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 خالصه

هستقل از یکذیگر تطکیل ضذُ اًذ. سیستن پیچیذُ بِ سیستوی گفتِ هی ضَد کِ برآیٌذ سیستن با دًیای اهرٍز هولَ از سیستن ّای پیچیذُ ای است کِ از اجسا 

درک بْتر هجوَع برآیٌذ ّای اجسا هستقل آى تفاٍت کٌذ. ضبکِ ّای پیچیذُ برای هذلسازی سیستن ّای پیچیذُ استفادُ هی ضَد. علَم ضبکِ بِ ها برای 

از ٍیژگی ّای ضبکِ ّای اجتواعی قابلیت آًْا در پخص اطالعات است. ایي ٍیژگی بِ ها کوک هی کٌذ تا  اطالعات ٍ ساختار ضبکِ کوک هی کٌذ. یکی

هطالعِ   ًحَُ پخص ضذى یک ٍیرٍس ،یک ضایعِ یا عالقِ بِ یک هحصَل خاظ را در ضبکِ ّای اجتواعی بررسی کٌین. ایي قابلیت بِ ها کوک هی کٌذ تا با

 ص اطالعات استراتژی ّای بْیٌِ برای کاّص یا افسایص سرعت پخص اطالعات ارائِ کٌین.بر رٍی ایي هذل ّا ٍ چگًَگی پخ

ستفادُ کردین ّذف از ایي هقالِ بررسی رٍش ّای هَجَد کٌترل ضایعِ در ضبکِ ّای اجتواعی هی باضذ. ها در ایي هقالِ از یک هذل تغییر یافتِ اپیذهیک ا

اثیر دارًذ را تعریف کردین. سپس بر اساس ٍیژگی ّای هختلف گراف بِ ًحَُ کٌترل ضایعِ در ضبکِ ّای ٍ پاراهتر ّای هختلف را کِ در پخص ضایعِ ت

بْتریي ًَد ّا را جْت کٌترل ضایعِ هطخع هی کٌذ ٍلی در  eigenvector centralityاجتواعی پرداخین. ًتایج ًطاى هی دّذ در گراف ّای هقیاس آزاد 

 هی تَاًذ اًتخاب بْتری باضذ. betwennessگراف ّای دًیای کَچک 
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  هقذهِ -1
گفتِ هی ضَز وِ ثطآیٌس سیستن ثب هجوَع زًیبی اهطٍظ هولَ اظ سیستن ّبی پیچیسُ ای است وِ اظ اجعا هستمل اظ یىسیگط تطىیل ضسُ اًس. سیستن پیچیسُ ثِ سیستوی 

تط اعالػبت ٍ سبذتبض ثطآیٌس ّبی اجعا هستمل آى تفبٍت وٌس. ضجىِ ّبی پیچیسُ ثطای هسلسبظی سیستن ّبی پیچیسُ استفبزُ هی ضَز. ػلَم ضجىِ ثِ هب ثطای زضن ثْ

 ضجىِ ووه هی وٌس.

ل، وِ ضاثغِ ی ثیي زٍ ضجىِ ّبی اجتوبػی یىی اظ ظیط ضبذِ ّبی ضجىِ ّبی پیچیسُ است. زض ایي ضجىِ ّب ّط ًَز ًوبیٌگط یه آزم یب گطٍّی اظ آزم ّب است ٍ ّط یب

وِ هثبلی     facebook , Twitterزٍستی، زضوٌی، ٍ ّوىبضی است. سبیت ّبی اجتوبػی هبًٌس زٍ ًَز ضا هطرع هی وٌس،  ًوبیبًگط یه ضاثغِ ی اجتوبػی هبًٌس 

 اظ ضجىِ ّبی اجتوبػی ّستٌس زض سبزُ تطیي حبلت ثیبًگط زٍستی ثیي افطاز است. 

