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مقدمه

مدل سازی کمّی رفتارهای پدیده های اطراف مان از عالیق ما 
.بوده و هست 

ورد و غالبا در مدل سازی ها شکل تحول و نقاط تعادل سیستم م
.هستندعالقه  ی ما 

!داستان به چه شکل است
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معرفی شبکه .1
و

شبکه ها کامل

۴/۴۳



شبکه چیست؟•
...شبکه تلفن، راه ها، اینترنت، وب و –

اجزای شبکه•
ماتریس مجاورتئ•
پارامترها و خواص قابل تعریف•
انواع شبکه•
تحول در شبکه•
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شبکه ها

زمان در نظریه توازن
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بین تمام گره ها پیوند وجود دارد•
•𝑑 = 𝑁 − 1

•𝑛𝑙 = 𝑑 ×
𝑁
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𝑁−1
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𝑁
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~𝑁3

شبکه های کامل

و نظریه ساختار کارترایت
هراری و دینامیک توازن
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کاملمثال هایی از شبکه های 

و نظریه ساختار کارترایت
هراری و دینامیک توازن
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پیشنهادها
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زمان در نظریه توازننظریه توازن
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شبکه از خاصی مثال 

نمایشی از یک شبکه عالمت دار یال های 
1و یال های سبز عالمت 1-قرمز عالمت 

.دارند

نظریه ساختار کارترایت و
هراری و دینامیک توازن

بندی  و جمع
پیشنهادها

که معرفی شبکه و شب
های کامل

زمان در نظریه توازننظریه توازن
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توازننظریه .2

۹/۴۳



تم یا یک در یک سیس( این روابط یا دوستانه اند یا خصومت آمیز)تکامل روابط •
ه تایی ها در این شبکه تنها به روابط بین دو نفر بستگی ندارد بلکه به روابط س

.  سیستم هم مرتبط است

*.شدفریتز هایدر روانشناس ارائه ایده ی توازن توسط •

نظریه توازن

نظریه توازن

*Heider, Fritz (1958).The Psychology of Interpersonal Relations. John Wiley & Sons.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Heider

و نظریه ساختار کارترایت
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پیشنهادها
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که معرفی شبکه و شب

های کامل
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تجزیه روابط به روابط سه گانه و تعریف حالت های متوازن و •
نامتوازن در این مثلث ها

چه حاالتی متوازن هستند؟•

هایدر و روابط سه گانه

و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن
هراری و دینامیک توازن
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زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل

۱۱/۴۳



هایدر و روابط سه گانه

Network Balance presentation\G.Reza Jafari\Stochastic Process cource in SBU\May 2018

از روابط و مثلث ها شبکه ای 

و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن
هراری و دینامیک توازن
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ساختار کارترایت و نظریه .3
هراری و دینامیک توازن

۱۳/۴۳



نظریه ساختار کارترایت و هراری

و نظریه ساختار کارترایت
هراری و دینامیک توازن

کارترایت و هراری ساختار نظری هایدر را به یک مدل در نظریه ی گراف ۱۹۵۰در سال 
طلق آن تبدیل کرده بر اساس آن برای شبکه انرژی تعریف کرده و به بررسی کمینه های م

.پرداختند
.اندو هراری تنها درباره ی کمینه های مطلق بحث کرده کارترایت 

:و هراری در نظریه ساختار خود بیان می دارند کهکارترایت 
که . کردیک شبکه در تعادل است اگر و فقط اگر بتوان اعضای آن را به دو گروه تقسیم

ی در هر کدام از دو گروه روابط بین اعضا مثبت باشد و رابطه ی بین تک تک اعضا
.گروه اول با تک تک اعضای گروه دوم منفی باشد

ین هر سه مثبت بودن حاصل ضرب تمایالت ب)با تعمیم تعریف هایدر از حالت متعادل 
:، انرژی یک شبکه ی کامل به صورت زیر تعریف می شود(عضو

𝑼 = −
𝟏
𝒏
𝟑

𝒙𝒊𝒋𝒙𝒋𝒌𝒙𝒌𝒊

Social balance theory, Revisiting Heider’s Balance Theory for many agents
Deni Kanafiah

بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
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های کامل
نظریه توازن
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دینامیک توازن

𝐶𝑇𝐷مورد استفاده قرار گرفت دینامیک دینامیک که در این پژوهش• .است1
:قدم های دینامیک به طور خالصه به این شکل است•

.نخست انرژی کل شبکه محاسبه می شود1.

