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پيدايش  .كنندا ميوز نقش مهمي در گسترش اطالعات ايف
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وز نقش مهمي در گسترش اطالعات ايفاجتماعي از افراد و روابط بين آنهاست كه در دنياي امرهاي اجتماعي يك ساختار 

اي جديد براي گسترش اطالعات و اخبار بين افراها در دنياي اينترنت، رسانهو گسترش اين نوع از شبكه

رسدن نظارت مستقيم بر روي آن تقريباً غيرممكن به نظر ميمكاشده كه ديگر ا

يده و تاثيرات ناشي از آن در شبكهجهت داراي اهميت است كه اين پدموضوع انتشار از اين

  .گيرندگان خواهد داديك جامعه بوده و ديد نسبتاً مناسبي به تصميم

همچنين مدل. گرفته است هاي اجتماعي مورد بررسي قراردر اين مقاله مسأله انتشار در شبكه

قبل از آن. گرفتواهندساختار و قواعد حاكم قرار خ، مقايسه و ارزيابي از لحاظ ويژگي

  . اشاره خواهد شد هاي اجتماعي با ساير شبكه ها

  انفعاليوهاي فعلشار، بازيانتدار، گراف جهت

 

 

 

 چكيده 

هاي اجتماعي يك ساختار شبكه

و گسترش اين نوع از شبكه

شده كه ديگر ااي توزيعرسانه

موضوع انتشار از اين. است

يك جامعه بوده و ديد نسبتاً مناسبي به تصميم و روابط افراد

در اين مقاله مسأله انتشار در شبكه

مقايسه و ارزيابي از لحاظ ويژگي مورد

هاي اجتماعي با ساير شبكه هاشبكهاساسي هاي تفاوت
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,��� دارجهت گراف صورت  ثيراتتأ كه شودمي مدل ��

 صورتبه توانند مي هاشبكه اين البته. دارند انتشار امكان

 .شوند گرفته درنظر)  دوستي بر مبتني روابط مانند

 غير يا فعال هايحالت از يكي در تنها تواندمي لحظه هر

 خريد مثل( رفتار يك پذيرش معناي به سرأ يك براي فعال

 فرد هر تمايل، شناسيجامعه حوزه به مربوط هايمدل اكثر

 .  باشد مي دوستانش شدن فعال از صعودي تابعي 

 اثرگذاري

 اوليه فعال افراد همراه به اعضايش مجموعه با اجتماعيشبكه

- مي انتخاب نهايت در كه افرادي رياضياميد اثرگذاري 

 اين از A عضوي k يزيرمجموعه و باشد V شبكه اعضاي

 اميد كه دهدمي را  ���
  عدد ما به ارياثرگذ مدل، 

 .شوندمي فعال، A مجموعه اعضاي ثيرتأتحت نهايتدر كه

 به  شبكه عضو هر ثيرپذيريتأ كنيممي فرض، موضوع

 فعال غير حالت از گذار توانايي تنها شبكه نودهاي يعني. 

 فعال غير حالت به تواند نمي فعالي نود هيچ، بهتر بيان 

 در مسري بيماريهاي برخي انتشار مثل خاصي سناريوهاي

 .ندارد تطبيق

      موضعي انفعاليو فعل هاي

 مفاهيم از استفاده با، اجتماعي هايشبكه در ثيراتتأ 

 بازي يك واقع در مدل اين در ايده يك انتشار. شودمي

 داشته يكساني استراتژي بازيكنان اگر كه بازي .است انفعالي

 .شود مي شاننصيب

 يك تعريف با شودمي سعي، انتشار پديده ديگر هايمدل

 روندي، ثيراتتأ انتشار روند در را نودها شدن فعال، جامعه

 . كند فرض

 نه و شوندمي فعال سودشان رفتن باال دليل به نودها، مدل

 .   اندشده فعال هايشانهمسايه از زيادي تعداد اينكه
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 بين اطالعات حاوي كه گرددمي اطالق اجتماعي ساختار

