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 دانشگاه شهید بهشتی 

 چكيده
پذیرد. این نظریه که اولین       صورت می   [1]های اسپینی در غالب نظریه توازن      در این مقاله بررسی شبکه 

کند که برهمکنش بین دو عضو به              ارائه شد پیشنهاد می       1591بار توسط هیدر در سال          

. در این نظریه دینامیک شبکه توسط            [2]تایی داخل شبکه مرتبط است         های سه   برهمکنش

ها در این هامیلتونی به دو دسته           تایی  شود که سه    تایی کنترل می    ای با برهمکنش سه      هامیلتونی

شوند و این هامیلتونی در نهایت شبکه متوازن          های نامتوازن تقسیم می     تایی  های متوازن و سه     هایی  سه

کند.   و شبکه نامتوازن، حاالت مسدود و حتی ناکامی هندسی برای شبکه را به طور کامل تعریف می                  

هایی در یک شبکه همبند اسپینی پرداختیم که             تایی  در این مطالعه ما هم به بررسی چنین سه           

های شبکه بودند. اما با این تفاوت که به شبکه اجازه دادیم که حاالت متوازن و نامتوازن                    ها یال   اسپین

تایی اجازه    را در غالب دینامیک جدیدی برای خود تعریف کند. دینامیک ما در هر قدم زمانی به هر سه     

های دیگر در محیط ایجاد کند. در غالب این            تایی  جهت شدن با سه     دهد تا تغییری در راستای هم       می

ها خواهد بود و بنابراین حالت         تایی  دینامیک جدید هامیلتونی سیستم هامیلتونی برهمکنشی از سه         

جهت شده باشند همچنین حالت مسدود         ها با هم هم     تایی  ی سه   دهد که همه    متوازن وقتی رخ می   

جهت   ها داخل سیستم نتوانند تغییر جدیدی در راستای هم           تایی  ای از سه    زمانی خواهد بود که دسته    

شدن با محیط در خود ایجاد کنند. آنچه در طی تحول شبکه مشاهده کردیم شامل به تعادل رسیدن                   

ی به تعادل     ، دیدن حاالت مسدود و گذار فازی بود که در آن نقطه             -1و    1های شبکه در انرژی       هنگرد

 های موجود در شبکه رابطه مستقیم داشت. ها با تعداد یال ها و نقطه جدایی هنگرد رسیدن هنگرد

ستم های پیچیده، گذار فاز، شکست تقارن، شبکه هایکليدی:واژه   نظریه توازن، سی

 مقدمه

ای خاص که موضوع اصلی این کار          ها در مورد مسئله     ای از انسان    بررسی چگونگی جهت گیری شبکه    

گیری در مورد یک       است نیازمند بررسی چگونگی تحوالت در روابط انسانی است، چرا که تصمیم                

مسئله وابسته به تبادل نظرات در یک جمع است. سوالی که در این ضمینه داریم آن است که آیا                        

نظری یا اختالف نظر ظهور کند، در جهت گیری کلی جمع             تواند به صورت هم  تبادل نظر دو نفر که می 

توان بهره    در مورد آن موضوع مشخص تاثیرگذار است یا خیر. اینجا است که از نظریه توازن هایدر می                 

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                         

با وارد کردن این مفهوم و با استفاده از           [3]ها کارترایت و هراری     شبکه را به صورت کمی بیان کرد. بعد       

ی جهانی تنش در شبکه       ی وابستگی کمینه    ابزار نظریه گراف در ریاضیات، ساختار، مقدار انرژی و نحوه         

های موضعی پرداختند     را نیز به دست آوردند. پس از آن افراد دیگری در این سیستم به بررسی کمینه               

 .[4]تواند از میانه طیف انرژی بیشتر باشد ها نمی و نشان دادند که انرژی این حالت

تواند مفید    بنابراین استفاده از چنین مدلی پس از ایجاد تغییرات مناسب برای مدل کردن شبکه ما می               

باشد. اما چه تغییری باید در این مدل بدهیم؟ جواب این سوال به آنچه ما از سیستم مورد نظر                          

ای است که در آن ابتدا جامعه         خواهیم بررسی کنیم شبکه     ای که ما می     گردد. شبکه   خواهیم باز می    می

دهنده   ها نشان   سازیم که در آن یال       در حالتی رندم قرار دارد و به بیان دیگر ابتدا سیستمی می                

ها   نظری یا تفاوت نظر دو نفر در مورد موضوعی مشترک است، بنابراین ابتدا در شبکه خودمان یال                   هم