لبثلیت آًْب زض پرص اعالػبت است. ایي ٍیژگی ثِ هب ووه هی وٌس تب ًحَُ پرص ضسى یه ٍیطٍس ،یه ضبیؼِ یب ػاللِ ثِ  یىی اظ ٍیژگی ّبی ضجىِ ّبی اجتوبػی

ثطضسی وٌین. ایي لبثلیت ثِ هب ووه هی وٌس تب ثب هغبلؼِ  ثط ضٍی ایي هسل ّب ٍ چگًَگی پرص اعالػبت استطاتژی ّبی ضا زض ضجىِ ّبی اجتوبػی یه هحػَل ذبظ 

ض ووتطیي ظهبى ز ثْیٌِ ثطای وبّص یب افعایص سطػت پرص اعالػبت اضائِ وٌین. هثالً زض ظهبى پرص یه ٍیطٍس اپیسهیه هی تَاى ثب اضائِ یه استطاتژی هٌبست 
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وطز زض ظهیٌِ ثبظاضیبثی هی ثبضس، زض ایي حبلت هثبل زیگطی وِ هی تَاى شوط  ثیطتطیي حس هوىي اظ پرص ٍیطٍس جلَگیطی وطز.هوىي ثب استفبزُ اظ هٌبثغ هحسٍز تب 

زٌّس. ایي افطاز هحػَل ضا استفبزُ وطزُ ٍ هعایب آى ضا  ضطوت ّب هحػَل جسیس ذَز ضا ثِ تػبزف زض هیبى تؼسازی اظ افطاز پرص هی وٌٌس یب ثب ترفیف ٍیژُ اضائِ هی

حبل اگط هب هحػَالت ضا ثِ جبی ایٌىِ ثِ تػبزف پرص وٌین ثِ گطٍّی ذبغی زّبى هٌتمل هی ضَز. -ثِ-هٌتمل هی وٌٌس زض ایي حبلت تجلغ هحػَل ثِ غَضت زّبى

 َاّس ضس.اظ افطاز ثسّین ثِ عَضی وِ سطػت پرص اعالػبت ثیطیٌِ ضَز ثْیٌِ تط ذ

اظ اتَهبتب یبزگیط سلَلی ثطای هسلسبظی پرص ضبیؼِ استفبزُ  [2]ثطای هسلسبظی چگًَگی پرص ٍیطٍس استفبزُ هی ضًَس. ّوچٌیي زض   [1]هسل ّبی هرتلف اپیسهیه 

ب ضا زاضز، ایي هسل ثط ذبهَش وطزى ضبیؼِ یب فطاهَضی تَسظ ػبهل ًَّیسٌسگبى یه هسل ولی ثطای پرص ضبیؼِ اضائِ وطزًس وِ لبثلیت هسلسبظی   [3]زض  ضسُ است.

یه اظ هسل ّبیی اپیسهیه است وِ زض ثسیبضی اظ هَاضز هَضز استفبزُ لطاض  SIR [4]هسل ّب آًبلیع ضسُ است.  Scale-Freeضٍی گطاف ّبی تػبزفی ٍ  ًَػی اظ 

 هسل زیگطی است وِ زض ثسیبضی اظ تحمیمبت ثِ ػٌَاى هسل پبیِ پرص اعالػبت استفبزُ هی ضَز.   SIS [5]گطفتِ است. 

ٌس تحت تبثیط لطاض هی ثِ غَضت ولی زض یه ضجىِ اجتوبػی توبم افطازی وِ ٌَّظ ضبیؼِ ضا ًطٌیسُ اًس هستؼس زضیبفت ضبیؼِ ّستٌس ٍ ظهبًی وِ ضبیؼِ ضا زضیبفت وٌ

 ٍهبً ضبیؼِ ضا لجَل ًىطزُ ٍ اگط ّن لجَل وٌٌس السام ثِ پرص اى ًوی وٌٌس. اهب توبم افطاز لع گیطًس.