 دهندمي تشكيل را شبكه رئوس كه گروه اين اعضاي

 از گروهي، جامعه يك افراد جمله از موجوديتي

 بين روابط. باشد هاوبالگ از ايشبكه يا و انسان مغزي

 از شبكه دهندهتشكيل رئوس بين وابستگي نوع هر

 دستاين از ديگري هايمثال وعصبي ارتباط، تجاري

شناسي، زيستعلوم ديگري مانند  به تدريج به تعريف

ها از آنجا كه اين شبكه.  رايانه اي نيز راه پيدا كرد

هاي كلمه شبكه ،اي برخوردار هستندب از ساختار گرافي به شدت پيچيده

 .گرديد

 مثل ايپيچيده و بزرگ هايشبكه ساختاري هاي

 توجه مورد شدت به اخير سال چند در اجتماعي

 خواصي دنبال به بيشتر زمينهاين در دانشمندان

-مي  نشان 1� مشاهدات و مطالعات شودمي ديده 

 .دارند  هاشبكه بقيه با متفاوت ساختاري اساساً

 : هستند شرح اين

 يكديگر با مجاور رئوس درجات، اينترنت نظير گسترده

، ميانگين طور به باال درجات با رئوس كه معنا اين

 . شوند وصل پايين درجات

 باال پذيريانتقال وجود اجتماعي هايشبكهكننده متمايز

 رئوس بين يالي هاشبكه اين در اگر كه معنابدين. 

 بين يال وجود احتمال، باشيم داشته C و B رئوس

 . است تصادفي سرأ دو بين يال 

 باشند داشته مشترك همسايه يك C و A سرأ دو

 آنها بين يال وجود احتمال، مشترك همسايه آن 

- شبكه ساختار در هامثلث باالي چگالي معنايبه باال

 اجتماعي هاي شبكه در

صورتبه اجتماعييشبكه

امكان هايال جهتدر تنها

مانند( دارغيرجهت گراف

هر در شبكه سرأ هر

فعال حالت. باشد فعال

اكثر در. باشد) كاال يك

 معموالً، شدن فعال به

اثرگذاري مدل - 2-1

شبكه يك كنيد فرض

 مدل. باشد شده داده

 .دهدمي ما را شوند

اعضاي اگر، تردقيق طوربه

، باشيم داشته را افراد

كه است افرادي رياضي

موضوع بيشتر بررسي براي

. است تصاعدي صورت

 به.  دارند را فعال به

 .برود

سناريوهاي با موضوع اين البته

تطبيق قابليت، افراد بين

هاي بازي مدل - 2-2

 انتشار، مدل اين در

مي مدل هابازي نظريه

انفعاليوفعل هماهنگ

نصيب بيشتري سود، باشند

مدل برخالف مدلاين در

جامعه يك افراد بين بازي

فرض اختياري و منطقي

مدل اين در بهتر بيان به

اينكه دليل به فقط صرفاً

 

 

  

  مقدمه - 1

ساختار هر به اجتماعيشبكه

اعضاي. باشد گروه يك اعضاي

موجوديتي نوعهر نماينده توانندمي

مغزي هايسلول، هاسازمان

هر بيانگر تواندمي نيز رئوس

تجاري ارتباط، دوستي قبيل

تعريف اين زمان گذر با .باشد

رايانه اي نيز راه پيدا كردشناسي، اقتصاد و علومروان

ب از ساختار گرافي به شدت پيچيدهاغل

گرديداجتماعي به آنها اطالق 

هايويژگي و خواص مطالعه

اجتماعي هايشبكه و وب، اينترنت

دانشمندان. است گرفتهقرار محققان

 هاشبكه اكثر در كه هستند

اساساً هاشبكه از گونهاين دهد

اين به هاتفاوت اين از دو نمونه

گسترده هايشبكه ساير در

اين به. دارند منفي همبستگي

درجات با رئوس با كه دارند تمايل

متمايز خواص از ديگر يكي

. هاستشبكه اين ساختار در

A و B رئوس بين ديگري يال و

 وجود از باالتر C و A رئوس

 كهصورتي در بهترعبارت به

 وجود واسطه به)  B مثل(

 .شود مي بيشتر

باال تعدي، توپولوژيكي بيانبه

 .است اجتماعي هاي

در انتشار هاي مدل -2

Admin
da33



 

 

 – M مقدار -است محدود مقدار يك q كه طور نيز 

 نشان B استراتژي به نسبت  را A استراتژي نسبي بودنخوب

 هر ازاي به، كند انتخاب را  B استراتژي بازيكني اگر مثالً

 اگر و كندمي سود واحد q ،است كرده انتخاب را B استراتژي

 بازي را A استراتژي كه اشهمسايه هر ازاي به، كند انتخاب

 يال هر ازاي به ديگر بيان به. كندمي دريافت سود واحد

 با برابر رأس هر سود و شودمي انجام q پارامتر با هماهنگ

 در با البته. كند مي شركت آنها در كه ستهايي بازي تمام

 تمام براي استراتژي يك تواندمي تنها رأس هر كه محدوديت

، كرد پيدا بازي اين براي توانمي زيادي حالت هاي. باشد

 اما. كنندمي انتخاب را A  ،(B)  استراتژي بازيكنان 

 روشن  را رفتار يك انتشار چگونگي ي درباره خاصي نكته

 در زمان طول در بازيكنان رفتاري سير بايد پديده اين مطالعه

 گراف رويبر رفتار يك انتشار بررسي براي مثالً ترساده بيان

 A 1 زيرمجموعه. گيريممي نظردر رئوس براي اوليه حالت
 در مهااد در. كنندمي بازي را B استراتژي،  رئوس بقيه و 

