباشب�هی�در
سطحهمافرادبابیشترزیادنفوذباوثروتمندافرادانسان� جامعهدرمثالطوربهشود،ایجادمختلف
آماریمتغیری�کهشب�هدرجات توزیعتابعازاستفادهباروابطاینبررس� دارند.ارتباطخودشان

۴Sparse Networks



٩ پیچیدهشب�ه های١.فصل

دوتایمشترکتوزیعتابعازدرجه‐درجههمبستگ� بر رس� براینیست.پذیرام�اناستنقطه یتک
P (k′, k)شرط�یاP (k′|k)استمشخصکههمانطوری].١٢،١٣[شودم�استفادهP (k′, k)

,′kدرجات باهاییراس باشدشدهانتخابتصادف�طوربهکهیالی�کهاستایناحتمال kهمبهرا
Pوکندوصل (k′|k)درجهباراسبهآنسری�یال�اگرکهاستآناحتمالkدی�رراسباشدوصل

کهاستمشخصکامالباشد.داشته′kدرجهآن

P (k′|k) = < k > P (k′, k)

kP (k)

کهدادنشانم� توانتعامدشرطوتوازن‐دقیقرابطهازاستفادهباو

P (k) =
< k >

k

∑

k′

P (k, k′)

راروابط�ازمفیداطالعاتاستخراجموجودآماریخیز هایوافتکوچ�اندازهباشب�ه هایدر
وافتتاثیرکهمی�نندراتعریفدی�ریسنجه هایدلیلهمینبهم� سازد،مش�لکردیمتعریفکه

نزدی�تریندرجهمیانگینهاسنجهاینازی�� باشد.کمترهاآندرکوچ�شب�ه هایآماریخیز های
صورتبهکهاستهمسایه ها

K̄nn
i =

∑

j

AijkjP (kj|ki)

رویتنهاjاندیسرویجمعکهشودم�موجبجمعدرAijحضور].١۴[شودم�تعریف
رفتاربهتوجهبادستهدوبهم� توانراواقع�دنیاهمبستهشب�ه هایگیرد.صورتiهمسایه های

K̄nn(k)کرد.تقسیم



١٠ پیچیدهشب�ه های١.فصل

شب�ه هایبرایهمسایه هانزدی�تریندرجهمیانگینرفتارشماتی�ش�ل١ . ۵:ش�ل
ناهمجوروجورهم

معن� بدیناینم� یابد.افزایشkافزایشباK̄nn(k)کههستندهاییشب�ه۵جورهمشب�ه های١.
وصلهمبهکهدارندتمایل)همبهنزدی�درجات با(همانندراس هایشب�ه هاایندرکهاست

.هستندویژگ� چنیندارایاجتماع�ساختارهایازبسیاریشوند.

شب�ه هایایندرم� یابد.کاهشkافزایشباK̄nn(k)کههستندهاییشب�ه۶جورناهمشب�ه های٢.
ارتباط� شب�ه هایشوند.وصلپاییندرجات باراس هایبهدارندتمایلباالدرجهبا هایراس

.هستندشب�ه هاینوعاینازمثال هاییاینترنتو

خوش��ضریبوباالترمراتبهمبست�١ . ٢ . ۵

همبستگ� نوعی�نشانگرباشندی�دی�راولمرتبههمسایه هایراس،ی�اولمرتبههمسایه هایاینکه
باشخصی�دوستانمعموالکهاستهاانسانبیندوست� روابطآناجتماع�مثالاست.تایی سه
ش�لبه٧خوش��ضریبنامبهکمیت�همبستگ� اینبر رس� برایهستند.دوستهم

ci =
N∆

i
ki(ki−1)

2

∆N].٧[شودم�تعریف
iراسهایهمسایهبینهاییالتعدادiوki(ki−1)

2
هایزوجکلتعدادنیز

مم�نروابطازنسبت�چهکهاستایندهندهنشانکمیتایناست.iراسهایهمسایهبیندرمم�ن
م� گذردiراسازکهمثلث هاییتعدادنسبترابطهایندی�رعبارت�بهدارد.وجودiهایهمسایهبین
م� کند.بر رس� مم�نمثلث هایتمامنسبتبهرا

همسایه هایکاملاتصالدهندهنشانی�مقداردارد،کهی�وصفربینمقداریهموارهخوش��ضریب
دهد.م�نشانراiراسهمسایه هایبیناتصالعدمصفرمقدارواستهمباiراس