 وِ ثطای هسلسبظی پرص ضبیؼِ استفبزُ ضسُ است. زض ایي هسل افطاز ضا ثِ سِ گطٍُ هتوبیع اظ ّن تمسین هی وٌٌس. یىی اظ هسل ّبیی  است  Daley-Kendal [6]هسل 

بزضت هی وٌٌس ٍ گطٍُ اذط گطٍُ اٍل افطازی ّستٌس وِ ضبیؼِ ضا زضیبفت وطزُ ٍ آًطا ضز هی وٌٌس. گطٍُ زٍم افطازی ّستٌس وِ ضبیؼِ ضا زضیبفت وطزُ ٍ ثِ پرص آى هج

 ثبثت زض ًظط هی گیطًس. زض ایي هسل افطاز جوؼیت ضا زی ّستٌس وِ ضبیؼِ ضا زضیبفت ٍ لجَل وطزُ ٍلی آًطا پرص ًوی وٌٌس. افطا

زاضای یه الگَ هی ثبضس وِ ایي الگَ ثِ زٍ ًَع ٍیژگی ٍاثستِ  پرص هی ضَزثبضس، –وِ هی تَاًس ٍیطٍس، ضبیؼِ ٍ...  –ثِ غَضت ولی ظهبًی وِ یه اعالػبت 

اضز زیگط اٍل ٍیژگی ّبی هطثَط ثِ ذَز اعالػبت هثالً اگطلطاض است یه ٍیطٍس پرص ضَز، ٍیژگی ّبیی هبًٌس ظهبى هرفی ثَزى ٍیطٍس ، جبهؼِ ّسف ٍ هَاست. 

تبثیط ظیبزی ثط  clustering coefficientٍیژگی ّبی هطثَط ثِ سبذتبض ضجىِ هی ثبضس. هَاضزی هبًٌس ًَع گطاف، هیبًگیي زضجِ، تبثیط گصاض ذَاّس ثَز زستِ زٍم 

 ضٍی الگَ پرص ٍیطٍس هی گصاضًس.

 

زض  ثِ غَضت یه زیبگطام تغییط حبلت هطبّسُ هی وٌیس ضا زض ًظط هی گیطین. (1وِ زض ضىل)ثب ووی تغییط ضا  SIزض ایي همبلِ هب سبزُ تطیي هسل اپیسهیه یؼٌی هسل 

تحت ت اٍل افطازی ّستٌس وِ ٌَّظ ضبیؼِ ضا زضیبفت ًىطزًس ٍ زض غَضت زضیبفت ضبیؼِ ثِ ٍضؼیت حبل ایي هسل ّط ػبهل هی تَاًس زض یىی اظ زٍ حبلت لطاض ثگیطز.
 ّسف هب زض ایي همبلِ ثطضسی ایي هسل ثط ضٍی هسل ّبی هرتلف ضجىِ هی ثبضس.تغییط ذَاٌّس وطز.تبثیط 

زض هب پیص ًیبظ ّبی هَضز ًیبظ ضا وِ ضبهل هطٍضی ثط ضٍی اًَاع ضجىِ ّب هی ثبضس ضا ثطضسی هی وٌین.  2ایي همبلِ ثِ غَضت ظیط تمسین ثٌسی ضسُ است: زض ثرص

 ثِ جوغ ثٌسی هی پطزاظز. 5ًتبیج ثطضسی ثط ضٍی ضجىِ ّبی هرتلف ضا آًبلیع هی وٌین ٍ زض پبیبى ثرص 4هسل هَضز ًظط ضا ثطضسی وطزُ ٍ زض ثرص 3ثرص

 پیص ًیاز -2

زاضای ضٌبذتِ هی ضَز  random graph. ایي هسل وِ ثِ ًبم [7]هسل ّبی هرتلف ضجىِ هی پطزاظین. اٍلیي هَضز وِ تَسظ اضٍزش اضائِ ضس زض ایي ثرص ثِ هطٍض

یبل هی تَاى سبذت زاضای احتوبل ثطاثط  mًَز ٍ  nزض ایي حبلت تؼساز گطاف ّبی وِ ثب  یه یبل ثَجَز هی آیس. pتؼسازی ًَز هی ثبضس وِ ثیي ّط زٍ ًَز ثِ احتوبل 

