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نتایج

خالصه
نگاه غالب به سرطان در دهههای گذشته مبنی بر یافتن
ژنهای موثر و چشمپوشی از رفتار جمعی ژنها درون
سلول بوده است .در این مطالعه با استنباط شبکه تنظیمی
ژنها از روی دادههای تجربی توالییابی آرانای سرطان
سینه و اعمال نظریه توازن ،انرژی شبکه سالم و سرطانی
به دست آمده است .نتایج حاکی از این است که انرژی
شبکه سالم از شبکه سرطانی بیشتر است و توزیع
مثلثهای نامتوازن در شبکه سرطانی همگنتر از شبکه
سالم است .از سوی دیگر مثلثهای تشکیل شده در
شبکه که واحدهای انرژی شبکه هستند ،دارای توزیعی
توانی میباشند که در شبکه سرطانی همجورتر پخش
شدهاند.

داده

روش

در این مطالعه ،مجموعه دادههای بیان  ۲۰۵۳۲ژن از  ۱۱۴نمونه سالم و
 ۷۶۴نمونه سرطانی از سرطان سینه به دست آمده از فناوری توالییابی
آرانای از پروژه  TCGAبه کار گرفته شده است .بهمنظور آنکه
مطالعه این دو دسته از دادهها از لحاظ محاسباتی مقدور باشد ،از
بین ۲۰۵۳۲ژن ،در نهایت  ۴۱۳ژن برای بررسی انتخاب شده است .از
ژنها و نمونههای موجود ،ماتریسی با مقادیر بهنجار و استاندارد
شدهای از مقادیر بیان شده ژنها ساخته شده که از آن ماتریس
کواریانس سطح بیان ژنها قابل محاسبه است .هر درایهای از ماتریس
کواریانس ،ضریب همبستگی پیرسون بین سطح بیان دو ژن متناظر
است .میدانیم که همبستگی پیرسون بین دو متغیر شامل اطالعات
زایدی از تاثیر واسطههاست ،بنابراین برای حذف ارتباط واسطهها و
یافتن ارتباطات علی (برهمکنشها) باید به سراغ همبستگی جزئی
رفت.

هدف در فیزیک آماری وارون ،استفاده از دادههای موجود برای استنباط پارامترهایی است که یک مدل را توصیف میکنند ،مثال یافتن ضرایب جفتشدگی در
هامیلتونی یک سیستم اسپینی ] . [۱برای این کار ،روابط بین قوانین میکروسکوپیک و مشاهدهپذیرها باید معکوس شود .در مسئله شیشه-اسپین وارون ،برهمکنش
بین اسپینها را نمیدانیم ولی میخواهیم با استفاده از اندازهگیری مغناطشها ،همبستگیها و سایر مشاهدهپذیرها آنها را اصطالحا استنباط کنیم .خوشبختانه
روشهای استنباط مبتنی بر آنتروپی بیشینه با موفقیت توانستهاند برهمکنشهای مستقیم موجود در دادههای زیستی را استنباط کنند ] .[۲اکنون اگر فرض کنیم که هر
ژن ،یک اسپین و مقدار هر اسپین برابر با سطح بیان یک ژن است و مدل حاکم بر ژنها یک مدل دوتایی مانند شیشه-اسپین است ،روابط زیر برقرار خواهند بود؛ با
حفظ عمومیت مسئله ،دما را در دل جفتشدگیها جا دادهایم و ثابت بولتزمان را برابر با یک گرفتهایم .توزیع زیر همان توزیعی است که انتروپی گیبس-
شانون ] S[Pرا تحت شرایط بهنجار بودن )} 𝑖𝑋{( Pو دارا بودن گشتاور اول و دوم ،بیشینه میکند .از دادههای تجربی مقادیر 𝑖𝑋 و 𝑗𝑋 𝑖𝑋 قابل محاسبه است .این
مقادیر میبایست برابر با گشتاور اول و دومی باشد که مدل ما تولید میکند .بنابراین با توجه به این قیود ،بیشینه کردن آنتروپی توسط این مدل ،ضرایب جفتشدگی
یا همان پارامترهای مدل استنباط/یادگرفته میشوند .به سادگی نشان میتوان داد ] [۲که توزیع مورد نظر ،یک توزیع چند متغیره گاوسی به شکل زیر است .با توجه
به شکل تابع توزیع ،ماتریس برهمکنش برابر خواهد بود با قرینه وارون ماتریس کواریانس .برای محاسبه وارون ماتریس کواریانس به خاطر تنک بودن شبکه
برهمکنشی از الگوریتم السو گرافیکی ] [۳استفاده میکنیم .ماتریس  𝐶 −1اطالعات مربوط به همبستگی جزئی متغیرها را نشان میدهد و𝐽 ماتریس همسایگی
شبکه است .در علم شبکه ،اطالعات پیوندهای یک شبکه را به کمک ماتریس همسایگی آن نمایش میدهیم .از آنجا که درایههای ماتریس برهمکنش مقادیر
حقیقی هستند ،شبکه برهمکنشی ژنها یک شبکه وزندار عالمتدار است .اکنون برای مطالعه سهتاییهای این شبکه نظریه توزان هایدر] [۴را اعمال میکنیم.

