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 چکیذه

کِ هفاّین گشاف یا  کٌذ هیداًص استثاعی فْوی ًَیي دس تاصُ ّای دًیای هذسى هی تاضذ یؼٌی صهاًی یک سیستن اجتواػی دس تؼذ کلی آى دسست ػول 

است ٍ  فتؼشیف اػضا ٍ ًَع استثاط دس سغحی استاًذاسد تیاى ضَد ایجاد کشدى یک گشاف ّذفوٌذ ٍ هَثش ًیاصهٌذ ضٌاخت دسست اص ػَاهل ٍاتستِ تِ گشا

استثاعی هختلف، هتفاٍت است پس تشًاهِ سیضی ٍ اجشایی کشدى آى دس سثک ٍ ضیَُ ّای هتٌَع اهکاى پزیش هی  ّای ضثکِچَى ساختاسّای گشاف تشای 

ی هتٌَع دس اًَاع ّا گشافی ثاتت تْشُ تشد ٍ تایذ هتغیشّای جذیذ دس آى تؼشیف ضًَذ تا ساختاسّای هختلفی اص ّا دادُتاضذ ٍ اغَال ًوی تَاى اص یکسشی 

 استثاعی تیاى ضَد ٍ تا ػلَهی چَى َّش هػٌَػی ٍ دادُ کاٍی تحلیل ّایی هٌغقی اص هاّیت استثاعات تیاى کشد. ّای ضثکِ

 .اجتواػی، ساختاسّا، استثاعات ّای ضثکِگشاف،  :کلوات کلیذی

 مقذمه .1

استثاعی سا اص اتؼاد گًَاگًَی تجضیِ ٍ  ّای ضثکِ تَاًذ هیٍ  کٌذ هیاص آًجا کِ هفَْم گشاف دس ساختاسّای هتفاٍت هاّیت پیذا 

 ّای ضثکِاجتواػی تشسسی هی ضَد. دس اتتذا تایذ تؼشیف هٌاسثی اص گشاف دس  ّای ضثکِتحلیل کٌذ لزا دس ایي هقالِ گشاف دس 

ٌّذ ٍ اغَال یک سیستن اجتواػی تیاى کٌین. دس یک ضثکِ اجتواػی کِ افشاد دس آى ػضَ ّستٌذ ٍ یک هجوَػِ سا تطکیل هی د

افشاد تِ ػٌَاى گشُ ّای  دّذ هیساصهاًی یا یک َّش هػٌَػی تؼشیف ضذُ تِ ضیَُ ای هطخع ایي افشاد سا تا ّن دس استثاط قشاس 

ایي سیستن استثاعی تِ حساب هی آیٌذ کِ ّش کذام هی تَاًٌذ هاّیت ّای هتفاٍتی داضتِ تاضذ. استثاعات هتفاٍت ایجاد کٌٌذ لزا 

ضاخِ ّا ٍ صیش هجوَػِ ّایی ایجاد  تَاًذ هیُ تش افشاد ػاهلی تِ ًام استثاط ّن دس یک ساختاس گشاف کلی تؼشیف هی ضَد کِ ػالٍ

 هغشح است. Edgeٍ استثاط یا یال یا  Node کٌذ. پس دٍ ػٌػش گشُ یا

 بیان مساله. 2

ٍ هفاّیوی  کٌٌذ هیکاسی تِ ضیَُ ای هتفاٍت تش ػول  ّای سیستنضیَُ کاسی سیستن ّا، ًْاد ٍ ساصهاى ّا تغییشات ػوذُ ای داضتِ، 

هتفاٍت استثاعات  ّای سیستنهختلف استثاعی سا تاػث ضذُ اًذ ٍ ایي  ّای ضثکِچَى سفتاسّای ساصهاًی ٍ هذیشیت َّضوٌذ ٍ ... 
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هٌذ آضٌایی تا هاّیت ّای ایي اجتواػی هتفاٍت، ًیاص ّای ضثکِهتفاٍت سا ایجاد کشدُ اًذ ػضَیت ٍ فؼالیت دسست ٍ هَثش دس 

تجضیِ ٍ تحلیل ضًَذ افشاد تا ًگشضی آگاّاًِ تش  دسستی تِاجتواػی استثاعی اگش  ّای ضثکِاستثاعی است ساختاس گشاف  ّای ضثکِ