 بهترين، قبل مرحله در اشهمسايه نودهاي حالت به توجه

 به A استراتژي انتخاب معموالً مدل اين در. كندمي انتخاب
 غيرفعال معناي به B استراتژي انتخاب مقابل در و نود 

 اندازه كه شودمي بررسي هاييحالت، محدود رئوس مجموعه

- حالت، نامحدود رئوس مجموعه براي و باشد كوچك V به

 فعال نودهاي بررسي. كندمي كفايت باشد محدود A 1 ي

 يك شدنگيرهمه چگونگي از خوبي نمونه تواندمي مدل

 . شود اجتماع

  ايآستانه

 در انتشار نمايش براي شده مطرح هايمدل اولين جمله 

 در نود هر شدنفعال براي مدل اين در. ]٢و٣[ هستند

 از پس نود هر. است شده تعريف ايآستانه، هايشهمسايه

 چگونگي برحسب. شدخواهد فعال، هايشهمسايه از كافي

 ادامهدر كه است موجود مدل اين از متفاوتي هاينسخه، 

 .كرد خواهيم اشاره

 كلي آستانه

 سازيبيشينه لهمسأ براي همكارانش و كلينبرگ توسط بار

 تابع يك راس هر براي مدل اين در. شد ارائه اجتماعي

 بر مبني سرأ آن تصميم كنندهتعيين كه شودمي تعريف
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 نودي كه بود اين اصلي فرض و شد مطرح تكاملي 

 .است داشته بيشتري

 حركت بهترين آن در كه شودمي گفته متقارنيدونفره

 ديگرعبارت به. كنند انتخاب همبا مشابه استراتژي 

A كند انتخاب را ،A پاسخ بهترين دوم بازيكن براي 

- مي مشاهده را هابازي اين براي نمونه زيان و سود

 معادل آن هايستون و اول بازيكن هاياستراتژي ماتريس

 و اول بازيكنان سود ترتيب به جدول اعداد.  هستند

 نسبي بودنخوب كه است پارامتري q تعريف اين

 .كندمي تعيين B استراتژي

 مدل ،رقيب تكنولوژي 2 بين انتخاب مانند مسائلي

 B استراتژي به نسبت A استراتژي

 با chat افزارنرم طريق از بخواهند كه بگيريد 

 خود هدف به كنند استفاده افزارنرم يك از هردو 

 .است صفر آنها دوي هر بهره اينصورت

 بين سازگاري بحث در كه است لهمسأ اين دادن

 هايتكنولوژي از افراد كه شودمي حاصل وقتي 

 . 

-مي خود به يترپيچيده و ترجالب صورت اجتماع

 براي، كنند مي استفاده خاص تكنولوژي يك از دوستانش

 به تصميم، اطرافيان با سازگاريش بردنباال طريق

  انتشار كردنمدل جوريك رفتار اين و گيردمي تكنولوژي

 و Gمتصل جهتبدون گراف يك از انتشار مدل اين
,��� گراف.  است  مورد اجتماعي شبكه ساختار��

 توانندمي E هاييال مجموعه و V رئوس مجموعه

 M تواندمي حداكثر نود هر كه استاين بر فرض ولي

 باشد داشته همسايه

خوب شد ذكر ترپيش

مثالً مدل اين در. دهدمي

استراتژي كه اشهمسايه

انتخاب را A استراتژي

1،  كندمي � واحد   �

هماهنگ بازي يك گراف

تمام در سودش مجموع

محدوديت اين گرفتن نظر

باشد داشته هايشبازي

 تمام كه حالتي مثالً

نكته هاحالت  اين بررسي

مطالعه براي. كندنمي

بيانبه. شود گرفتهنظر

G�V,E�  حالت يك ابتدا

 A استراتژي رئوس از
توجه با نود هر مرحله هر

انتخاب را ممكن استراتژي

 آن شدنفعال معناي

 .است آن ماندن

مجموعه براي ترتيباينبه

به نسبت 1A مجموعه

ي اندازه تنها كه هايي

مدل اين در زمان درطي

اجتماع يك در جديد ايده

آستانه مدل - 2-3

 از ايآستانه هايمدل

هستند اجتماعي هايشبكه

همسايه از ثيرپذيريتأ نتيجه

كافي تلنگرهاي دريافت

، نود هر آستانه تعيين

اشاره آنها ترينمهم به

آستانه مدل -3-1- 2

باراولين براي مدل اين

اجتماعي هايشبكه در انتشار

تعريف دلخواه يكنواخت

B      A                  

0 , 0      1 � � , 1 � �  A 
0 , 0      0 , 0           B  

 

 هايبازي در ابتدا مدل اين

 به فعال غير حالت از كه

 تغيير فعال حالت

 به است داده وضعيت

 كه است دليل اين

بيشتري سود برايش فعال حالت

دونفره بازي به هماهنگ بازي

 كه است اين بازيكنان براي

A استراتژي اول بازيكن اگر
 . ترتيبهمين به و باشد

سود ماتريس يك) 1(در شكل 

ماتريس اين سطرهاي. كنيد

هستند دوم بازيكن هاياستراتژي

اين در. دهدمي نشان را دوم

استراتژي به نسبت را A استراتژي

مسائلي مورد در هماهنگهايبازي

  .هستند مناسبي بسيار

  )1(شكل 

 

q  :استراتژي نسبي بودن خوب پارامتر

 نظردر را نفر 2 نمونهبراي

اگر. باشند تعاملدر يكديگر

اينصورت غير در رسيد خواهند

دادننشان مثال اين از هدف

 بيشينه سود، هاتكنولوژي

. كنند استفاده هم با سازگار

اجتماع يك در لهمسأ اين بررسي

دوستانش تمام كه فردي. گيرد

طريق از خود سود بردن باال

تكنولوژي همان از استفاده

اين. است اجتماع در تأثيرات

است شده تشكيل q مقدار يك

مجموعه. دهدمي نشان را نظر

ولي باشند نامحدود يا محدود
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 اين در. است حداكثري ايآستانه مدل، ايآستانه هايمدل

- مي موردنظر محصول خريد يا و الگو پذيرش به اقدام هنگامي

 مدل تعريف براي. باشندشده فعال همسايگانش از نيمي

� سرأ دو هر براي كافيست، خطيايآستانه مدل كمك  
�   برابر � مانند سرأ هر آستانه حد و باشد   ,�

 در گسترده كاربردهاي داراي مدل اين. شود تعريف

 .]4[ است گيرييرأ هايسيستم و

  كوچك ايآستانه

 ايآستانه مدل، ايآستانه هايمدل در اهميت حائز هاي

-مي انتخاب كوچك و ثابت مقدار نودها تمام آستانه مدل

 همسايگانش از يكي تلنگر تنها، نود يك شدنفعال براي 

 چرا. است بديهي ثيراتتأ كردنبيشينه لهمسأ خاص حالت

 انتخاب تصادفي طوربه را سرأ يك، گراف همبندي مولفه

!  شرط با مدل "  . است گرفته قرار بررسي مورد 2

  القولمتفق آستانه

 ايآستانه هايمدل در ثيرتأ پذيرش براي مدل ترينسخت

 شدهفعال همسايگانش تمام كه شودمي فعال صورتيدر

 براي. باشد اشدرجه با برابر كندمي دريافت كه تلنگرهايي

�  سرأ دو هر براي كافيست خطي آستانه مدل از استفاده 

�#  نيز سرأ هر آستانه $ %&'(&&�� به مدل اين. باشد  �

 نياز كه است مسائلي در بيشتر آن كاربرد و بوده مقاوم انتشار

. دارد وجود ويروس دربرابر مقاوم بسيار كامپيوتري هاي

 اما، رسدمي نظربه ذهن از دور و آلايده بسيار شكل اين

 سويبه گامي يادشده مقاومت فرض با هاييسيستم چنين

 .آنهاست

 آبشاري

 مدل، ثيراتتأ انتشار چگونگي مطالعه براي رايج بسيار هاي

 تلنگر براي شانس يك، شدنفعال از بعد � سرأ هر مدل 

 تنها، سرأ هر به شانس اين. كندمي پيدا را خود غيرفعال

 در � غيرفعال همسايه را  (. شودميداده اختصاص شدن
. كندمي دريافت � از تلنگر يك  (،  ام t گام در � شدن