. شودیک پیوند به طور تصادفی انتخاب می شود و سپس تغییر عالمت داده می2.

.سپس انرژی شبکه دوباره محاسبه می گردد3.

د،اگر تغییر اگر تغییر عالمت پیوند باعث کاهش انرژی شود، تغییر پذیرفته می شو4.
دد، درصد تغییر می کند و اگر انرژی بیشتر گر۵۰انرژی برابر صفر باشد، با احتمال 

.عالمت پیوند به حالت سابق بر می گردد

و نظریه ساختار کارترایت
هراری و دینامیک توازن

بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
نظریه توازن

Tibor Antal ،Pavel Krapivsky و ، Sidney Redner ( . 2005 .) Dynamics of social balance on networks .Physical 
Review

۱۵/۴۳



𝑼 = −
𝟏
𝒏
𝟑

𝒙𝒊𝒋𝒙𝒋𝒌𝒙𝒌𝒊

Marvel, S. A., Strogatz, S. H., & Kleinberg, J. M. (2009). Energy landscape of social balance. Physical review letters, 103(19), 198701.

و نظریه ساختار کارترایت
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1

دینامیک توازن
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The Energy Landscape of Social Balance
Seth A. Marval, Steven H. Strogatz, and John M. Kleinberg
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زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
نظریه توازن

دینامیک توازن

. حالتی که در قسمت قبل دیدیم به حالت مسدود مشهور است
. در این حالت سامانه در یک کمینه محلی متوقف می شود

.به طوری که انرژی شبکه کاهش پیدا نمی کند

۱۷/۴۳



یک مثال

ر گراف روابط بین کشورها د
سالهای منتهی به جنگ 

جهانی اول

Antal, Tibor, Paul L. Krapivsky, and Sidney Redner. "Social balance on networks: The dynamics of friendship and enmity." Physica D: 
Nonlinear Phenomena 224.1-2 (2006): 130-136.

و نظریه ساختار کارترایت
هراری و دینامیک توازن

بندی  و جمع
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زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
نظریه توازن
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زمان در نظریه توازن.4
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آیا زمان در نظریه توازن بی نهایت فرض شده است؟•

، چه اگر گره ها، زمان کوتاهی برای کاهش تنش داشته باشند•
روی خواهد داد؟

خواهد اگر زمان بی نهایت در اختیار گره ها باشد نتایج تغییر•
کرد؟

در واقعیت به چه شکل خواهد بود؟•

بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن
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مفهوم طول عمر پیوند•
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هراری و دینامیک توازن

۲۱/۴۳



ک که گفته شد تغییر می کنند اما یCTDپیوند ها بر اساس دینامیک 
پیوند و آن مفهومی به نام سن. شرط نیز به سامانه اضافه شده است

.  است
، سن آن به این شکل که در هر قدم اگر عالمت پیوند تغییر نکند1.

.افزایش می یابد

مر شرط کلی دیگری که به سامانه اضافه شده است حد طول ع2.
اگر پیوندی به حد طول عمر برسد، عمرش صفر شده و. است

.عالمت آن به صورت تصادفی تغییر می کند

بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن

۲۲/۴۳



ی اگر حد زمانی برای پیوند، بسیار کم باشد چه رو: فرض اول •
خواهد داد ؟

سیار منظور آن که سن یک پیوند، در صورت رسیدن به یک عدد ب•
.خاب شودکم، صفر شود و عالمت پیوند نیز، به صورت تصادفی انت

:تحولی که در مورد پیوند در نظر داریم به این شکل است•

بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
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هراری و دینامیک توازن
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بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن

.قدم زمانی۳۰۰یعنی حدود . است۰.۱۵آنسامبل، آستانه طول عمر برابر ۱۶گره و ۶۴
.همانطور که می بینیم سامانه به توازن نرسیده است

۲۴/۴۳



زیاد و تقریبااگر حد زمانی برای پیوند، بسیار : دوم فرض •
؟باشد چه روی خواهد داد بی نهایت 