 اجتواػی اص اػضا، هی ًگشًذ. ّای ضثکِاجتواػی ٍ ّوچٌیي ضیَُ استفادُ  ّای ضثکِتِ ًقص خَد دس 

 طرح مساله. 3

ساختاسّای گزضتِ تِ ضیَُ ّای جذیذ استثاعی تغییش کشدُ دس ٍاقغ سیستواتیک ضذى سثک صًذگی فضایی سیستوی سا دس استثاط اص 

ساختاسّای هتفاٍت دس سًٍذ استثاعات اجتواػی ایجاد کشدُ است افشاد تشای پیذا کشدى ًیاصّای هتٌَع خَد تِ ساُ ّای استثاعی 

. تا تیاًی سادُ تش تایذ پزیشفت کِ کٌٌذ هیفاٍتی سا تشای سًٍذ صًذگی خَد اًتخاب ٍ ضیَُ ّای هت کٌٌذ هیدیگشی گشایص پیذا 

اجتواػی ّن ضکلی اص ایي  ّای ضثکِپیطشفت ػلن صًذگی ساّکاسّا ٍ اًتخاب ّای هتفاٍت سا تشای اًساًْا تِ ٍجَد آٍسدُ است ٍ 

ًفَر ٍ تاثیش  گیشی ضکلقغ تیاى ساختاس ػولکشد ٍ تجذد ٍ تحَل استثاعات ٍ سثک صًذگی ّستٌذ. گشاف ایي ضثکِ ّا ّن دس ٍا

 .کٌذ هیگزاسی سا تشسسی 

 اجتماعی های شبکه .1.3

تحَل صًذگی هذسى ٍ ًفَر ایٌتشًت دس ساختاسّای استثاعی ٍ خلق هحیظ یا فضای هجاصی، افشاد سا تِ ایجاد ضغل ٍ هَقؼیت ّای 

هتفاٍت اجتواػی ّذایت کشدُ است ٍ دس کل یک هجوَػِ تثادالت هتٌَػی دس تیي افشاد ایجاد ضذُ است. گشاف یک ضثکِ 

ساختاس سیستوی یک ضثکِ  کٌذ هیاف یک ضثکِ اجتواػی ایٌتشًتی سا هتوایض اجتواػی ضاهل فشد ٍ استثاط است ٍ آًچِ گش

اجتواػی است پس دس گشاف یک ضثکِ اجتواػی ػالٍُ تش فشد ٍ استثاط، یک ػاهل اغلی تشی تِ ًام ساختاس آى ضثکِ اجتواػی 

تواػی دیگش دس صهیٌِ ضغلی ٍ یؼٌی اگش یک ضثکِ اجتواػی دس صهیٌِ دٍست یاتی فؼالیت کٌذ ٍ یک ضثکِ اج ؛هغشح هی ضَد

 کاسی، ایي دٍ ضثکِ اص لحاػ اػضا ٍ ػٌاغش ٍ َّش سیستوی جاسی دس آًْا هتفاٍت هی تاضٌذ.

دس ایي ضثکِ ّوچَى سایش ساختاسّای ضثکِ اجتواػی فشد ًقص گشُ ایي گشاف سا داسد، ّذف ضثکِ اّویت تِ تؼذ احساسی ٍ 

خاظ تش ٍ هحذٍد تش تشای خَد دس ایي سیستن گشٍّایی ایجاد کٌٌذ ٍ سٍاتظ خَد سا  ػاعفی افشاد است. افشاد هی تَاًٌذ تِ عَسی

هحذٍدتش یا تِ تیاًی دیگش فضایی خػَغی تش هغاتق ػالیق خَد ایجاد کٌٌذ ٍ دس ایي استثاعات هوکي است فشدی تیطتش یال ّایی 

یطاًٍذی یا ... یا ّش ًَع ٍجِ هطتشک یا توایالت سا تِ عشف خَد جزب ًوایذ کِ ایي یال ّا هی تَاًٌذ ػالیق، دٍستی ّا، خَ

ّوسَ تاضذ ٍ دس ایي هیاى هوکي است گشُ ّا یا افشاد اص یال ّای هتفاٍتی تشخَسداس ضًَذ یؼٌی ّیچ ًَع تشاتشی تؼشیف ضذُ ای اص 