گیریم. اما    در صورت )اختالف نظر دو نفر( در نظر می          -1نظری( و     )در صورت هم    1را به صورت رندم     

کند، که این تغییر      این روابط با گذشت زمان و پس از تبادل نظر افراد با یکدیگر شروع به تغییر می                   

نظر بستگی به تعداد افراد موجود در همسایگی هر فرد و نظر غالب این دسته از افراد دارد. همچنین                     

خواهیم بررسی کنیم چگونگی جهت گیری کلی جامعه در مورد موضوع ارائه شده                در نهایت آنچه می   

ای از تصمیمات اعم از مثبت و منفی را            است بنابراین مدل ما باید آزادی آن را داشته باشد که دسته            

افتد در تضاد است چرا که در نظریه توازن           اتخاذ کند که البته این امر با آنچه در نظریه توازن اتفاق می            

زنیم که در این بخش       کند. بنابراین حدس می     یک شبکه همواره در راستای کاهش انرژی حرکت می         

 .نیازمند تغییرات اساسی در نظریه توازن باشیم

های بین مثلثی باشد. با  دهنده برهمکنش با توجه به آنچه گفته شد هامیلتونی مورد نظر ما باید نشان

  شویم، میدانیم که هامیلتونی ما به صورت زیر است: توجه به آنچه از سیستم متوجه می

(1)  

هایی هستند که یک یال مشترک دارند. این هاامایالاتاونای،                   مثلث  jو    iهای    که در عبارت باال مثلث    

کند با توجه به اینکه در سیستم مورد نظر ما عامل خارجی دخیال   ها را لحاظ می برهمکنش بین مثلث 

کند بنابراین ترم اول در هامیلتونی سیستام ماا             نیست و سیستم با انرژی حدود صفر شروع به کار می          

]9توجه کنید که هامیلتونی باال شباهت فراوانی با هامیلتونی مدل آیزینا  [            .    H=0صفر است یعنی    

 توان به صورت زیر بازنویسی کرد: دارد. این هامیلتونی را می

 

 هستند.  iهای مشترک با مثلث  یال وو در این عبارت 

 

 

(2)   

 شرحشبيهسازی
دادیام و در         کردیم و عالمت آن را تغییر می        در مدل نظریه توازن، هر یال را به صورت رندم انتخاب می           

، در مدل جادیاد باه باررسای              [6]داشتیم  صورت کاهش انرژی کل شبکه این تغییر عالمت را نگه می          

خواهیم عامل هم ناظار شادن           پردازیم. دلیل این کار آن است که می          ها در شبکه می     همسایگی سه تایی  

کنند را وارد معادالت دیناامایاکای           ها پیدا می    ای دیگر از انسان     ها در صحبت با دسته      جمعی را که انسان   

دهنده ایده هم نظر شدن گروهی با یاکادیاگار        سیستم خودمان کنیم. در واقع دینامیک سیستم ما نشان         

 است وقتی که در ابتدا نظرات کامالً متفاوتی با یکدیگر دارند. 

خواهیم تحول نظارات افاراد را در             کنیم چرا که می     ها کار می    در این مدل همانند نظریه توازن با مثلث       

حضور افراد با نظرات مخالف یکدیگر بررسی کنیم. پس قدم به قدم دینامیک ماورد ناظار راتاوضایاح                      

در این گام هر یال مثلث        -2کنیم.     در هر گام زمانی یک مثلث را به صورت رندم انتخاب می             -1دهیم.   می

های دیگری که شامل      های مثلث   برای هر یال مجموع حاصل ضرب یال        -  3کنیم.     مورد نظر را بررسی می    

ها برای  دهیم تعداد این مثلث کنیم و به مثلث مورد نظر نسبت می       یال مورد نظر ما هستند را محاسبه می       

ایم و کافیست که      بنابراین به هر یال مثلث رندم انتخاب شده یک عدد نسبت داده             -4است.     N-3هر یال   

 -6میانگین به دست آمده عددی مثبت، منفی و یا صفر است.               -9بین این سه عدد یک میانگین بگیریم.         