 ( آًطا ًطبى هی زّس.1هی ثبضٌس وِ فطهَل)
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 تَظیغ ثبیٌویبل هی ثبضس. ثبضس ثِ غَضت تبثغ vزض ایي ًَع گطاف احتوبل ایٌىِ زضجِ یه ًَز ثِ اًساظُ 

 scale-freeلبػستبً ٍیژگی  [11]ایي گطاف ّب   ٍالؼی اظ ًَع گطاف ّبی تػبزفی ًوی ثبضٌس.زًیبی  گطاف ّبی ًطبى زاز وِ ثسیبضی اظ [11-8, 4]هغبلؼبت ثسیبضی 

وِ  WWWثسیبضی اظ گطاف ّبی زًیبی ٍالؼی اظ ایي ًَع هی ثبضٌس. هثالً زض ضجىِ  هی ثبضس. power-lawضا زاضًس یؼٌی تبثغ تَظیغ آًْب ثط اسبس یىی اظ تَاثغ 

هی زٌّس  لیٌه ثیي غفحبت ٍة ضا هطرع هی وٌس ، تؼساز ووی غفحِ ٍجَز زاضًس وِ لیٌه ّبی ظیبزی زاضًس ٍ هب ثمی غفحبت وِ ثرص اػظن ضجىِ ضا تطىیل

 ثِ گطٍّی اظ ًَز ّب وِ زاضای زضجِ ظیبزی ثبضٌس ّبة گفتِ هی ضَز. یىی اظ ٍیژگی ّبی جبلت زض ایي ًَع ضجىِ ّب هی ثبضس. ّبة  زاضای لیٌه ّبی ووی هی ثبضس.

اظ عطف زیگط اگط ّبة ضا اظ ضجىِ جسا وٌین ضجىِ ثِ چٌس ظیط گطاف هجعی تمسین هی ضَز  ٍیژگی ّبة ّب ثطای عطاحی سیستن ّبی تحول پصیط اضىبل هی ثبضس.

 ضؼف ضجىِ.  ِة ّن هی تَاًس ثِ ػٌَاى لسضت ایي ًَع ضجىِ ّبی تلمی ضَز ٍ ّن ثِ ػٌَاى ًمغپس ّب
زض ایي الگَضیتن اثتسا ثب یه هجوَػِ ًَز اٍلیِ آغبظ هی وٌین وِ اػضبی    .[11]هی ثبضس scale-freeیىی اظ هسل ّبی هؼطٍف ثطای سبذت ضجىِ ّبی  BAهسل 

سپس تب ضسیسى ثِ تؼساز هطرع ضسُ ًَز ، زض ّط هطحلِ یه  ذَاٌّس ثَز. اایي هجوَػِ حسالل ثبیس زاضای یه لیٌه ثبضٌس زض غیط ایٌػَضت تب اًتْبی الگَضیتن هجع

 ًَز اضبفِ هی وٌین ٍ ایي ًَز ثب یه احتوبلی ثِ هب ثمی ًَز ّبی هَجَز هتػل هی ضَز. ایي احتوبل ثطاثط است ثب:
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ضضس ضجىِ ثِ هطٍض ظهبى اضبضُ هی ٍیژگی اٍل ثِ  وِ زض زًیبی ٍالؼی زیسُ هی ضَز وبض هی وٌس. preferential attachmentایي هسل ثط اسبس زٍ ٍیژگی ضضس ٍ 

 زاضت، اضبضُ هی وٌس. وٌس ٍ ٍیژگی زٍم ثِ ایٌىِ زض غَضتی وِ یه ًَز تؼساز لیٌه ثیطتط زاضتِ ثبضس احتوبلی ثعضگتطی ثطای زضیبفت لیٌه جسیس ذَاّس

 

زض ایي  clustering- coefficientهمساض  زض ایي هسل هیبًگیي عَل هسیط ثیي زٍ ًَز ثب افعایص جوؼیت ثِ غَضت تبثغ لگبضیتوی اظ جوؼیت افعایص پیسا هی وٌس 

 هسل ّن ثِ غَضت یه تبثؼی اظ جوؼیت افعایص پیسا هی وٌس.