تگیشد ٍلی افشاد دیگش ی آى ضثکِ اجتواػی هغشح ًیست ٍ هوکي است فشدی اص گشُ ّا ٍ یال ّای صیادی توایل ٍ استثاط ّا دادُ

ایي تثادل ّوسَ سا تا اٍ ًذاضتِ تاضٌذ ٍ اص سَیی دیگش ایي فشد هوکي است صیش ضاخِ ّا دیگش تِ اضتشاک تگزاسد ٍ اص سَیی دیگش 

تِ ّویي غَست یک گشاف کلی تا داهٌِ ای ٍسیغ اص  ٍ ؛دس ایي ضثکِ تتَاًذ یال ّا یا توایالتی تیطتش سا تِ سَی خَد جزب کٌذ

کِ دس آى استثاعات ًاهَصٍى ٍ یکغشفِ ٍ ًاقع ٍ ّوچٌیي استثاط ّوسَ ٍ آگاّاًِ ضکل هی گیشد ٍ ّویي  ضَد هیایجاد  ّاُ داد

آهاسی تا ضکلی هتفاٍت اص  تَاًذ هیٍ ّویي ساختاس گشاف  دّذ هیساختاسّای هتفاٍتی اص گشاف یک ضثکِ اجتواػی سا تطکیل 

 ٍضؼیت فؼالیت اػضا ٍ ًوَداس کاسی ٍ َّضوٌذی آى ضثکِ اجتواػی اسائِ تذّذ.
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 اهمیت گراف یک شبکه اجتماعی. 2.3

است تا یک ضثکِ اجتواػی ضکل تگیشد یؼٌی فشد یا افشاد تا تَجِ  ّایی ایذُیک ضثکِ اجتواػی ًیاص تِ تخػع ٍ  گیشی ضکلتشای 

یؼٌی یک ًگشش اٍلیِ  کٌٌذ هیّستی اقذام تِ ایجاد یک ضثکِ استثاعی  ًظام تٍِ ّوچٌیي ًگشش خَد ًسثت  تِ داًص خاظ خَد

ٍ اص ایي افکاس َّضی اجشایی یا ساختاسی ساصهاًی یا  ضَد هیکِ هٌَط تِ افکاس ٍ اػتقادات افشاد است یک ضثکِ اجتواػی سا سثة 

ٍ تا جزب افشاد ٍ  کٌذ هیآى ضثکِ اجتواػی دس فضای هجاصی حیات پیذا ٍ ایٌگًَِ  ضَد هیسیستوی تشای ایي ضثکِ تؼشیف 

ٍ دس ًْایت تشای سسیذى تِ ّذف اغلی خَد تشًاهِ سیضی ّای  کٌذ هیاستثاعات هتفاٍت یک ػولکشد خاظ سا تشای خَد اًتخاب 

د کِ ًتَاًذ اػضای صیادی ٍ هوکي است یک ضثکِ اجتواػی هَفق تاضذ ٍ یا یک ضثکِ اجتواػی ضَ دّذ هیهطخػی سا اًجام 

 تِ اػضا تذّذ. ّذف تیٍ  ًتیجِ تیداضتِ تاضذ ٍ یا استثاعاتی 

تَسظ هتخػػیي تجضیِ ٍ  دسستی تِداًستي گشاف یا هؼادلِ کاسی یا داهٌِ آهاسی فؼالیت یا الگَسیتن یک ضثکِ اجتواػی، اگش 

تِ  ّا دادُاستاًذاسدی تشای ٍاکاٍی  ّای سیستنآى تتَاًٌذ یک داًص اجتواػی تِ هتخػػیي تذّذ کِ تش پایِ  تَاًذ هیتحلیل ضَد 

اجتواػی هؼیي کٌٌذ کِ تا  ّای ضثکِدست تیاٍسًذ ٍ تا ایجاد قَاًیي ٍ دستَسات کاسی خاظ یک اساسٌاهِ کلی تشای ساختاسّای 

 گزاساى سا دس اختیاس تٌیاىٍ دادُ کاٍی اجتواػی اص ایي قاًَى کلی تتَاى یک هسیش تؼشیف ضذُ تش پایِ َّش  ّای ضثکِپیشٍی 