نظریه توازن

نتایج

اگر دوستی بین دو شخص 𝑖 و 𝑗 را با  𝐽𝑖𝑗 > 0و دشمنی بین آن دو
را با 𝐽𝑖𝑗 < 0نشان دهیم ،آنگاه برای هر مثلث ،چهار حالت موجود
است )۱ :دوست دوست شما ،دوست شماست )۲ .دشمن دوست شما،
دشمن شماست )۳ .دوست دشمن شما ،دشمن شماست )۴ .دشمن
دشمن شما ،دوست شماست .مقدار 𝑗𝑖𝐽 اندازه رابطه دوستی و دشمنی
را مشخص میکند که عددی حقیقی است .بنابراین شبکه تنظیم ژن،
یک شبکه وزندار است .اکنون میتوانیم به هر مثلث انرژی ∆𝐸 را
نسبت دهیم و با جمع زدن روی همه مثلثهای شبکه ،انرژی آن شبکه
را محاسبه کنیم [ .]۵مثلثهای متوازن دارای انرژی منفی ،مشابه با
مفهوم پایداری در وضعیت دینامیکی یا مفهوم ناکامی (فراستریشن) در
فیزیک و مثلثهای نامتوازن دارای انرژی مثبت ،در تقابل با پایداری
اجتماعی و تمایل به تغییر وضعیت هستند .توزیع مثلثهای نامتوازن و
متوازن در باالی صفحه آمده است.

از مشاهده توزیع مثلثهای متوازن با انرژی منفی و مثلثهای نامتوازن با انرژی مثبت ،مشخص میشود که صرف نظر از رفتار توانی آنها ،شبکه برهمکنشی سالم
دارای انرژی بیشتری نسبت به شبکه برهمکنشی سرطانی است که این به معنای پویایی بیشتر سلول سالم و توانایی آن در تغییر وضعیت خود است .اگر هر دو شبکه را
بر بزنیم ،اختالف انرژی شبکهها یک مرتبه بزرگی کم میشود .سلول سرطانی از آنجایی که انرژی کمتری دارد گویا در کمینههای موضعی پروفایل انرژی به دام
میافتد و به همین خاطر به دلیل پویا نبودن دینامیکی آن گویا کاری جز باز تولید ندارد .حرکت جمعی یک سیستم ،متناظر با دوتاییهای موجود در آن سیستم
است.
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در این مقاله نشان داده شد که برای مطالعه سرطان ،فقط رفتار تک ژنها در سرشت سلول مهم نیست و ساختارهای مرتبه-باالتری نیز در تشکیل رفتار جمعی دخیل
هستند.