ایي لبًَى ثیبى .  [12]زضجِ هطَْض ضس.-6ًتیجِ  ایي آظهبیص وِ زض یىی اظ ایبلت ّبی آهطیىب اًجبم ضس ثِ ًبم لبًَى   [8]سآظهبیطی تَسظ هیلگطام اًجبم ض 61زض زِّ 

 هی ثبضس. 6هی وٌس ثیي ّط زٍ فطز زض زًیب هسیطی ٍجَز زاضز وِ ثِ غَضت هیبًگیي عَل ایي هسیط 

ًَػی اظ ضجىِ ّب ّستٌس وِ زض آًْب ّط ًَز ثب تؼساز ووی اظ ًَز ّبی زیگط ّوسبیِ است ٍلی ثیي ّط زٍ ًَز هسیطی ثب حسالل تؼساز   Small-World [13]ضجىِ ّبی 

 : [13]هسیطثیي ّط زٍ ًَز تػبزفی ض ایي ًَع ضجىِ ّب ثِ غَضت ولی ز گبم ٍجَز زاضز.

(3)                                           L LogN 

سی هَضز ثطض small-wordتبثیط ذغب ٍ یب حولِ زض ضجىِ ّبی  [14]زض ایي ضجىِ ّب وبضثطز ّبی ظیبزی اظ ػلَم ظهیي ضٌبسی تب هحبسجبت ٍ ػلَم ظیستی زاضًس.

ّسف اًْب هغبلؼِ هی وٌٌس.  Small-Worldثب استفبزُ اظ هبّئیت  P2Pًَیسٌسگبى ثط ضٍی چگًَگی عطاحی ٍ ًگْساضی یه ضجىِ   [15]زض  لطاضگطفتِ است.

 ثبال هی ثبضس. clustering coefficientعطاحی ضجىِ ثب هیبًگیي فبغلِ ون ثیي زٍ ًَز تػبزفی ٍ 

 

ثِ ػٌَاى هیبًگیي زضجِ  Kثِ ػٌَاى تؼساز جوؼیت ،  Nایي هسل سِ پبضاهتط  هی ثبضس. small-worldیىی اظ الگَضیتن ّبی هطَْض ثطای عطاحی ضجىِ ّبی  [13]هسل 

 ثطای سین وطی هجسز گطاف ضا زضیبفت هی وٌس. βپبضاهتط ٍیژُ ای ثِ ًبم ٍ 

   .ذَاّس ضس Erdos-Renyi تٌظین ضَز هسل ایجبز ضسُ هبًٌس هسل 1β=تط هزض ایي هسل اگط پبضا
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( ثِ غَضت یه اتَهبتب ًوبیص زازُ ضسُ 1ایي هسل وِ سبزُ تطیي هسل اپیسهیه هی ثبضس زض ضىل ) ضا ثِ ػٌَاى هسل پبیِ زض ًظط هیگیطین SI [4]هب زض ایي همبلِ هسل 

 است.

 

 

 

 SI(: ًوَزاض تغییط حبلت هسل 1ضىل)

 

 Iضبیؼِ ضا ضٌیسُ ثبضس ثِ حبلت ٍ اگط فطزی لطاض هی گیطًس  Sافطازی وِ ایي ضبیؼِ ضا ًطٌیسُ اًس زض حبلت زض ایي حبلت ثطای پرص ضبیؼِ هب زض ًظط هی گیطین وِ 

زض ٍالغ هسلی وِ هب زض ًظط  ضبیؼِ ضا لجَل ًىطزُ ٍ اى ضا ضز هی وٌٌس.پس اظ ضٌیسى ضبیؼِ ثِ پرص اى ووه هی وٌٌس یب افطاز ضبیؼِ زض ٌّگبم پرص  هٌتمل هی ضَز.