۵Assortative Networks
۶Disassortative Networks
٧Clustering coeficient



١١ پیچیدهشب�ه های١.فصل

خوش��ضریبدادننشانبرایمتفاوتچینشسه١ . ۶:ش�ل

شب�هقطروفاصلهمیانگینمسیر،طول١ . ٢ . ۶

م�منته� دی�رراسی�بهراسی�ازکهاستیال هاییازپیوستههمبهمجموعه ای ٨مسیری�
مسیرهااینکوتاهترینکهداردوجودراسدوبینزیادیمسیر هایمعمولطوربهشب�هی�درشود.

باشدنداشتهوجودشب�هراسدوبینمسیریهیچکهصورت� درمینامند.شب�هدرراسدو٩فاصلهرا
زوجاینگرفتننظردرازفاصلهبهمربوطمحاسباتدروشدهمحسوببی نهایتراسدوآنفاصله
راس هاییزوجتمام� فاصلهمتوسطشب�هی�در١٠هاراس فاصلهمیانگینشود.م�صرفنظرراس
مقایسهبرایکهاستمعیار هاییازی�� راس هافاصلهمیانگینباشد.متناه�هاآنبینفاصلهکهاست

ساختاربهنسبتکل� درکم� توانآناساسبرکهدی�ریسنجهشود.م�استفادهشب�هدوساختار
م� باشد.شب�هدرراسدومیانفاصلهبیشترینشب�هقطراست.شب�هی�١١قطرکرد،پیداشب�هی�

مرکزیت١ . ٢ . ٧

باایسنجهشب�هدرونهایراسمهمترینشناساییبرایپیچیدهشب�ه هایتحلیلوگرافتئوریدر
گذارترینتاثیراجتماع�گروهی�درم� توانسنجهاینازاستفادهبا.شودم�تعریف١٢مرکزیتنام
اینکلیدینقاطبرقتوضیعشب�هیااینترنتشب�ههمچونهاییساختاردریاکردشناساییرافرد

آمدهوجودبهاجتماع�شب�ه هایبررس� درمرکزیتاولیهایدهکهآنجاییازکرد.پیداراهاشب�ه
دارند.اجتماع�ریشهمیروندکاربهمفهوماینهمراهکههاییواژهکلیدازبسیاری
رابودنمهماماهستیمشدهدادهشب�هی�درهاراسترینمهمدنبالبهمامرکزیتمفهومدر
تابعی�عنوانبهرامرکزیتسنجهکل� طوربهرواینازکرد.بررس� متعددیجنبه هایازم� توان

٨Path
٩Distance

١٠  Average    distance  
١١Diameter
١٢Centrality



١٢ پیچیدهشب�ه های١.فصل

متفاوت�توابعمی�نند.تعریفشودم�محاسبهشب�ههایراستمام� برایکهمشخصپارامتریاز
ی�برایکهتابع�مواردازبسیاریدرکهشودم�شب�ه هاتعریفدرهاراسمهمترینکردنپیدابرای

بررس� برایزیادیهایسنجهاست.فایدهبی کامالدی�رمسالهدرم� کندپیدامناسبجوابمساله
م� کنیم.اشارههاآنازبعض� بهاینجادرکهشدهمعرف�شب�ه هادرمرکزیتمختلفجنبه های

درجهمرکزیت

راسی�ارتباطمیزاندرجهمرکزیتاست.١٣درجهمرکزیتشدهتعریفمرکزیتساده ترینواولین
دهد.م�نشانشب�هبهراراسهرخوردگ�گرهدی�رعبارتبهم� کند.بررس� راهاراسسایربا

شب�هدربیمارییااطالعاتکننددریافتبیشتریاحتمالبادارندباالییدرجهمرکزیتکههایراس
خروج� هاییالدرجهی�وورودیهاییالدرجهی�راسهرجهتدارشب�ه هایدربود.خواهند

یابودناجتماع�نشانگرخروج� یالهایدرجهوشهرتنشانگرنوع�بهورودیهاییالدرجهدارد.
ش�لبهراسهردرجهمرکزیتاست.راسآنگراییجمع

CD(vi) = deg(vi)

شود.م�تعریف

نزدی�� مرکزیت

,d(i)راسدوفاصلهنامباایسنجهم� توانهاگرافدرکردیماشارهاینازپیشکههمانطوری j))