◎ شبکهسالمنسبتبهشبکهسرطانیتمایلبیشتریبهتغییروضعیتپیوندهایخوددارد(.فعالیتهای تنظیمیمختلف)
◎ تعدادمثلثهای نامتوازن دردوحالتتقریبابرابراستولیتوزیعآنها درشبکهسالموسرطانیبسیارمتفاوتاست.
◎ تعدادمثلثهای متوازنباسهپیوندمثبتدرشبکهسالمبیشترازشبکهسرطانیاستوتعدادمثلثهای متوازنبایک
پیوندمثبتبرعکس.
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دانشگاه شهید بهشتی
چكيده
در این مقاله بررسی شبکههای اسپینی در غالب نظریه توازن] [1صورت میپذیرد .این نظریه که اولین
بار توسط هیدر در سال  1591ارائه شد پیشنهاد می کند که برهمکنش بین دو عضو به
برهمکنش های سه تایی داخل شبکه مرتبط است] . [2در این نظریه دینامیک شبکه توسط
هامیلتونی ای با برهمکنش سه تایی کنترل می شود که سه تایی ها در این هامیلتونی به دو دسته
سههاییهای متوازن و سهتاییهای نامتوازن تقسیم می شوند و این هامیلتونی در نهایت شبکه متوازن
و شبکه نامتوازن ،حاالت مسدود و حتی ناکامی هندسی برای شبکه را به طور کامل تعریف می کند.
در این مطالعه ما هم به بررسی چنین سه تایی هایی در یک شبکه همبند اسپینی پرداختیم که
اسپینها یال های شبکه بودند .اما با این تفاوت که به شبکه اجازه دادیم که حاالت متوازن و نامتوازن
را در غالب دینامیک جدیدی برای خود تعریف کند .دینامیک ما در هر قدم زمانی به هر سهتایی اجازه
می دهد تا تغییری در راستای هم جهت شدن با سه تایی های دیگر در محیط ایجاد کند .در غالب این
دینامیک جدید هامیلتونی سیستم هامیلتونی برهمکنشی از سه تایی ها خواهد بود و بنابراین حالت
متوازن وقتی رخ می دهد که همه ی سه تایی ها با هم هم جهت شده باشند همچنین حالت مسدود
زمانی خواهد بود که دسته ای از سه تایی ها داخل سیستم نتوانند تغییر جدیدی در راستای هم جهت
شدن با محیط در خود ایجاد کنند .آنچه در طی تحول شبکه مشاهده کردیم شامل به تعادل رسیدن
هنگردهای شبکه در انرژی  1و  ، -1دیدن حاالت مسدود و گذار فازی بود که در آن نقطهی به تعادل
رسیدن هنگردها و نقطه جدایی هنگردها با تعداد یالهای موجود در شبکه رابطه مستقیم داشت.
واژههایکليدی :نظریه توازن ،سی ستم های پیچیده ،گذار فاز ،شک ست تقارن ،شبکه


مقدمه
بررسی چگونگی جهت گیری شبکه ای از انسان ها در مورد مسئله ای خاص که موضوع اصلی این کار
است نیازمند بررسی چگونگی تحوالت در روابط انسانی است ،چرا که تصمیم گیری در مورد یک
مسئله وابسته به تبادل نظرات در یک جمع است .سوالی که در این ضمینه داریم آن است که آیا
تبادل نظر دو نفر که میتواند به صورت هم نظری یا اختالف نظر ظهور کند ،در جهت گیری کلی جمع
در مورد آن موضوع مشخص تاثیرگذار است یا خیر .اینجا است که از نظریه توازن هایدر می توان بهره
جست .هایدر با تقسیم یک شبکه به اجزایی متشکل از سه عضو و تعریف حاالت متوازن و نامتوازن
برای آن سه عضو این امکان را فراهم کرد که بتوان با تعریف انرژی شبکه ،سطح تنش موجود در
شبکه را به صورت کمی بیان کرد .بعدها کارترایت و هراری] [3با وارد کردن این مفهوم و با استفاده از
ابزار نظریه گراف در ریاضیات ،ساختار ،مقدار انرژی و نحوهی وابستگی کمینهی جهانی تنش در شبکه
را نیز به دست آوردند .پس از آن افراد دیگری در این سیستم به بررسی کمینههای موضعی پرداختند
و نشان دادند که انرژی این حالتها نمیتواند از میانه طیف انرژی بیشتر باشد].[4
بنابراین استفاده از چنین مدلی پس از ایجاد تغییرات مناسب برای مدل کردن شبکه ما میتواند مفید
باشد .اما چه تغییری باید در این مدل بدهیم؟ جواب این سوال به آنچه ما از سیستم مورد نظر
میخواهیم باز می گردد .شبکه ای که ما میخواهیم بررسی کنیم شبکه ای است که در آن ابتدا جامعه
در حالتی رندم قرار دارد و به بیان دیگر ابتدا سیستمی می سازیم که در آن یال ها نشان دهنده
هم نظری یا تفاوت نظر دو نفر در مورد موضوعی مشترک است ،بنابراین ابتدا در شبکه خودمان یالها
را به صورت رندم ( 1در صورت هم نظری) و  -1در صورت (اختالف نظر دو نفر) در نظر می گیریم .اما
این روابط با گذشت زمان و پس از تبادل نظر افراد با یکدیگر شروع به تغییر می کند ،که این تغییر
نظر بستگی به تعداد افراد موجود در همسایگی هر فرد و نظر غالب این دسته از افراد دارد .همچنین
در نهایت آنچه می خواهیم بررسی کنیم چگونگی جهت گیری کلی جامعه در مورد موضوع ارائه شده
است بنابراین مدل ما باید آزادی آن را داشته باشد که دسته ای از تصمیمات اعم از مثبت و منفی را
اتخاذ کند که البته این امر با آنچه در نظریه توازن اتفاق می افتد در تضاد است چرا که در نظریه توازن
یک شبکه همواره در راستای کاهش انرژی حرکت می کند .بنابراین حدس می زنیم که در این بخش
نیازمند تغییرات اساسی در نظریه توازن باشیم.
با توجه به آنچه گفته شد هامیلتونی مورد نظر ما باید نشاندهنده برهمکنشهای بین مثلثی باشد .با
توجه به آنچه از سیستم متوجه میشویم ،میدانیم که هامیلتونی ما به صورت زیر است:

() 1
که در عبارت باال مثلثهای  iو  jمثلث هایی هستند که یک یال مشترک دارند .این هاامایالاتاونای،
برهمکنش بین مثلثها را لحاظ میکند با توجه به اینکه در سیستم مورد نظر ما عامل خارجی دخیال
نیست و سیستم با انرژی حدود صفر شروع به کار می کند بنابراین ترم اول در هامیلتونی سیستام ماا
صفر است یعنی  . H=0توجه کنید که هامیلتونی باال شباهت فراوانی با هامیلتونی مدل آیزینا
دارد .این هامیلتونی را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد:
()2

][9

شرحشبيهسازی
در مدل نظریه توازن ،هر یال را به صورت رندم انتخاب میکردیم و عالمت آن را تغییر می دادیام و در
صورت کاهش انرژی کل شبکه این تغییر عالمت را نگه میداشتیم] ،[6در مدل جادیاد باه باررسای
همسایگی سه تاییها در شبکه می پردازیم .دلیل این کار آن است که میخواهیم عامل هم ناظار شادن
جمعی را که انسانها در صحبت با دستهای دیگر از انسانها پیدا می کنند را وارد معادالت دیناامایاکای
سیستم خودمان کنیم .در واقع دینامیک سیستم ما نشاندهنده ایده هم نظر شدن گروهی با یاکادیاگار
است وقتی که در ابتدا نظرات کامالً متفاوتی با یکدیگر دارند.
در این مدل همانند نظریه توازن با مثلثها کار میکنیم چرا که می خواهیم تحول نظارات افاراد را در
حضور افراد با نظرات مخالف یکدیگر بررسی کنیم .پس قدم به قدم دینامیک ماورد ناظار راتاوضایاح
میدهیم -1.در هر گام زمانی یک مثلث را به صورت رندم انتخاب میکنیم -2 .در این گام هر یال مثلث
مورد نظر را بررسی میکنیم - 3 .برای هر یال مجموع حاصل ضرب یالهای مثلثهای دیگری که شامل
یال مورد نظر ما هستند را محاسبه میکنیم و به مثلث مورد نظر نسبت میدهیم تعداد این مثلثها برای
هر یال  N-3است -4 .بنابراین به هر یال مثلث رندم انتخاب شده یک عدد نسبت دادهایم و کافیست که
بین این سه عدد یک میانگین بگیریم -9 .میانگین به دست آمده عددی مثبت ،منفی و یا صفر است-6 .
اگر میانگین برابر صفر بود مثلث را رها میکنیم و مثلثی دیگر انتخاب میکنیم -7 .اگر میانگین مثابات
بود یال با کوچکترین عدد منفی نسبت داده شده را در صورت وجود انتخاب میکنیم و عالمت آن را در
یک منفی ضرب میکنیم -1 .اگر میانگین منفی بود یال با بزرگترین عدد مثبت نسبت داده شده را در
صورت وجود انتخاب می کنیم و عالمت آن را دریک منفی ضرب می کنیم .در ادامه دینامیک مورد نظر را
روی مجموعه ای از شبکه ها با  11الی  1111راس،
پیاده کردیم .در شکل  1هنگردی  211تاایای بارای
شبکه هایی با  41راس را مشاهده میکنید .همانطاور
که در شکل مشاهده می کنید در شبایاه ساازی دو
حالت به انرژی  1یا  -1نرسیدند در ادامه با توجه باه
آنکه گام های زمانی ما از مرتبه تاوان ساوم تاعاداد
راس های شبکه بود و همچنین با بررسای مااتاریاس
مجاورت شبکه ها به وسیله الگوریتم دندوگارام و در
نهایت با چک کردن آنکه اگر تکتک یالهای شبکه را در تغییر عالمت دهیم انرژی شبکه کاهش میااباد
یا خیر ،اطمینان حاصل کردیم که این دو شبکه در کمینه محلی قرار دارند .همچنین در شبیهسازی هاا
مشاهده کردیم که هرچه تعداد رئوس شبکه بیشتر شاود
کمینههای محلی کمتر دیده می شاوناد .در شاکال 2
ماتریس مجاورت دو شبکه یکی در کمینه محلی و دیگری
در حالت طبیعی را مشاهده میکنید .نمودارهاای انارژی
برحسب گامهای زمانی برای شبکهها با رئاوس  11الای
 1111بسیار به یکدیگر شباهت دارند بنابراین اگر نشان دهیم که با تغییر مقیاس میتوان همه نمودارهاا
را روی یکدیگر انداخت این بدان معنا خواهد بود که در حدود راسهای بزرگ (حد ترمودینامیکی) یاک
گذار فاز داریم .بنابراین کافیست برای هر شبکه با تعداد راس مشخص دو نقطه ”جدایی هناگاردهاا“ باه
طور میانگین و ”نقطه ی به تعادل رسیدن هنگرها“باه طاور
میانگین را در هر نمودار روی هم بیاندازیم .برای این کار باا
الگوریتمی این نقاط را روی هر نمودار مشخص کاردیام .در
ادامه نتایج الگوریتم را روی نمودارهای  21تاا  1111در
شکل  3مشاهده می کنید ،در این نمودار لگاریتامای نشاان
دادیم که برای شبکهها با تعداد رئوس  111تا  1111تغییار
مقیاس مورد نظر تعداد یالهای شبکه است.