تذیْی است اص گشاف تشای اسائِ یک هذل اص ضیَُ ػولکشدی یا استثاعی یک پذیذُ  ّوچٌاى کِاجتواػی گزاضت.  ّای ضثکِ

تا تتَاى اص ػولکشد آى ضثکِ استثاعی هفاّین ٍ ًَػی َّش استثاعی سا دسک کشد ٍ تش پایِ ایي هذل پیکشتٌذی  ضَد هیاستفادُ 

هتفاٍتی هطاّذُ کشد دس ساختاس  ّای جٌثِدس  تَاى هیاستثاعی ایجاد کشد. گشاف سا  ّای ضثکِساختاسّایی یا الگَّایی دس سایش 

واػی آى کطَس یا هٌغقِ، هذل ٍ الگَسیتوی هتفاٍت داسد، ّوچٌیي دس فضای هجاصی دس ّای اجت ًظام تِسٍاتظ اجتواػی کِ تا تَجِ 

 هتفاٍت. ّای هذل

ی اص گشاف چَى گشاف سادُ، گشاف چٌذگاًِ، گشاف ّذفوٌذ ٍ ... هغشح ّای هذلدس گشاف ػٌاغشی چَى گشُ، یال، حلقِ ... ٍ 

هتفاٍت تِ دست  ّای گیشی ًتیجِ تَاى هی ّا گشاف ّای هذلٍت اص کِ تا آًالیض ٍ تحلیل یا دادُ کاٍی ساختاسّای هتفا ضَد هی

دس ساختاس گشاف یک هذل استثاعی هَسد تَجِ قشاس گیشد َّش تکاس گشفتِ دس آى است کِ تَاًستِ ًَػی  تَاى هی آًچِآٍسد. 

 تَاى هیًص تکاس سفتِ دس آى، استثاط خاظ سا ایجاد کٌذ ٍ تا تَجِ تِ ًتیجِ ٍ ػولکشد یک ضثکِ اجتواػی تِ تحلیل ٍ تجضیِ دا

گفتِ ضذ قاتل تؼوین ٍ پیادُ ساصی  ّوچٌاى کِهذل ٍ ساختاسّای هطاتِ سا ایجاد ًوَد. کطف ٍ داًستي الگَسیتن یک هذل گشاف 

 استثاعی هی تاضذ کِ ًیاصهٌذ تخػع ٍ داًص هی تاضذ. ّای ضثکِتش سٍی سایش 

اجتواػی دًیای هجاصی هغشح است،  ّای ضثکَِد داسد کِ دس ایٌجا گشاف دس استثاعی ٍج ّای ضثکِی هتفاٍت اص گشاف دس ّای هذل

اجتواػی اجشا ضذُ ٍ تَسظ فضای هجاصی افشاد دس استثاط تا  ّای ضثکِگستشدُ گی ػلَم کاهپیَتشی دس قالثی تِ ًام ساخت 

ایي ایذُ سا  تَاًذ هیل گشاف آى، اجتواػی تشای تِ دست آٍسدى یک هذ ّای ضثکِیکذیگش قشاس هی گیشًذ الگَ تشداسی اص ایي 

ایجاد کٌذ کِ افشاد دس کطَسّای خَد تا تَجِ تِ ًَع فشٌّگ ٍ آداب اجتواػی، ًَػی ضثکِ اجتواػی هجاصی هخػَظ آى 

کطَس ایجاد کٌٌذ ٍ ّویي ًَػی پیطشفت اجتواػی یا هحیغی خػَغی تش تشای استثاعات است کِ تا استاًذاسّای آى کطَس 

 هغاتقت داسد.
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 نمونه ای از گراف. 3.3

تشای ًوًَِ دس تیطتش کطَسّای هاسکت ّای آًذسٍیذ خاغی ٍجَد ًذاسد ٍ ایي کطَسّای اص هاسکت ّای ػوَهی اسائِ دٌّذُ ًشم  

ٍلی دس کطَس ها ایشاى ػذُ ای اص هتخػػیي ٍ ػالقوٌذاى ایي داًص تَاًستِ اًذ هاسکت ّایی هخػَظ  کٌٌذ هیافضاس استفادُ 

