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 فیزیک و
 جامعه شناسی

ای از افراد شبکه  



یک شبکه نامتوازن بین آلیس، باب و 
دوستی با خط و دشمنی با خط چین .کرول

.مشخص شده است  

 نظریه توازن هایدر: فیزیک و جامعه
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 : فیزیک و جامعه
 نظریه توازن هایدر

 
 نتیجه جنگ؟ - 
 ثبات در منطقه؟ - 
 - ... 



 : فیزیک و جامعه
 !مدل های مغناطش



Partial map of the Internet based 

on the January 15, 2005 data 

found on opte.org. Each line is 

drawn between two nodes, 

representing two IP addresses. 

The length of the lines are 

indicative of the delay between 

those two nodes. This graph 

represents less than 30% of the 

Class C networks reachable by 

the data collection program in 

early 2005. 

Network Science 
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 :فیزیک و جامعه
 :قانون شش درجه جدایی شبکه های جهان کوچک و
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 فیس بوک یک شبکه اجتماعی: فیزیک و جامعه
 
 
 
 
 
 

 گراف: شبکه
 یک راس: هر فرد

 یک لینک: هر رابطه



 توزیع درجات و تپولوژی شبکه: فیزیک و جامعه
 
 
 
 

 !تابع توزیع توانی
 

 از شبکه را شامل می شود ۸۰٪ قسمت سبز رنگ
 .باقی مانده را ۲۰٪دم دراز زرد رنگ 
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 :فیزیک و جامعه
 !چگونه یک مدل ارائه دهیم؟

 
 (آلبرت -باراباشی)مدل اتصال ترجیحی 



 شبکه ها و پزشکی
goo.gl/HCBP5w 

🎬  
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 شبکه ها 
 و ژنتیک

 
 
 

goo.gl/HCBP5w 
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 شبکه ها و علوم اعصاب
 فیزیک و مغز انسان



 شبکه مغز انسان



 فیزیک و سیاست
 !پیچیدگی سیاسی





 

 فیزیک و اقتصاد
 اقتصاد پیچیدگی



فیزیک و اقتصاد 
اقتصاد پیچیدگی 



پیشنهاد 
برای 

 مطالعه



پیشنهاد 
برای 

 مطالعه



 پایان قسمت سوم





 سپاس 
 از همراهی شما

 عباس کریمی
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