 است. (2ضىل)گطفین ثِ غَضت 

 

 

 

 

 

 
 

 : هسل زض ًظط گطفتِ ضسُ ثطای پرص ضبیؼِ(2ضىل)
 

ّط فطز وِ زض هٌتمل هی ضَز.  Iضبیؼِ ضا زضیبفت هی وٌس ٍ ثِ ٍضؼیت  γفطزی وِ ضبیؼِ ضا ضٌیسُ ثطذَضز زاضتِ ثبضس ثِ احتوبل یه فطز زض غَضتی وِ زض ایي هسل 

 1 -∂لجَل وطزُ ٍ پرص اى ووه هی وٌٌس یب ثب احتوبل  هٌتمل هی ضَز ، یؼٌی ضبیؼِ ضا I1ثِ  ∂ثالفبغلِ ثب احتوبل  t+1ضبیؼِ ضا زضیبفت وٌس زض لحظِ ی  tلحظِ ی 

S I γ 

α 

γ 

Δ 

S I 

I

1 

I

2 

Δ1- 



فطز پس اظ ضز ضبیؼِ  α، ثِ احتوبل  چٌس ثبض ضٌیسُ ٍ سپس تحت تبثیط لطاض ثگیطزاظ اًجبییىِ یه فطز هوىي است ضبیؼِ ضا   هٌتمل ضسُ ٍ ضبیؼِ ضا ضز هی وٌس. I2ثِ 

 لطاض هی گیطز ٍ هوىي است تحت تبثیط لطاض ثگیطز. Sهجسزاً زض ٍضؼیت 

ّب  Centrality measurementیي هسل ثطای پرص ضبیؼِ زض ضجىِ ّبی هرتلف هی پطزاظین ٍ ّوچٌیي استطاتژی ّبی  هرتلف ثط اسبس زض ایي همبلِ هب ثِ ثطضسی ا

 ضا ثطای وٌتطل پرص ضبیؼِ هَضز ثحث لطاض هی زّین.
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هطرع وٌٌسُ احتوبل ثطلطای لیٌه ثیي زٍ ًَز هی  pاستفبزُ وطزین. زض ایي ًَع گطاف پبضاهتط ثطای ضجیِ سبظی گطاف ّبی تػبزفی  Erdos-Renyiظ هسل زض اثتسا ا

فطضیبتی وِ ثطای آظهبیص اًتربة وطزین ثِ غَضت ظیط هی ثبضس. احتوبل ایٌىِ   ثطضسی وطزین. pثبضس. ثطای پرص ضبیؼِ ٍ استطاتژی وٌتطل ثب پبضاهتط ّبی هرتلف 

آى ضا ضز هی وٌس. ّوچٌیي احتوبل  1165ٍ ثِ احتوبل  1135است ٍ احتوبل ایٌىِ ًَز پس اظ زضیبفت ضبیؼِ آى ضا لجَل وٌس  1113ٌس یه ًَز ، ضبیؼِ ضا زضیبفت و

 هی ثبضس. 1115ایٌىِ فطزی وِ ضبیؼِ ضا ضز وطزُ است هجسزاً آى ضا زضیبفت وٌس 

اجطا  -زض ًظط گطفتین  1115ثب گبم افعایطی  1تب  111همبزیط ضا ثیي  -ّبی هتفبٍت  pػبزفی ثب ( هی ثیٌین اثتسا ایي هسل ضا ثط ضٍی گطاف ّبی ت3ّوبًغَض وِ زض ضىل )

 ضا تحت تبثیط لطاض ثسٌّس ، ًوَزاض همبیسِ ثط ضٍی ایي ٍضؼیت هی ثبضس. ی ذَزهی تَاًٌس ّوسبیِ ّب Infected1ثب فطؼ ایٌىِ فمظ افطاز زض ٍضؼیت  وطزین.