یذ کٌٌذ کِ دس ایي هاسکت ّا فضایی ایجاد ضذُ تا تشًاهِ ًَیساى ایشاًی ضغل ٍ فؼالیت هَسد ػالقِ خَد سا پیذا کٌٌذ کطَسهاى تَل

تؼاهل ٍ استثاط ّای هتٌَػی تیي افشاد تا یکذیگش تا تشًاهِ ًَیساى ٍ ّوچٌیي استثاط تشًاهِ ًَیساى تا ػَاهل اغلی اسائِ دٌّذُ ایي 

ت ّای فؼال ًشم افضاس ّای آًذسٍیذی دس ایشاى: تاصاس، هایکت، ایشاى اپس، اٍل هاسکت، کٌذٍ، پاسس هاسکت ّا تشقشاس ضَد. هاسک

ّاب ٍ ... ّستٌذ ٍ تذیْی است کِ تشخی اص ایي هاسکت ّا هَفق تش هی تاضٌذ ٍ تا داًص خاظ خَد یک ساختاس یا یک هذل کاسی 

ت ایي هاسکت ّای ًشم افضاسی کِ اص اّویت تسیاس تاالیی تشخَسداس تشای استثاط اػضا دس آى هاسکت تیاى کشدُ اًذ. اغَال ساخ

َ تشداسی اص هاسکت گاست ًَػی گشاف گستشدُ استثاعی سا ایجاد کشدُ است. تذیْی است کِ داًص اٍلیِ ساخت ایي هاسکت ال

تا تالش ٍ کسة  تَاى هیتضسگ ٍ جْاًی چَى گَگل پلی هی تاضذ. ایي اص اّیوت ٍ ٍیژگیْای خاظ فضای هجاصی هی تاضذ کِ 

تخػع تا ساّکاسّایی ًَیي اقذام تِ خلق هَقؼیت ّای جذیذ کاسی ًوَد. ٍجَد ایي هاسکت ّای ٍعٌی سضذ ّای هتٌَع فشٌّگی 

یک ضثکِ استثاعی گستشدُ دس تیي افشاد ایجاد کشد ٍ  تَاى هیٍ داًطی سا ًیض افضایص دادُ است ٍ تا فشاگیشی ٍ گستشدُ گی آى 

تا هحیظ صًذگی ایشاًی دس ایي ضثکِ گستشدُ تِ ٍجَد آٍسد اگش تِ ایي هاسکت ٍ اػضای آًْا تَجِ ٍ اّیوت  فضایی هتٌاسة

 تیطتشی اص سَی هسَالى دادُ ضَد.

 تجربه ای از نوعی گراف در فضای مجازی. 4

اص آًجا کِ ایٌجاًة تشًاهِ ّایی دس هاسکت ّای ایشاًی آًذسٍیذ هٌتطش کشدُ ام ٍ چَى تشًاهِ ّا تا کاستشدّای هتفاٍتی ّستٌذ لزا 

ٍ تِ ضیَُ ای تا یکذیگش دس استثاط ّستین ٍ ضکل ساتغِ هي  کٌٌذ هیکاستشاًی کِ تا اّذاف هتفاٍت اقذام تِ استفادُ اص ایي تشًاهِ ّا 

تثذیل ضذُ  کٌذ هیین تِ غَست گشافی کِ هي ٍ کاستشاى ٍ تشًاهِ ّا ٍ اص سَیی دیگش خَد هاسکت کِ تشًاهِ ّا سا هٌتطش تا تشًاهِ ّا

است.ایي تثادل ٍ ّوفکشی سضذ ٍ تْشُ هٌذی تیطتش اص ایي فضای هجاصی سا سثة هی ضَد ٍ هی تَاى گفت کِ یک هجوَػِ دس 

حالت  تَاًذ هیرکش ضذ تِ ػلت تٌَع تشًاهِ ّا تاصتاب ّایی کِ ضکل هی گیشد  ِّوچٌاى کیک استثاط گشاف داس ضشکت داسًذ ٍ 

هي ػالٍُ تش ًشم افضاسّا کتاب ضؼش خَدم سا ًیض تِ غَست کتاب  ٍ ؛ضَد هیّای هختلفی داضتِ تاضذ کِ تجشتِ ای جذیذ هحسَب 