نداشتهوجودراسدوبینمسیریکهصورت� دراست.راسدوآنمیانمسیرکوتاهترینکهکردتعریف
,d(iباشد، j) = شود.م�استفاده١۴نزدی�� مرکزیتتعریفدرسنجهاینازشود.م�فرض∞
راسبهراسهرنزدی�� دارد ،وجودمسیردی�رراسهربهراسهرازکهمتصلکامالگرافدر

ش�لبهدی�رهای
C(i) =

1∑
j d(i, j)

].١۵،١۶[شودم�تعریف
,d(iوجوددلیل� بهقبل�رابطهنباشند ،مرتبطهمباهاراستمامکههایگرافدر j) = قابل∞

١٣Degree Centrality
١۴Closeness Centrality



١٣ پیچیدهشب�ه های١.فصل

هارمونی�مرکزیتعنوانتحتجدیدیایده]١٧[٢٠٠٩سالدر١۵راچترواینازنیست.استفاده
ش�لبهراسی�مرکزیتآندرکهکردمعرف�جهتدارغیرهایگرافدررا١۶

C(i) =
∑

j

1

d(i, j)

اینکاملبررس� بهشدچاپ]١٨[٢٠١۴سالدرکهایمقالهدر١٨بولدیو١٧وی�نامیشد.تعریف
پرداختند.جهتدارهایگرافدررابطه

بهشدپیشنهادجهتدارغیرشب�ه هایپذیریآسیببررس� در١٩گالچوتوسطکهدی�رتعریفی�
ش�ل

C(i) =
∑

j

1

2d(i,j)

].١٩[م� باشد

واسطهمرکزیت

درارتباط� پلنقشراسی�کهاستدفعات�تعدادسازیکم� برایسنجهی�٢٠واسطهمرکزیت
عنوانبهفریدمنتوسطباراولینبرایمعیاراینم� کند.بازیرامتفاوتراسدوبینمسیرکوتاهترین

شدمعرف� شب�هی�دروناشخاصسایرمیانارتباطاتبرشخصی�کنترلبررس� برایایسنجه
]٢٠.[

Gگرافدرvراسی�بودنواسطحد := (V,E)شود.م�محاسبهزیرصورتبه

,iراسزوجهربرایابتدا١. j�ایجادرادوآنبینمم�نمسیرهایکوتاهترینتمام� ازلیست
م� کنیم.

م� کنیم.شمارشمی�نندعبورvراسازکههایمسیرتعدادشددرستقبلمحلدرکهلیست�در٢.

,iمم�نراسزوجهربرای٣. j ∈ Vکهمسیرهایتعدادنسبتومیدهیمانجامراقبلمرحلهدو
راسبودنواسطحدجمعاینحاصلم� کنیم.جمعراهامسیرک�لبهرامی�نندعبورvراساز

١۵Yannick Rochat
١۶Harmonic Centrality
١٧Sebastiano, Vigna
١٨Paolo, Boldi
١٩Ch, Dangalchev
٢٠Betweenness Centrality



١۴ پیچیدهشب�ه های١.فصل

v.است

CB(v) =
∑

i,j ̸=v

σij(v)

σij

برداریویژهمرکزیت

سنجهایندراست.شب�هی�درراسی�نفوذدرجهبررس� برایسنجهی�٢١بردارویژهمرکزیت
بازی تریمهمنقشراسی�امتیازدرباالترامتیازباراس هایبهاتصالکهقاعدهاینحسببرراس ها
شوند.م�بندیرتبهپایین ترامتیازباراستعدادهمانبهاتصالتام� کند

AمجاورتماتریسباG(V,E)گرافدرvراسی�مرکزیتامتیاز = (ai,j)صورتبه

xv =
1

λ

∑

t∈M(v)

xt =
1

λ

∑

t∈G
av,txt

گرفتننظردروطرفیندرλضرببااست.vراسهمسایه هایمجموعهM(v)کهشودم�تعریف
برداریویژهرابطهش�لبهم� توانراقبلرابطههاراس تمام� 

AX = λX

همینبهم� کند،صدقرابطهایندرزیادیλمقادیرویژهکل� طوربهنوشت.Aمجاورتماتریسبرای
مرکزیتمی�یریم،نظردرشب�هدرراسهرگذاریاثرمیزانکنندتعیینراλمقدارویژهبزرگتریندلیل
م�تعریفمقدارویژهبزرگترینبامتناظربردارویژهدرراسآنسهمبامتناسبراسهربرداریویژه

شود.