:گره خواهیم داشت۶۴به طور مثال برای 
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بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن

.آنسامبل، آستانه طول عمر برابر بی نهایت است۱۶گره و ۶۴
.همانطور که می بینیم سامانه به توازن رسیده است

۲۶/۴۳



از در میان این دو فاز از سامانه دیدیم، چه روی می دهد که سامانه•
حد طول عمریک فاز وارد فاز دیگر می شود؟ و چه ارتباطی با

دارد؟

توزیع سن در هر کدام از فاز ها چگونه است؟•

تعداد مثلث های مختلف، چه تغییری می کند؟•

بندی  و جمع
پیشنهادها
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های کامل
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بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن
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ول در طول عمر کوتاه، میانگین انرژی برابر با صفر است و در ط•
شکل اسالید همان طور که از .خواهد بود-۱عمر بینهایت برابر با 

.قبل مالحظه کردیم

انرژی سامانه از صفر ۰/۴۵در این بین با توجه به شکل در حدود •
ت به صورت نزولی به سمت منفی یک حرکت می کند و اسکل

.توازن با باال رفتن سن پیوند ها ساخته می شود

بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
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:  فرض توزیع سن •

بندی  و جمع
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بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن
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بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن
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توزیع سن پیوند ها در گذر زمان
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بندی  و جمع
پیشنهادها
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و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن

لفمیانگین و انحراف معیار توزیع سن ها در گذر حد زمانی های مخت

۳۳/۴۳



کل پس در نهایت می توان توزیع سن پیوند ها در گذر زمان را به ش
زیر بیان نمود

بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن
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بندی  و جمع
پیشنهادها

زمان در نظریه توازن
که معرفی شبکه و شب

های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن

گره در حالتی که طول ۳۲تعداد مثلث ها برای 
.عمر بی نهایت است

پیوند منفی و یک پیوند مثبت۲مثلث هایی با : خط سبز

پیوند مثبت و یک پیوند منفی۲مثلث هایی با : خط آبی

پیوند مثبت۳مثلث هایی با : خط قرمز

پیوند منفی۳مثلث هایی با : خط فیروزه ای

۳۵/۴۳



بندی  و جمع
پیشنهادها
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های کامل
و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن

هراری و دینامیک توازن

گره در حالتی که طول ۳۲تعداد مثلث ها برای 
.عمر محدود است

پیوند منفی و یک پیوند مثبت۲مثلث هایی با : خط سبز

پیوند مثبت و یک پیوند منفی۲مثلث هایی با : خط آبی

پیوند مثبت۳مثلث هایی با : خط قرمز

پیوند منفی۳مثلث هایی با : خط فیروزه ای

۳۶/۴۳



جمع بندی و . 4

پینشهادات

۳۷/۴۳



جمع بندی و پیشنهادها
آشنایی اولیه با شبکه ها•

.یک مدل ساده برای شبکه هایی با روابط دوستی و دشمنی ارائه کردیم•

.حالت های متوازن و نامتوازن را برای این شبکه بررسی کردیم•

مدلاستفاده از این یک مثال با •

نقش زمان در به وجود آمدن یک ساختار برای توازن•

تحول زمانی پیوند ها و فرمول توزیع سن ها•

تحول زمانی تعداد مثلث ها •

که معرفی شبکه و شب
های کامل

و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن
هراری و دینامیک توازن

جمع بندی و 
پیشنهادها زمان در نظریه توازن

۳۸/۴۳



پیشنهادات برای کار های آینده

بدهیم چه روی میدهد؟"حافظه"به یال های روابط اگر 

نبود چه روی می دهد؟ "کامل"اگر شبکه ما 
هد؟اگر در طی زمان گره به سامانه اضافه شود، برای توازن چه روی می د

.......

که معرفی شبکه و شب
های کامل

و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن
هراری و دینامیک توازن

جمع بندی و 
پیشنهادها زمان در نظریه توازن

۳۹/۴۳



که معرفی شبکه و شب
های کامل

و نظریه ساختار کارترایتنظریه توازن
هراری و دینامیک توازن

جمع بندی و 
پیشنهادها زمان در نظریه توازن

۴۰/۴۳
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