 
 ( : همبیسِ ضطیت تبثیط زض گطاف ّبی تػبزفی 3ضىل)

 هتفبٍت pثب همبزیط 

 

( ثِ همبیسِ 4ّوبًغَضی وِ زض ضىل هطبّسُ هی وٌیس زض گطاف ّبی تػبزفی ًوی تَاى الگَی ذبغی ثطای تبثیط سبذتبض گطاف ثط ضطیت تبثیط هطرع وطز. ضىل)

 ظهبًی هرتلف هی پطزاظز.هیبًگیي ضطیت تبثیط ٍ  حساوثط ضطیت تبثیط زض ثبظُ ّبی 

 
 (: همبیسِ ثیي حساوثط ًطخ تحت تبثیط لطاض گطفتي ٍ هیبًگیي آى4ضىل)

 

جوؼیت ضا لطًغیٌِ وٌین ، تبثیط هتس ّبی  11ثب فطؼ ایٌىِ هی تَاًین حساوثط %ثطای وٌتطل ضبیؼِ هی پطزاظز.  centrality( ثِ همبیسِ تبثیط هتس ّبی هرتلف 5ضىل)

degree, betweeness, closeness, eigenvector .ضا ثطای هطرع وطزى ًَز ّب ثطضسی هی وٌین 



 
 (: تبثیط هتس ّبی هرتلف ثط وٌتطل ضبیؼِ زض گطاف ّبی تػبزفی5ضىل)

( ًحَُ ضضس تؼساز افطازی وِ ضبیؼِ ضا لجَل وطزًس هطبّسُ هی ضَز. ایي 6هی پطزاظین. زض ضىل ) Small-Worldزض ایي لسوت ثِ هغبلؼِ ثط ضٍی ضجىِ ّبی 

 ،βثب افعایص همساض ( ًطبى هی زّس 6ّوبًغَض وِ اعالػبت ضىل) ضجیِ سبظی ضسُ است. 1تب  111ثیي  βٍ پبضاهتط  5ًَز ٍ هیبًگیي  411اعالػبت ثط ضٍی ضجىِ ای ثب 

  زاضز. تغییطات هحسَسی ًسجت ثِ گطاف ّبی تػبزفی ًیعضضس  ًوَزاض

 
 Small-World(:  ضضس افطازی وِ ضبیؼِ ضا لجَل وطزُ اًس زض ضجىِ 6ضىل)

 

ضضس ثِ اظای همبزیط ( ثِ همبیسِ هیبًگیي ضطیت تبثیط ٍ  حساوثط ضطیت تبثیط زض ثبظُ ّبی ظهبًی هرتلف هی پطزاظز.ّوبًغَضی وِ هطبّسُ هی وٌیس هیبًگیي ًطخ 7ضىل)

 َضت ولی ضضس زاضز.ثػ،   βهرتلف 

 
 β(: همبیسِ هیبًگیي ٍ حساوثط ًطخ ضضس ثِ اظای همبزیط هرتلف 7ضىل)

 

 



 
 small-worldتبثیط هتس ّبی هرتلف ثط وٌتطل ضبیؼِ زضگطاف ّبی          (:8ضىل)

 

 

( ضضس 9اًجبم ضسُ است. ضىل) 1تب  111ثیي  αٍ ضطیت  4ًَز ٍ همساض اٍلیِ یبل ثطاثط ثب  211ثب تؼساز  small-worldزض هطحلِ آذط ضجیِ سبظی ثط ضٍی گطاف ّبی 

 افطاز زض ایي ًَع گطاف ّب ًوبیص زازُ ضسُ است.

 
 1تب  111ثیي  αًَز ٍ ضطایت  411ثب  small-world(: ضضس افطازی وِ ضبیؼِ ضا لجَل وطزُ اًس زض گطاف 9ضىل)

 

 افعایص پیسا هی وٌس. α( ًطبى هی زّس وِ هیبًگیي ًطخ ضضس زض ایي ًَع ضجىِ ّب ثب افعایص ضطیت 11اعالػبت ضىل)

 
 small-world(: همبیسِ هیبًگیي ضضس ٍ حساوثط ضضس زض ضجىِ ّبی 11ضىل)

 

 ًطبى هی زّس زض ثیطتط هَالغ ًطخ ضضس وبّص هحسَسی زاضز.ػبت ایي اعال ًطبى هی زّس. α( تغییطات هیبًگیي ًطخ ضضس ضا ثِ اظای همبزیط هرتلف 11ضىل)