نتيجهگيری

همانطور که دیدیم تحوالت نظرات یک شبکه کامل با توجه به نظریه هایدر و نظریهی ساختار کارترایت و
هراری در نهایت منجر به بروز یک دوقطبی و یا یک تک قطبی در شبکه خواهد شد ،اما با در نظر گرفتن
فرایند هم نظر شدن افراد طی تبادل نظر با همسایه ها مشاهده کردیم که ،شبکه دچار یک گذار فاز در
طیف انرژی خواهد شد و نشان دادیم که برای شبکهها با تعداد رئوس  111تا  1111این فرایند خاصیتی
مقیاسی دارد که وابستهگی مستقیم به تعداد یال های هر شبکه دارد .کار دیگری که انجام دادیم در رابطه
با مشحص کردن حالتهای مسدود بود که نشان دادیم حالتهای مشخص شده به راستی حالتی مسدود
هستند که هرچه تعداد رئوس شبکه افزایش پیدا می کند کمتر این حاالت را مشاهده میکنیم .همچنین
هامیلتونی مسلط بر تغییرات دینامیکی شبکه را هم تعریف کردیم که این هامیلتونی از نوع برهمکنشی
می باشد که شباهت فراوان با هامیلتونی مدل ایزین دارد با این تفاوت که اجزا این هامیلتومی به جای
اسپین سهتایی های نظرات بین افراد است که هر سهتایی تعداد
رابطه معرفی شده تعداد رئوس شبکه است.
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بررسی تحول شبکه های اجتماعی با وجود تنش در نظریه
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چکیده
رابطه بین افراد در شبکه های اجتماعی ترکیبی از تعامالت مثبت و منفی است که مسیری در جهت کاهش تنش و رسیدن به حالت تعادل نهایی را طی میکند .اگرچه در دنیای واقعی کمتر سیستمی را می توان
مشاهده کرد که هیچگونه تنشی نداشته باشد .بمنظور مطالعه چنین شبکههایی ,ما نظریه تعادل ساختاری را در دمای غیرصفر درنظر میگیریم و از فیزیک آماری بولتزمن-گیبس برای مدلسازی استفاده میکنیم .
در ادامه با استفاده از حل تریب میدان متوسط ,نشان میدهیم که سیستم گذار فاز مرتبه اول از یک حالت تعادلی به حالت غیر تعادلی نشان میدهد.