کاتزمرکزیت

همسایه هایتعداددرجهمرکزیتکههمانطوری].٢١[استدرجهمرکزیتازتعمیم�٢٢کاتزمرکزیت
مسیریتوسطکهم� گیرداندازهراراس هاییتعدادکاتزمرکزیتمی�ند،گیریاندازهراراسی�مستقیم

درجات باهمسایه هایکاتزمرکزیتدی�رعبارت�بههستند،دسترس� قابلشودم�آغازراسی�ازکه
م� گیرد.نظردرنیزراباالتر

٢١Eigenvector Centrality
٢٢Katz Centrality



١۵ پیچیدهشب�ه های١.فصل

ش�لبهکاتزمرکزیتریاض� ش�ل

xi =
∞∑

k=1

∞∑

j=1

αk(Ak)ji

،کاتزمرکزیتکهشودم�منجرکهاستکاهش�ضریبی�عنوانبهαضریبکهشودم�تعریف
αکهصورت� درکاتزمرکزیتباشد.بردارویژهمرکزیتازدی�رینوع = 1

λ
مرکزیتبهتبدیلباشد

].٢٢[شودم�برداریویژه



١۶ پیچیدهشب�ه های١.فصل

A B

C D

E F

حسابشب�هی�برایمرکزیتمختلفهایمعیارش�لایندر١ . ٧:ش�ل
نمایانگرقرمزکهاستراسهرمرکزیتدهندهنشانقرمزبهآبی رنگشده.طیف

Cش�لنزدی�� ،مرکزیتBش�لواسطه،مرکزیتAش�لباالست.مرکزیت
ش�لوهارمونی�مرکزیتEش�لدرجه،مرکزیتDش�لبرداری،ویژهمرکزیت

Fمتفاوتراسسریی�معیارهراستمشخصکههمانطوریکاتز.مرکزیت
م� کند.معرف� مرکزیهایراسعنوانبهرا



١٧ پیچیدهشب�ه های١.فصل

کوچ�دنیایشب�ه های١ . ٢ . ٨

نم� شود،برقرارم�ان�یازمان� نزدی�� توسطراس هامیانارتباطکهواقع�شب�ه هایازبسیاریدر
نقشکهیال هااینوجودمی�نند.وصلهمبهراشب�هدورنسبتاهایبخشکهدارندوجودیال هایی

باشد.کوچ�شب�هسایزنسبتبهراس هافاصلهمیانگینکهشودم�موجبدارندراشب�هدرمیانبر
سایزازآهسته تربسیارشب�هقطرکهاستمعن� بدینشب�هدرکوچ��دنیایخاصیتساختاریدیداز

ش�لبهشب�هقطررفتارکوچ�دنیایشب�ه هایدرمعمولطوربهم� کند.رشدNشب�ه

D ∝ logN

شدهتش�یلراسهزارصدهاازکهبزرگبسیارشب�ه هایدرحت�کهاستمعن� بدیناینبود.خواهد
بود.خواهد١٠مرتبهدرشب�هقطراند

م�دیدهداریمکارسروآن هاباواقع�دنیایدرکههاییپدیدهازبسیاریدرکوچ�دنیایویژگ� 
عصبیسلول هایشب�ه]،٢۵،٩[برقشب�ه]،٢٣،٢۴[غذاییشب�هبهم� توانهاآنمیانازکهشود
کرد.اشاره]٢٨[دهندگانرایشب�ه]،٢۶،٢٧[مغز

پیچیدهشب�ه هایسازیمدل١ . ٣

بیشترهستندمحدودبسیارباشددسترسدرآنکاملاطالعاتکهواقع�شب�ه هایکهآنجاییاز
بر رس�  هایبیشترتاریخ� بطورشود.م�انجامشب�هتولیدمدل هایازحاصلشب�ه هایرویبر رس�  ها

هایروششاخهاینپیشرفتباشده.انجامتصادف�گراف هایرویپیچیدهشب�ه هایبهمربوط
اینازبرخ� ازمختصربررس� بهبخشایندرشده.ایجادمتفاوتخواصباشب�هتولیدبرایمتنوع�

م� پردازیم.شب�هتولیدمدل های

منظمگراف١ . ٣ . ١

گرافراس هایتمام� است،همسایهثابت�تعداددارایآنراسهرکهاستگراف� ٢٣منظمگراف
٢۴تایی kمنظمراباشدداشتهkدرجهآنراسهرکهمنظم�گرافهستند.ی�سان�درجهدارایمنظم

می�ویند.
٢٣Regular Graph
٢۴K-Regular Graph



١٨ پیچیدهشب�ه های١.فصل

منظمگرافچند١ . ٨:ش�ل
درجهبرابرمنظمگرافدرجهمیانگینشود.م�مشاهدهمنظمگراف هایازنمونهچند١ . ٨ش�لدر

ش�لبهآندرجهتوزیعتابعوم� باشدآنراس هایازهری�

P (k) = δ(k− < k >)

نشانراه هایازی�� عنوانبههاآنازواستشدهانجاممنظمگراف هایرویزیادیمطالعاتاست.
شود.م�استفادهآماریفیزی�درآیزینگمدلهمچونگسستهمدلهایدادن

تصادف�گراف١ . ٣ . ٢

].٢٩[پرداختندتصادف�گراف هایهدفمندمطالعهبه٢۶رن�و٢۵اردوش١٩۵٩سالدربارنخستین
وسیلهبههاراسویال هاتعدادازتابع�عنوانبهتصادف�گراف هایخصوصیاتبر رس� بههاآن

باکهکردندارائهتصادف�گرافتولیدبرایروش� خودمقالهدرهاآنپرداختند.احتمال� روش های
صورتبهیال،بدونراسNازشروعباERروشدرشود.م�شناختهERاردوش‐رن�روشنام

kبرایمرحلهاینتکراربام� کنیم.وصلهاآنبینیال�ومی�نیمانتخابراراسزوجی�تصادف�

استوابستهتصادفبهروشاینکهآنجاییاز].٢٩[داشتخواهیمیالkوراسNباگراف� بار
ی�ERروشازحاصلگرافکهگفتشودم�کل� طوربهمیاید.بدستمتفاوت�گرافهمواره
شب�هتولیدبرایدی�رروشاست.یال هااتصاالتازمم�نترکیباتتمام� ازآماریآنسامبلازعضو
ERشب�ه ایباکهاستصورتبدینN0احتمالباسپسوم� کنیمشروعیالبدونراس < p < 1

2kبرابراولروشدردرجهمیانگینمیدهیم.رادی�رراسهربهاتصالام�انراسهربه
N

روشدرو
p(Nدوم − روشباآمارینظرازاولروشخروج� مناسبpانتخابباکهاستبدیه� م� باشد.(1
است.اولروشازساده ترتحلیل�ش�لبهدومروشبر رس� کهاینضمنبودخواهدمعادلدوم

pcبحران�احتمالدرم� کند.تغییرpازتابع�عنوانبهERگرافساختاریخصوصیات =
1
N

تغیرات
دهد.م�رخمالحظه ای قابل

٢۵Paul Erodös
٢۶Alfréd Rényi



١٩ پیچیدهشب�ه های١.فصل

متفاوتهایpبرایERشب�ه١ . ٩:ش�ل

pدر• < pc �کهزمانN → ندارد.logNازبزرگتراندازهبامولفههیچگرافاین∞

pدر• = pcمرتبهازاندازه ای مولفهبزرگترینN
2
دارد.3

pدر• > pcمرتبهازمولفهی�گرافNازبزرگترگرافایندردی�ریمولفههیچوداردlogN

نیست.

درنظمپارامترعنوانبهرامولفهبزرگتریناندازهاگراست.دوممرتبهفازگذارنوعازpcنقطهدرگذار
].٣٠[م� گیردقرار٢٧میانگینمیداننفوذکالسردهدرگذاراینب�یریمنظر
NحددرکهدادنشانERگرافدرجهتوزیعتابعمحاسبهبا٢٨باسبلو → بهدرجهتوزیعتابع∞

ش�ل
P (k) = e−<k>< k >k

k!