ک اهتیاص هحسَب هی ضذ ٍ اص سَیی دیگش ّویي ًشم افضاسی هٌتطش کشدُ ام کِ اٍال دس ًَع خَد تجشتِ ای هٌحػش تَد ٍ ّویي ی

اًتطاس دادى کتاب دس فضای هجاصی تاػث تالش تیطتش ایٌجاًة دس استقای تشًاهِ تِ تْتشیي حالت ضذ ٍ چَى تا کاستشاى ّن تِ 

یشات هختلفی ًحَیی دس استثاط قشاس گشفتن استثاط هي تا کتاب تِ غَست هي، کتاب ٍ کاستشاى دسآهذ ٍ یک حلقِ استثاعی کِ تاث

شاک هی سا دس اػضا ایجاد هی کشد ضکل گشفت. دس دٍ تجشتِ عشاحی ًشم افضاس کِ تیاى هتفاٍتی اص ایذُ ّای هي سا تا کاستشاى تِ اضت

ٍ ّوچٌیي کتاب ضؼش هي کِ ًَضتِ ّاین تَدًذ ٍ تاص تِ ضکلی دیگش دس فضای هجاصی تاصتاب داضت هٌجش تِ ضکل گشفتي گزاضت 

ی پیچیذُ ای ضذُ تَد. استثاط اص ضکل هي تا تشًاهِ ّاین تِ هي، تشًاهِ ّا ٍ ّضاساى کاستش تثذیل ّا گشافعی پیچیذُ یا حلقِ ّای استثا

 دسستی تِکِ تایذ هاّیت ایي ًَع استثاعات سا  کٌذ هیضذ ٍ ّویي ًَػی اّویت دسک استثاعات یا گشاف دس فضای هجاصی سا تیاى 

 یي فضا اقذام کشد ٍ هَفقیت کسة کشد.تا تالضی َّضوٌذاًِ دس افْویذ ٍ 
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هی تاضذ ًِ غشف یک هذل گشاف، چشا  ّا دادُپس تا داًستي هاّیت گشاف یک تثادل استثاعی، آًچِ هْن است تجضیِ ٍ تحلیل 

دس یک  ّا دادُپس تا آًالیض ٍ تحلیل َّیت ٍ  کٌذ هیکِ ساختاس یک گشاف اص یک َّش تشای ضکل دادى تِ استثاعات استفادُ 

هذل گشاف تایذ تتَاى ًتایج ٍ داًطی کسة کشد تا تِ ٍاقؼیت استثاعات پی تشد ٍ اص ایي هفَْم ٍ ضکل استثاعی تتَاى دس ساخت 

 اجتواػی ٍ استثاعی استاًذاسد استفادُ کشد. ّای ضثکِ

 بحث و نتیجه گیری. 5

ضیَُ استثاط تیي افشاد دس یک هجوَػِ یا یک ضثکِ، یک هذل استثاعی است کِ اغَال تاتغ َّضی سیستوی است یک ساختاس یا 

ٍ اگش تِ ػٌَاى یک ًاظش تِ استثاعات اػضای ایي هجوَػِ تٌگشین یک ضکل یا ضیَُ استثاعی  ضَد هیتشًاهِ کاسی تشای آى تؼشیف 

اص آًجا کِ دادُ کاٍی ّش ًَع ػولکشدی ًیاصهٌذ تخػع ّای  ضَد هیاستثاعی هحسَب  قاتل فْن است کِ هذل گشاف آى ضثکِ

هتفاٍت هی تاضذ، تخػع ػلَم کاهپیَتشی، سٍاًطٌاسی، هذیشیت ... لزا تایذ تشای ساخت یک ضثکِ استثاعی هتفاٍت اص تخػع 

شی استاًذاسد ٍ ایذُ آل سا تشای کطَس ٍ جاهؼِ خَد ّای هختلف تْشُ تشد تا تتَاى ّوسَ تا پیطشفت ػلَم دس صهیٌِ ّای هتفاٍت، تست

ایجاد کشد تا افشاد دس ًْادّای ٍاقؼی ٍ هجاصی تِ ضیَُ ای هٌاسة ٍ دسست دس استثاط تاضٌذ ٍ تتَاًٌذ دس هحیظ ّای ٍاقؼی ٍ 

 هجاصی ٍ ّش گًَِ تؼاهل استثاعی تِ ضیَُ ای هَفق ػول کٌٌذ.
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