نظریه تعادل ساختاری
اکنون برای حل دو معادله و دو مجهول باال ,از شرط خودسازگاری استفاده می کنیم:
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شکل زیر ,نمودار 𝑞 = 𝑦 و )𝑞(𝑓 = 𝑦 را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می کنید ,به ازای
دماهای کمتر از دمای بحرانی( ,) 𝑇 < 𝑇 = 𝑇𝐶 =26.2خط و منحنی همدیگر را در سه نقطه و در
دماهای بیشتر از دمای بحرانی 𝐶𝑇 > 𝑇 در یک نقطه قطع کرده اند .این نقاط ,پاسخ های رابطه
دینامیکی (( )9نقاط ثابت ) هستند .بعالوه ,نمودار دوشاخگی این نقاط در شکل ( -)2ب ,نشان
دهنده یک دوشاخگی زینی است و گذار فاز مرتبه اول بین حاالت محتمل سیستم را توصیف می
کند .فرض کنید سیستم در ابتدا در دمای صفر قرار دارد و بتدریج دمای آن را افزایش دهیم .باتوجه به
دینامیک مساله ,با افزایش تدریجی دما سیستم دو شاخه می شود و نقاط ثابت در آن خلق می شوند.

شبکههای عالمتدار با روابط مثبت و منفی بمنظور نمایش ارتباطات بین افراد مانند دوستیها و دشمنیها استفاده
میشوند .یکی از مفاهیم پایه برای تحلیل این شبکه ها ,نظریه تعادل ساختاری ارائه شده توسط هایدر [ ]1است .این
نظریه برپایه کاهش میزان تنش در سیستم بنا شده است و امروزه در مسائل مختلف مانند شبکههای اجتماعی,
اقتصادی و زیستی بکار برده میشود [ .]2-6در این نظریه ،روابط بین اعضا از همدیگر تاثیر می پذیرند و بصورت
مثلثهای زیر توصیف میشوند.

مثلثهای تعادلی

مثلثهای غیرتعادلی

اکثر پژوهشهای پیشین در این زمینه ,به بررسی تحول شبکه در رسیدن به حالت تعادل نهایی با توجه به تغییر عالمت
لینکها و افزایش مثلثهای تعادلی ,بدون در نظر گرفتن تنش پرداختهاند .آنتال [ ]7مدلی برحسب انرژی برای بررسی
حالتهای تعادلی در سیستم ارائه میکند و نشان میدهد که سیستمها الزاما طی فرایند تحول به حالت تعادل نهایی
نمیروند و در کمینههایی موضعی گیر میکنند که به آنها حاالت شبه پایدار میگویند.

روش مدلسازی

در نهایت ,محاسبه مقدار میانگین برهم کنش های سه تایی تعداد مثلث های شبکه و مفهوم انرژی را
به ما می-دهند:
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در این مقاله ,با استفاده از فیزیک آماری و معرفی متغیر دما بعنوان عاملی برای کنترل تنش در سیستم ,به بررسی
تحول شبکهها میپردازیم و آستانه تحمل و پایداری سیستم نسبت به تنش را مطالعه میکنیم .از دیدگاه ریاضی,
میتوانیم متغیر دما را بعنوان عاملی برای ایجاد تنش در شبکه معرفی کرد .در نتیجه ,نظریه تعادل ساختاری حالت
خاصی از مدل ما در دمای صفر است .اگر به هر کدام از میکروحالت های سیستم انرژی 𝑥 𝐻 را نسبت دهیم,
تابع توزیع بولتزمنی را بصورت 𝑥 𝐻𝛽 𝑝 𝑥 ~𝑒 −تعریف کنیم .با در نظر گرفتن این تابع توزیع احتمال بولتزمنی
برای تغییر عالمت لینک های طی تحول می توانیم میزان تنش را در سیستم کنترل کنیم.

= S ik S kj S ji 

هامیلتونی و تقریب میدان متوسط
شبکه ای اجتماعی متشکل از  Nعضو را در نظر میگیریم که در آن همه اعضا یکدیگر را می شناسند و روابط متقارن
هستند .رابطه بین اعضا در این شبکه با برچسب های  ±1مشخص می شوند که به ترتیب نشان دهنده ی رابطه ی
دوستی و دشمنی بین افراد دو سر رابطه است .براساس تئوری تعادل ساختاری ,هامیلتونی این شبکه بصورت زیر
نوشته می شود [:]8