شود.م�شناختههمپواسون�تصادف�گرافنامباراERگرافروهمیناز].٣١[بودخواهد
درم� کند.رفتارkازمستقلK̄nn(k)نتیجهدرهستندهمبستهغیرگراف هایERتصادف�گراف های

rکهزمان� ERشب�ه ≥ lnN
N

lnNبااستبرابرشب�هقطر].٢٩[استمتصلحاصلگرافباشد
ln<k>

].٣۴،٧،٣٢،٣۵[داردNبامتناسبرفتارینیزهاراسمیانمسیرکوتاهترینمیانگین]٣٢،٣٣[
CبابرابرERگرافدرخوش��ضریب = <k>

N
گرافخوش��ضریبکهاستواضح].٧[است

ERبود.خواهدصفربهنزدی�بسیاربزرگشب�ه هایدر
بازراواقع�شب�ه هایخصوصیاتاغلبERتصادف�گرافکههرچندشددادهنشانکههمانطوری

انجامآنرویزیادیمطالعاتوداردپیچیدهشب�ه هایبر رس�  هایدرمهم� نقشاماکندنم�تولید
است.شده

٢٧Mean Field Percolation
٢٨Béla Bollobás



٢٠ پیچیدهشب�ه های١.فصل

یافتهتعمیمتصادف�گراف های١ . ٣ . ٣

ام�انکهاستنحویبهERمدلتعمیمشدمعرف� ٣١کالفیلدو٣٠بیندرتوسطکه٢٩بندیپی�رمدل
دنبالهازاستفادهبا].٣۶،٣٧،٣٨[م� کندفراهمرامشخصراسدرجات باتصادف�گرافتولید

همانندمدلاینخروج�کرد.تولیددلخواهدرجهتوزیعتابعبابزرگشب�ه هایم� توانراسدرجات 
,k1راسدرجات وراسNباگراف هایتمام� آنسامبلازعضوی�تنهاERخروج�  k2, ..., kn.است
∏بااستبرابرآنسامبلایناعضایتعدادکهاستمشخص

i ki!متفاوتحالت هایتعدادمعادلکه
است.یال هااتصال

رایالنیمزوجتصادف�صورتبهسپسومیدهیمنسبتیالنیمتاkiراسهربهابتداروشایندر
انتهایدرکهاستواضحیال هانیماولیهتوزیعدلیلبهم� کنیم.جای�زینیالی�باوکردهانتخاب
,k1راسدرجات باداشتخواهیمگراف� پروسه k2, ..., kn

Pدرجهتوزیعتابعباتصادف�شب�هدرمولفهابروجودشرط (k)ش�لبه

∑

k

k(k − 2)P (k) > 0

k2مرتبهازمولفهبزرگترینو].٣۶،٣٧[م�  آیدبدست
max lnNبود.خواهد

کوچ�دنیایشب�ه١ . ٣ . ۴

ووتزمدلازباشندداشتهراباالخوش��ضریبوکوچ�دنیایخاصیتکهگراف هایتولیدبرای
بهراسهرکهکردهدرستراسNباحلقهی�ابتدامدلایندر].٧[شودم�استفادهWSاشترگاتز

احتمالباهاراسازی�� ازشروعبااست.سپسمتصلهمسایه هایشنزدی�تریناز2mبهمتقارنطور
pدرم� کنیم.متصلدی�رراسی�بهتصادف�صورتبهوکردهجداراآنبهمتصلهاییالانتهای

pبامدلاین = pکههنگام�ومیایدوجودبهمنظمشب�هی�0 = ERتصادف�شب�هی�باشد1

kminبا = m0مقادیربرایداشت.خواهیم < p < راکوچ�دنیایخاصیتحاصلگراف های1
م�باالخوش��ضریبدارایاول� منظمشب�هبخاطرهمزمانودارندتصادف�یال هایحضوربخاطر
برایموجودیال هایاتصالبازبجایتصادف�یال هایکردناضافهبرمبتن� دی�ریروش هایباشند.
مدلرویزیادیمطالعات].٣٩،۴٠،۴١[استشدهپیشنهادنیزکوچ�دنیایخاصیتآوردنبدست

٢٩Configuration Model
٣٠Edvard A. Bender
٣١  E.    Rodney    Calfield  
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pبرایمتفاوت.اتصالبازاحتمالبرایWSشب�ه١ . ١٠:ش�ل = شب�هی�0
pبرایومنظم = kminباتصادف�شب�ه1 = mداشت.خواهیم