اگر میانگین مثابات       -7کنیم.     کنیم و مثلثی دیگر انتخاب می       اگر میانگین برابر صفر بود مثلث را رها می        

کنیم و عالمت آن را در         بود یال با کوچکترین عدد منفی نسبت داده شده را در صورت وجود انتخاب می              

اگر میانگین منفی بود یال با بزرگترین عدد مثبت نسبت داده شده را در                  -1کنیم.     یک منفی ضرب می   

کنیم. در ادامه دینامیک مورد نظر را          کنیم و عالمت آن را دریک منفی ضرب می          صورت وجود انتخاب می   

راس،    1111الی     11ای از شبکه ها با        روی مجموعه 

تاایای بارای        211هنگردی    1پیاده کردیم. در شکل      

کنید. همانطاور      راس را مشاهده می     41شبکه هایی با    

کنید در شبایاه ساازی دو            که در شکل مشاهده می    

نرسیدند در ادامه با توجه باه          -1یا    1حالت به انرژی    

های زمانی ما از مرتبه تاوان ساوم تاعاداد                 آنکه گام 

های شبکه بود و همچنین با بررسای مااتاریاس               راس

الگوریتم دندوگارام و در           ها به وسیله    مجاورت شبکه 

های شبکه را در تغییر عالمت دهیم انرژی شبکه کاهش میااباد    تک یال نهایت با چک کردن آنکه اگر تک 

هاا     سازی  یا خیر، اطمینان حاصل کردیم که این دو شبکه در کمینه محلی قرار دارند. همچنین در شبیه                 

مشاهده کردیم که هرچه تعداد رئوس شبکه بیشتر شاود           

 2شاوناد. در شاکال               می  های محلی کمتر دیده       کمینه

ماتریس مجاورت دو شبکه یکی در کمینه محلی و دیگری          

کنید. نمودارهاای انارژی         در حالت طبیعی را مشاهده می     

الای     11ها با رئاوس        های زمانی برای شبکه     برحسب گام 

توان همه نمودارهاا   بسیار به یکدیگر شباهت دارند بنابراین اگر نشان دهیم که با تغییر مقیاس می            1111

های بزرگ )حد ترمودینامیکی( یاک        را روی یکدیگر انداخت این بدان معنا خواهد بود که در حدود راس            

باه  “  جدایی هناگاردهاا    ” گذار فاز داریم. بنابراین کافیست برای هر شبکه با تعداد راس مشخص دو نقطه                

باه طاور     “ ی به تعادل رسیدن هنگرها      نقطه” طور میانگین و    

میانگین را در هر نمودار روی هم بیاندازیم. برای این کار باا               

الگوریتمی این نقاط را روی هر نمودار مشخص کاردیام. در              

در    1111تاا       21ادامه نتایج الگوریتم را روی نمودارهای        

کنید، در این نمودار لگاریتامای نشاان            مشاهده می   3شکل  

تغییار    1111تا    111ها با تعداد رئوس       دادیم که برای شبکه   

 های شبکه است. مقیاس مورد نظر تعداد یال

 

 گيرینتيجه
ی ساختار کارترایت و      همانطور که دیدیم تحوالت نظرات یک شبکه کامل با توجه به نظریه هایدر و نظریه             

هراری در نهایت منجر به بروز یک دوقطبی و یا یک تک قطبی در شبکه خواهد شد، اما با در نظر گرفتن                      

ها مشاهده کردیم که، شبکه دچار یک گذار فاز در             نظر شدن افراد طی تبادل نظر با همسایه          فرایند هم 

این فرایند خاصیتی     1111تا    111ها با تعداد رئوس       طیف انرژی خواهد شد و نشان دادیم که برای شبکه         

های هر شبکه دارد. کار دیگری که انجام دادیم در رابطه             گی مستقیم به تعداد یال      مقیاسی دارد که وابسته   

های مشخص شده به راستی حالتی مسدود         های مسدود بود که نشان دادیم حالت        با مشحص کردن حالت   

کنیم. همچنین    کند کمتر این حاالت را مشاهده می        هستند که هرچه تعداد رئوس شبکه افزایش پیدا می        

هامیلتونی مسلط بر تغییرات دینامیکی شبکه را هم تعریف کردیم که این هامیلتونی از نوع برهمکنشی                  

باشد که شباهت فراوان با هامیلتونی مدل ایزین  دارد با این تفاوت که اجزا این هامیلتومی به جای                      می

در   Nهمسایگی دارد. که      تایی تعداد     های نظرات بین افراد است که هر سه         تایی  اسپین سه 
 رابطه معرفی شده تعداد رئوس شبکه است. 
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ستاره ای-شبیه سازی با استفاده از مفھوم دو
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𝑟>(𝑛−2)/2
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.استمنفیومثبتهایستاره ای

𝑆𝑖𝑗 = −
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.ساختار شبکه در حین تحول شبکه به سمت حالت تعادل مورد بررسی قرار می گیرد