همانطور که در شکل مقابل مشاهده می کنیم ,برای دماهای
نزدیک به صفر ,تنها حالت تعادلی با انرژی منفی یک
پایدار است و برای دماهای بیشتر از دمای بحرانی 𝐶𝑇 > 𝑇,
حالت های تصادفی با انرژی مساوی صفر پایدار هستند.
در ناحیه ( 𝐶𝑇 < 𝑇 <  )0دو حالت نیمه پایدار با انرژی
های حدود صفر و منفی یک همجوار هستند که توسط
خط سبز در شکل نشان داده شده است .حالت ناپایدار
نشان داده شده در شکل , 3حالتی است متشکل از هر دو
نوع مثلث های تعادلی و غیر تعادلی که تنها با تغییر عالمت
یکی از لینک ها در مثلث می توان به حالت تعادل رسید.
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اگر 𝑗𝑖𝐻جمع روی همه ترم های شامل 𝑗𝑖𝑆 در رابطه باال باشد ,هامیلتونی سیستم را می توانیم بصورت زیر بنویسیم:
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برای محاسبه مقدار میانگین 𝑗𝑖𝑆 با استفاده از این نطریه داریم [:]3
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برای محاسبه مقدار میانگین 𝑗𝑘𝑆 𝑘𝑖𝑆 به همین صورت می توان نوشت:

نتیجهگیری
در این مقاله بمنظور بررسی دینامیک شبکه های عالمتدار در حضور تنش ,نظریه تعادل ساختاری را
در دمای غیر صفر در نظر گرفتهایم .راه حل ارائه شده براساس روش تقریب میدان متوسط ,گذار
ناگهانی سیستم از حالت تعادل به حالت غیرتعادل را نشان میدهد .بعبارت دیگر ,دمایی (آستانه
تحمل دمایی) وجود دارد که به ازای دماهای بیشتر از آن سیستم شانسی برای رسیدن به حالت تعادل
را ندارد و به ازای دماهای کمتر از آن حتی با وجود تنش در حالت تعادل است.
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اکنون با اعمال تقریب میدان متوسط در رابطه باال و جایگزینی متغیرها با متوسط آنسامبلی آنها ,داریم:
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چکیده
دینامیک شبکهها در نظریه تعادل ساختاری بر اساس کاهش تنش استوار است .در این تحقیق با معرفی مفهوم یالهای جفتشده 𝒋𝒌𝒆 𝒌𝒊𝒆 تشکیل شده بر روی هر یال 𝒋𝒊𝒆 در شبکههای عالمتدار ،جزییات تحول ساختار
شبکهها در دینامیک نظریهی تعادل ساختاری را گزارش میکنیم .هر چند که دینامیک تعادل ساختاری بر اساس تنشزدایی تصادفی بنا شده است ،مدل ارایه شده نشان میدهد که تحول این یالهای جفت شده در ساختار شبکه
تصادفی نیست و از الگوی خاصی پیروی میکند .در اینجا معادله مادر حاکم بر تحول زمانی یالهای جفتشده (دو-ستاره) در مسیر تحول به سمت تعادل نهایی را معرفی و سپس به حل آن با استفاده از تقریب میدان متوسط می
پردازیم .این یالهای جفت شده به عنوان پارامتر نظم نقش ایفا می کنند .شواهدی از تشکیل انجمنهایی از این یالهای جفت شده در شبکه و همچنین وجود زمان مشخصهی تشکیل انجمنها ارایه میشود.

نتایج
با در نظر گرفتن یک دینامیک محلی جزییات بیشتری از تحول سیستم به دست میأید .نظریه تعادل تنها
یک نقطه جاذب منفی یک در حالت تعادل نهایی را پیشبینی میکند ،در حالی که در دیدگاه حالتهای
دوستارهای یالها ،دو نقطه جاذب وجود دارد.

دو زمان مشخصه در حین تحول مشاھده میشود .۱ :زمان مشخصهای تشکیل هستههای اولیه انجمنهایی
از یالهای جفت شده در شبکه (سیستم از تک قلهای به دو قلهای تحول پیدا میکند).
 .2زمان مشخصه دوم ،هستههای اولیه شکل گرفته گسترش مییابند .یالهایی که به این انجمنها میپیوندند
تمایلی به مشارکت در دینامیک تعادلی شبکه ندارند ،در طول زمان مشخصه دوم کاهش فضای فاز
انتخابهای مجاز باعث کند شدن دینامیک و در نهایت هدایت شبکه به سمت حالت تعادلی میشود.
توزیع حالتھا در حین تحول شبکه به سمت حالت تعادلی:
احتمال آن که حالت هر یال با حالت  ،Sکاهش
یابد ) P(dS=-|Sو احتمال افزایش آن )P(dS=+|S
نشان میدهد که در ابتدا احتمال کاهش و افزایش حالت
برای هر یال برابر است .با گذر زمان و تشکیل هستهها،
احتمال آنکه حالت منفی ،کاهش یابد و نیز حالت مثبت
افزایش یابد بیشتر خواهد شد .دوشاخگی در توزیع حالتها
نشاندهنده تجمع دو ستارهایهای مثبت و نیز منفی پس از
زمان مشخصه است.