WSازتابع�عنوانبهشب�هخصوصیاتدرکبرایpشب�هاندازهوN٣۵،۴١،۴٢،۴٣[شدهانجام.[
کهاتصالبازفرایندبخاطرهاراسفاصلهمیانگینسریعافتازWSمدلدرکوچ�دنیایخاصیت
دی�رطرف� ازاتصالبازفرایندمیاید.وجودبهشودم�ی�دی�ربههمازدورراسشدننزدی�موجب

بهابتدادرکاهشاینشود،م�خوش��ضریبکاهشبهمنجرهمسایه هابینیال هایکردنجدابا
م� توانpمناسبانتخاببادلیلهمینبهم� کند.رفتارنمایش�لبهسپسورفتارخط� صورت

میانگینتغیراتروندآورد.دستبهWSشب�هدرهمباراباالخش��ضریبوکوچ�دنیایخاصیت
شده.دادهنشان)١ . ١١(ش�لدرخوش��ضریبوراسفاصله

اتصالبازاحتمالحسببرمیانگینطولوخوش��ضریبتغیرات١ . ١١:ش�ل
هایال
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ایستامقیاسبی شب�ه های١ . ٣ . ۵

رواینازاست.هاآنتوان� درجهتوزیعتابعواقع�پیچیدهشب�ه هایازبسیاریهایویژگ� ازی�� 
شب�هازشودم�سادگ� بهاست.گرفتهقرارتوجهموردبسیارتوان� درجهتوزیعتابعباشب�ه هاییتولید
باهاییشب�هتولیدبهاقدامراس هادرجهبرایتوان� سریی�ازاستفادهبایافتهتعمیمتصادف�های
م� شوند.شناختهمقیاسبی شب�ه هایعنوانباشب�ه هااینکرد.توان� توزیعتابع
N(k)سریباکهرامقیاس�بی شب�ه هایهم�ارانشو٣٢آیلو = eαk−γموردرابودندشدهتولید

γدارایگرافایناگرکهدادندنشانهاآن].۴۴[دادندقراربر رس�  < γc = ابری�باشد3.47875
0کههنگام�وداشتخواهدمولفه < γ < درجهتوزیعبراینیزنیومنبود.خواهدمتصلگراف1
بااستبرابرتقریباخوش��ضریبکهدادنشانk−γش�لبهتوان� 

C ∝ N (3γ−7)(γ−1)

γبرایمقیاسبی گراف هایدرکهدادندنشان٣۴لوو٣٣چانگ > صورتبهراسفاصلهمیانگین3
logN2برایو < γ < logصورتبه3 logNمرتبهازشب�هقطرکهاستحال� دراینم� کند.تغییر
logN.است

BAمدل١ . ٣ . ۶

ازکهمقیاسبی شب�ه هایدستجزواندگرفتهقراربررس� موردواقع�دنیادرکهشب�ه هاییازبسیاری
روشچندینازی�� ٣۶آلبرتو٣۵باراباش�روشمی�یرند.قرارمی�نندتبعیتتوان� درجات توزیعتابع

بهترجیح�اتصالورشدمفهومدوروشایندراست.مقیاسبی شب�ه هایتولیدبرایشدهپیشنهاد
میرود.ب�ارهمزمانطور

اتصالمفهوماست.زمانگذشتباشب�هبهیالوراسشدناضافهمعن� بهشب�هدررشدمفهوم
یالدریافتدربیشتریشانسباشدداشتهباالتریدرجهراسی�هرچهکهاستمعن� بدینترجیه�

راشب�هبهشدهاضافههاییالجذبدربیشتریتواناییباالدرجهباهایراسداشت.خواهدجدید
داردزیادیروابطکهشخص� کهاستمعن� بدیناجتماع�شب�ه هایقالبدرترجیح�دارند.اتصال

٣٢William Aiello
٣٣ Fan    Chung  
٣۴  Linyuan    Lu  
٣۵Barabási
٣۶Albert
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اضافهگروهبهجدیدیشخصکههنگام�وشود ،م�مطرحگروهدرای شدهشناختهشخصعنوانبه
شناختهافرادشانسدلیلهمینبهکندبرقرارارتباطترشدهشناختهاشخاصبادهدم�ترجیحشودم�

است٣٧مثبتبازخوردچرخهازمثالی�ترجیح�است.اتصالیبشترجدیدارتباطاتجذبدرشده
نمایبزرگبهمنجروم� کندتشدیدخودکارطوربهراسیستمدرشانس�ابتداییهایافت وخیزکه