نتیجه گیری

به هر تک یال حالتی برابر با چگالی دو ستاره ای های با 

:[۱]حاصل ضرب مثبت و منفی روی آن یال حالتی نسبت داده می شود

نظریه تعادل ساختاری نتایج

تفاضل تعداد مثلث های تعادلی و غیرتعادلی: انرژی

.انواع روابط سه گانه میان افراد
متعادل و مثلث های ( و ج( مثلث های الف

غیرتعادلی در نظر گرفته ( و د( ب

. می شوند

𝐻 = −

𝑖,𝑗,𝑘

𝑒𝑖𝑗𝑒𝑗𝑘𝑒𝑘𝑖

(د(                    ج(                      ب(                    الف

.  شبکه ای از اعضا که همگی با هم در تعامل هستند توسط یک گراف همبند عالمت دار بیان می شود
در این بررسی ارتباطات متقابل را یال هایی بدون جهت در نظر گرفتیم که عالمت یال ها نشان دهنده ی 

. رابطه ی دوستی و دشمنی بین افراد دو سر رابطه است

کیل شده نظریه تعادل روابط را در صورتی متعادل می داند اگر و تنها اگر یک یا سه یال در مثلث تش•

.میان این سه فرد مثبت باشد
نداشته شبکه در سطح عمومی دارای تعادل ساختاری خواهد بود اگر و تنها اگر هیچ مثلث غیرتعادلی•

.باشد
روه تقسیم و یا شبکه به دو گ( پردیس)در حالت تعادلی نهایی یا تمامی روابط در شبکه مثبت هستند •

(.دوقطبی)می شود 

نفی یک که دامنه تغییر تابع انرژی از منفی یک مقدار یک وقتی که همه مثلث ها نامتعادل باشند تا مقدار م

. سیستم در حالت تعادل است خواهد بود

= 
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معادله مادر  و میدان متوسط

[.2]به منظور بررسی تحول زمانی سیستم از میدان متوسط بر روی حالت های یال ها استفاده می کنیم 
تغییر عالمت tحالت هر یال در یک گام زمانی در صورتی که خود تغییر عالمت دهد و یا یالی که در گام زمانی 

د نظر می دهد در همسایگی یال مورد نظر نباشد، تغییر نخواهد کرد ولی در صورتی که یالی در همسایگی یال مور

الت  به این ترتیب تغییرات زمانی میانگین چگالی ح. تغییر عالمت دهد، حالت آن یال هم کم یا زیاد خواهد شد

𝜌 𝑠 هنگامی که یک یال با حالتrتغییر عالمت می دهد را توسط معادله مادر می توان بررسی کرد:

ظریه تعادل تنها ن. با در نظر گرفتن یک دینامیک محلی جزییات بیشتری از تحول سیستم به دست می أید

الت های یک نقطه جاذب منفی یک در حالت تعادل نهایی را پیش بینی می کند، در حالی که در دیدگاه ح

.  دوستاره ای یال ها، دو نقطه جاذب وجود دارد

:ادلیتوزیع حالت ھا در حین تحول شبکه به سمت حالت تع
کاهش ،Sاحتمال آن که حالت هر یال با حالت 

 P(dS=+|S)و احتمال افزایش آن  P(dS=-|S)یابد

نشان می دهد که در ابتدا احتمال کاهش و افزایش حالت

ته ها، با گذر زمان و تشکیل هس. برای هر یال برابر است

ت احتمال آن که حالت منفی، کاهش یابد و نیز حالت مثب

حالت ها دوشاخگی در توزیع. افزایش یابد بیشتر خواهد شد

س از نشان دهنده تجمع دو ستاره ای های مثبت و نیز منفی پ

.زمان مشخصه است

زمان مشخصه ای تشکیل هسته های اولیه  انجمن هایی . ۱: دو زمان مشخصه در حین تحول مشاھده می شود

(.سیستم از تک قله ای به دو قله ای تحول پیدا می کند)از یال های جفت شده در شبکه 
ا می پیوندند یال هایی که به این انجمن ه. زمان مشخصه دوم، هسته های اولیه شکل گرفته گسترش می یابند. 2

از تمایلی به مشارکت در دینامیک تعادلی شبکه ندارند، در طول زمان مشخصه دوم کاهش فضای ف

. انتخاب های مجاز باعث کند شدن دینامیک و در نهایت هدایت شبکه به سمت حالت تعادلی می شود

مانی با افزایش ضریب همبستگی به عنوان معیاری برای مقایسه حالت سیستم در هر گام ز: سمت راست

ر سمت چپ کسری از یال های شبکه که د. حالت نهایی حاکی از هدایت شبکه به سمت حالت تعادل دارد

اهش خالف جهت دینامیک تعادلی تغییر عالمت می دهند با گذر زمان و در مسیر رسیدن به حالت نهایی ک

.می یابند