نظریه تعادل ساختاری
انواع روابط سه گانه میان افراد.
مثلثهای الف) و ج) متعادل و مثلثهای
ب) و د) غیرتعادلی در نظر گرفته
میشوند.

ب)

الف)

د)

ج)

• نظریه تعادل روابط را در صورتی متعادل میداند اگر و تنها اگر یک یا سه یال در مثلث تشکیل شده
میان این سه فرد مثبت باشد.
• شبکه در سطح عمومی دارای تعادل ساختاری خواهد بود اگر و تنها اگر هیچ مثلث غیرتعادلی نداشته
باشد.
• در حالت تعادلی نهایی یا تمامی روابط در شبکه مثبت هستند (پردیس) و یا شبکه به دو گروه تقسیم
میشود (دوقطبی).
انرژی :تفاضل تعداد مثلثهای تعادلی و غیرتعادلی

𝑖𝑘𝑒 𝑘𝑗𝑒 𝑗𝑖𝑒 𝐻 = − 
𝑘𝑖,𝑗,

دامنه تغییر تابع انرژی از منفی یک مقدار یک وقتی که همه مثلث ها نامتعادل باشند تا مقدار منفی یک که
سیستم در حالت تعادل است خواهد بود.

شبیه سازی با استفاده از مفھوم دو-ستارهای
شبکهای از اعضا که همگی با هم در تعامل هستند توسط یک گراف همبند عالمتدار بیان میشود.
در این بررسی ارتباطات متقابل را یالهایی بدون جهت در نظر گرفتیم که عالمت یالها نشان دهندهی
رابطهی دوستی و دشمنی بین افراد دو سر رابطه است.
به هر تک یال حالتی برابر با چگالی دو ستارهای های با
حاصلضرب مثبت و منفی روی آن یال حالتی نسبت داده میشود[:]۱

دینامیک نظریه تعادل ساختاری با استفاده از مفهوم موضعی حالت یالی دو-ستارهای مورد
بررسی قرار گرفت .مدل ارایه شده بر اساس آمار و تحول دو-ستارهایها جزییاتی از نحوه
تغییر ساختار شبکه در حین تحول به سمت حالت تعادل نهایی ارایه میدهد .نتایج نشان میدهند
با اینکه تغییر عالمت یالها در مسیر تحول بر اساس تابعی تصادفی ولی یالهایی که در نهایت
بر اساس شرط کاهش انرژی در نظریه تعادل تغییر عالمت میدهند ،تصادفی نخواهند بود.
مسیر طی شده در جهت رسیدن به حالت نهایی تعادلی ،در جهت تشکیل انجمنهایی از دو-
ستارهای های مثبت و منفی است.

𝑗𝑖,

ساختار شبکه در حین تحول شبکه به سمت حالت تعادل مورد بررسی قرار میگیرد.

سمت راست :افزایش ضریب همبستگی به عنوان معیاری برای مقایسه حالت سیستم در هر گام زمانی با
حالت نهایی حاکی از هدایت شبکه به سمت حالت تعادل دارد .سمت چپ کسری از یالهای شبکه که در
خالف جهت دینامیک تعادلی تغییر عالمت میدهند با گذر زمان و در مسیر رسیدن به حالت نهایی کاهش
مییابند.

نتیجهگیری

𝑗𝑘𝑒 𝑘𝑖𝑒 𝑆𝑖𝑗 = − 

معادله مادر و میدان متوسط
به منظور بررسی تحول زمانی سیستم از میدان متوسط بر روی حالتهای یالها استفاده میکنیم [.]2
حالت هر یال در یک گام زمانی در صورتی که خود تغییر عالمت دهد و یا یالی که در گام زمانی  tتغییر عالمت
میدهد در همسایگی یال مورد نظر نباشد ،تغییر نخواهد کرد ولی در صورتی که یالی در همسایگی یال مورد نظر
تغییر عالمت دهد ،حالت آن یال هم کم یا زیاد خواهد شد .به این ترتیب تغییرات زمانی میانگین چگالی حالت
𝑠 𝜌هنگامی که یک یال با حالت  rتغییر عالمت میدهد را توسط معادله مادر میتوان بررسی کرد:
𝑠 𝜌𝑑
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𝑟
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