شود.م�هاتفاوت

شب�هتولیدنحوه

شروعهستندمتصلدی�رراسn0بهآنراسهرکهراسm0باشب�ه ازابتداشب�هاینتولیدبرای
m0تا1بینصحیحمقدارهرn0کهاستطبیع�م� کنیم. − درالزام�البتهباشد.داشتهمیتواندرا1
متصلدی�رراسی�بهبایدحداقلراسهرامانداردوجودمرحلهایندرهاراسدرجهبودنی�سان
ی�رشدازمرحلههردرشود.م�آغازشب�هرشدباشد.سپسداشتهحضوررشدفراینددرتاباشد
استمتناسبشب�هدرونراسهربهیالهراتصالاحتمالکهشودم�اضافهشب�هبهیالmباراس

راسآندرجهبا
Pi =

ki∑
j kj

راهاقطبوم� پردازندهایالجذببهبیشتریسرعتبادارندباالتریدرجهکههایباشد.راسم�
میدهند.تش�یل
ش�لبهفرایندایندرراسهردرجهتحولمعادله

dki(t)

dt
=

mki(t)∑
j kj(t)

mکهصورت� درکه = m0درجههایشراستماماول� شب�هوmباشندداشته

∑

j

kj(t) = mt

dki(t)

dt
=

ki(t)

t
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باراباش�‐آلبرتمدلدرهاراسدرجهاحتمالتوضیعتابع١ . ١٢:ش�ل

شب�هخواص

ش�لبهتوزیعتابعBAشب�هشدهدادهنشان١ . ١٢ش�لدرکههمانطوری

P (k) = αk−3

صورتبهBAشب�هدرهاراسفاصلهمیانگیندارد.

l ∼ lnN

ln lnN

ERشب�هوتصادف�شب�ه هایدرهاراسفاصلهمیانگینازترکوتاهبسیارساختاریبطورکهم� باشد

است

فضاییشب�ه های١ . ٣ . ٧

راسمیانروابطکهشب�ههایالبرعالوهکهکههستندفضاییشب�ه هاییشب�ه ها،ازدی�ریکالس
هایویژگ�رواینازدارد.خاص�اهمیتنیزاقلیدس�فضایدرهاراسم�اندهند،م�نشانراها
راس هابینیال هایمعموالشب�ه هاایندرمی�یرد.قرارهاآنفضاییگسترشتاثیرتحتهاشب�هاین

شب�ه هایازم� توانشب�ه هااینازهاییمثالعنوانبهاست.هاآنبینفیزی��اتصاالتنمایانگر
٣٧Positive Feedback Cycle
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فرودگاه ها]۴٧[هارودخانهشب�ههمانندترابریهایسیستم]٨[رسان�برقشب�ه]۴۵،۴۶[ارتباطات�
رویشدهانجامکارهایاغلببرد.نام]۵٢[شهریقطاروآهنراهو]۵١[هاخیابان]۵٠،۴٩،۴٨[

کمترهاآنفضایجنبهکل� طوربهوشودم�معطوفهاآنتوپولوژیخواصبر رس� بهشب�ه هایاین
مهم� نقششب�ه هاازدستاینفضاییچینشچ�ونگ� کهاستبدیه�است.گرفتهقرارتوجهمورد

می�نیم.اشارهفضایقیدهایواثرتاینازبعض� بهادامهدررواینازم� کند،بازی هاآنتوپولوژیدر

محدودم� کنداشغالفیزی�� فضاییالهراینکهدلیلبهفضاییشب�هی�راس هایدرجهبیشینه•
اجازههایالکهراه آهنیاخیابان هاال�وهمچونمسطحشب�ه هایدرحالتاینبارزنمونهاست.
مسطحشب�هبرایمم�نهاییالتعدادبیشتریناست.مشخصندارندرای�دی�رکردنقطع

3NبرابرراسNبا − ].۵٣،۵۴[است6

احتمالباطوالن�هاییالزیادهزینهدلیلبههستنددوری�دی�رازفضایینظرازکهراسدو•
اقلیدس�فواصلوسیلهبهبردبلنداتصاالتکهواقعیتاینم� شوند.متصلی�دی�ربهکمتری
].۵۵،۵۶،۵٧[داردکوچ�دنیایهایشب�هرفتاررویمهم� نتایجشوندم�محدود
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