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     در شبک ههاي اجتماعی كه ارتباط افراد بر اساس دوستی و یا 

دشمنی شـکل م یگیرد، همواره امکان ایجاد تنش در شـبکه 

وجود دارد. تحول این شبک هها بر اساس اتصــال ترجیحی[1] 

است به این معنی كه افراد تازه وارد سعی به برقراري ارتباط با 

عناصــري از جامعه را دارند كه از شـــهرت باالتري برخوردار 

باشند. از طرف دیگر اعضـــاي هر جامعه همیشـــه به دنبال 

كاهش تن ش[2] در شبکه به منظور پایداري آن هســـــتند. 

مشــاهدات ما نشــان می دهد در شبکههاي اجتماعی درجه 

دوسـتی، دشـمنی و شــهرت از یك توزیع بی مقیاس (قانون 

توانـی با نماي 3) پیـروي  مـیكنند.يزظطـزظطـزظطـزظ

شرح شبیه سازی

جامع  هاي(شــــبکه) با جمعیت 5 نفر را در نظر بگیرید كه هر 

عضـــو آن با 2 نفر از اعضـــاي آن جامعه دوست و با 2 نفر از 

اعضـاي آن جامعه دشمن باشند. اگر این جامعه را توسط یك 

گراف نشــان دهیم به طوري كه اگر دو نفر دوست هم باشند، 

یال بین آن دو راس مثبت و اگر دشـمن همدیگر باشــند یال 

بین آن دو راس منفی باشــــد، آ نگاه در هر مثلث موجود در 

گراف اگر حاصل ضرب اضالع عالمت یا لهاي تشـــــــکیل 

دهند هي آن مثبت باشد، آن مجموعه س هتایی، تشــکیل یك 

مثلث باالنس و اگر منفی باشد تشـــکیل یك مثلث آنباالنس 

م یدهد. به هر مثلث باالنس انرژي 1- و به هر مثلث آنباالنس 

انرژي 1+ نسبت م یدهیم.شسيشسيشسيشسشـسي

 

با شـمردن تعداد مثل ثهاي موجود در گراف و جمع زدن روي 

انرژي هر كدام، انرژي كل گراف(شـبکه) به دسـت میآید كه 

پس از بهنجارش به یك، كل انــــرژي بین 1- تا 1+ قــــرار 

م یگیرد. بدیهی اســـــــــت كه انرژي ك متر مبین پایداري 

بیشـــتر[2] شبکه است. تحول این شبکه به این صورت است 

كه هر فرد(راس) جدید، ترجیج م یدهد با راسی ارتباط برقرار 

كند كه از شـهرت باالتري برخوردار باشـد. درجه شــهرت هر 

راس برابر است با تعداد رئوسی كه به آن راس متصل هسـتند. 

 

اكنون با توجه به درجه دوســتی و دشـــمنی آن راس، راس 

جدید تصـــــــمیم م یگیرد كه را رابط هي خود دوستی و یا 

دشـــمنی كند. احتمال برقراري ارتباط به هر راس و احتمال 

دوســتی یا دشــمنی به این صـــورت محاســـبه م یگردد.

نتایج

در شـبی هسـازي ما، در طی زمان، 500 راس به شـبکه اضـافه 

شده و هر راس در هر مرحله به 4 راس از شبکه متصـــل شده 

است. مشــاهدات ما حاكی بر این است كه پس از رشد شبکه، 

دنباله درجه رئوس شـهرت، دوسـتی و دشــمنی از یك قاون 

شســشتوانی با نماي(3) پیروي م یكند (رفتار ب یمقیاسی). 

همی نطور پس از آنســامب لگیري، انرژي شبکه كاهش یافته 

كه این به این معناست كه مدل اتصـال ترجیحی تعمیم یافته 

ما كاهش انرژي یك شـبکه را به منظوري پایداري آن شـبکه 

م یكند.شـــــــسيشـــــــسيشـــــــش پی شبینی 

از طرف دیگر، الگوهاي بهدست آمده از نمودار 5 نشــان می-

دهد كه تمایل برقراري ارتباط بین افراد، به این گونه است كه 

افراد با درجههاي باالتر ترجیح به بـرقـراري ارتباط با افـراد با 

درجه پایین تر میدهند.به این معنی كه در چنین شــــبکه-

هایی ضربالمثل “كبوتر با كبوتر، باز با باز” برقرار نیســت. به 

عبارت دیگر، الگوي مشـــــــاهده شده یك الگوي ناهمجور        

ششــــــــــــــــــسي“                             ” است.   disassortative
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