 



 
 scale-freeثطای وٌتطل ضبیؼِ زض ضجىِ ّبی (: همبیسِ هیبًگیي ًطخ ضضس 11ضىل)

 

 ًتیجِ گیری -5

ضا ثِ ػٌَاى هسل پبیِ زض ًظط گطفتِ ٍ ثب فطؼ ایٌىِ افطاز پس اظ زضیبفت  SIزض ایي همبلِ اثتسا یه هسل ثطای پرص ضبیؼِ تؼطیف وطزین. ثطای عطاحی ایي هسل، هسل 

هسل ضا تغییط زازُ ٍ زٍ ٍضؼیت جسیس ایجبز وطزین. ّوچٌیي فطؼ وطزین زض غَضتی  ، ٍ ثِ پرص آى ووه هی وٌٌس یب آى ضا ضز هی وٌٌس وطزُضبیؼِ ، یب آى ضا لجَل 

 ٍ تحت تبثیط اى لطاض ثگیطز.بیؼِ ضا زضیبفت وطزُ وِ فطزی ضبیؼِ ضا ضز وٌس هوىي است هجسزاً ض

ّبی ضجىِ ضا  centralityسپس ایي هسل ضا ثطای ضجیِ سبظی پرص ضبیؼِ زض ضجىِ ّبی هرتلف هَضز ثطضسی لطاض زازین ٍ ّوچٌیي هتس ّبی هرتلف ثطای هحبسجِ 

 ثطای لطًغیٌِ وطزى ًَز ّب آظهبیص وطزین.

ثب  scale-free  ٍsmall-worldزض ضجىِ ّبی تػبزفی ، افعایص  ًد ضضس عجك الگَی ذبغی ذَاّس ثَز ٍلی زض ضجىِ ّبی  pمساض ًتبیج ثِ هب ًطبى زاز وِ ثب ضضس ه

 هیبًگیي ًطخ ضضس ًیع افعایص پیسا هی وٌس. β  ٍαافعایص همبزیط 

زض ّط هَضز هیبًگیي هیبًگیي ّب ثط ضٍی ضجىِ ثسست اهسُ است.  scale-free ٍsmall-world ی،ـطاف ّبی تػبزفـ(  اظ ضجیِ سبظی ایي هتس ثط ضٍی گ12ضىل)

  ّبی هرتلف ضا ثب استفبزُ اظ حبلت ّبی هرتلف لطًغیٌِ هحبسجِ هی وٌین.

ّب ثب یىسیگط  ( هطبّسُ هی وٌیس زض حبلت گطاف تػبزفی هتس ّبی هرتلف تمطیجبً هؼبزل یىسیگط هی ثبضٌس ٍ اظ آًجبییىِ ثبض هحبسجبتی هتس12ّوبًغَض وِ زض ضىل)

تبثیط ظیبزی  closeness centralityهتس  scale-freeت ـبلـطی زاضز ثْتط ذَاّس ثَز.  زض حـجبتی ووتـوِ ظهبى هحبس degree centralityفطق هی وٌس لصا هتس 

 ثطتطیي تبثیط ضا زاضز.  betweeness centralityهتس small-worldزاضز ٍ زض حبلت 

 
 هرتلف وٌتطل ضبیؼِ (: همبیسِ هتس ّبی12ضىل)

 

ثطای هثبل زض ثبظاضیبثی هی تَاًین ثب  ثط اسبس تؼطیف ٍ ًیبظ هسبلِ هی تَاًین اظ ایي ضٍش ثطای ووتط وطزى سطػت پرص ضبیؼِ یب افعایص سطػت آى استفبزُ وٌین. 

زض هیبى افطاز ب استفبزُ اظ ثبظایبثی ٍیطٍسی ٍ زض ووتطیي ظهبى هوىي اًتربة افطاز وِ ضطیت ًفَش ثبالیی زاضًس ٍ اضائِ هحػَل جسیس ثِ آًْب ، لبثلیت ّبی هحػَل ضا ث

 جبهؼِ پرص وٌین.
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