 فعال ام t+1 گام در ( سرأ،  شده دريافت تلنگر بودنآميز
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 آستانه تابع �*، تابع اين. است فعالش همسايگان به

،  سرأ آن همسايگان جموعهم هايزيرمجموعه از 

 براي تابع اين مقدار. دهدمي نسبت] 0,1[ بازه در

 سرأ هر براي ابتدا مدل اين در. است صفر برابر

 در سپس. شودمي تعيين] 0,1[ بازه در تصادفي 

�+��*  شرط برقراري  " - مي فعال حالت به  #

 . اندبوده فعال   t-1 گامدر كه است v از همسايگاني

 ايآستانه مدل از زيرمدلي نيز را موضعيفعاليانو

  خطي

 موجود ايآستانه ثيرتأ انتشار مدل از متفاوتي هاي

. باشدمي مدلاين هاي نسخه پركاربردترين از يكي

�    اندازه به ( مثل اش همسايه سرأ هر �,  

 تعريف  �# آستانه اجتماعيگراف در � سرأ هر براي

 ثيريتأ ميزان حداقل دهندهنشان شد گفته كهطور

 . كند دريافت شدنفعال براي همسايگانش

] 0,1[ بازه از تصادفي صورتبه سرأ هر يآستانه

 فرايند. شوندمي فعال هاسرأ از A اوليه مجموعه 

 فعال هايسرأ تمامي گامهر در و پذيردمي انجام

 فعال مرحله آن در كه هايي سرأ و مانندمي باقي فعال

 t گام در �  چون سيرأ كنيد فرض. شوندمي اضافه
 ام t+1 گامدر شدهفعالتازه سرأ عنوان به سرأ اين

 مقدار ( چون سيرأ براي. زد خواهد تلنگر غيرفعالش

   به منجر تلنگر اين كهصورتيدر و بودخواهد

. گرددمي فعال نيز  ( راس شود     4325 3�012/∑

 گام در يا، شوند فعال رئوس همه يا كه هنگامي تا

 .كندمي پيدا ادامه نگردد فعال

 در سرأ آن تمايل ميزان را #، سرأ هر به شده داده

هاي محيط در. كرد تعبير دوستان تصميم اثردر

 توزيع از استفاده دليل. شوندمي انتخاب تصادفي 

. است شدنفعال به سرأ هر تمايل ميزان از كافي دانش

 مانند ثابتي عدد را شبكه افراد تمام آستانه كه دارد

 حداكثري اي

مدل ترينمهم از يكي

هنگامي فرد يك مدل

نيمي حداقل كه كند

 با حداكثريايآستانه

$ ،   ( و 1 

#� $ 635733���
2

تعريف 

و شدهتوزيع محاسبات

آستانه مدل  -3-4- 2

هايحالت از ديگر يكي

مدل اين در. است كوچك

 مثالً كهطوريبه .شود

حالت اين در. باشد كافي

مولفه هر در كافيست كه

 . كنيم فعال و كرده

مدل اين، مرتبط منابع در

آستانه مدل  -3-5- 2

سخت كه مدل اين در

در تنها نود هر، است

تلنگرهايي تعداد يعني! باشند

استفاده با مدل اين تعريف

�،  (و�, $ آستانه و   1

انتشار مقابل در شدت

هايشبكه كردنمدل به

اينبه هاييسيستم البته

چنين خصوصيات بررسي

آنهاست تحقق به كمك

آبشاري مدل  - 2-4

هاي مدل از ديگري نوع

 اين در. است آبشاري

غيرفعال همسايگان به زدن

شدنفعال هنگام باريك

شدن فعال با. بگيريد نظر

آميزموفقيت صورتدر

 

به توجهبا نشدن يا شدنفعال

 هريك به و شودمي ناميده

8��در حقيقي عدد يك �

برابر �:�9*، تهي زيرمجموعه

 طوربه، # ، ايآستانه مقدار

 هنگام تنها  v سرأ،  t گام

همسايگاني مجموعه S از منظور. رود

وفعل هايبازي انتشار مدل

 . است

خطي آستانه مدل - 3-2- 2

هاينسخه شد ذكر چنانچه

يكي خطي يآستانه مدل. است

 از � سرأ هر مدل اين در
براي همچنين. پذيردمي ثيرتأ

طورهمان مقدار اين. شودمي

همسايگانش از بايد � سرأ كه است

آستانه ميزان ابتدا مدل ايندر

 يك سپس. شودمي انتخاب

 گسسته هايگام در انتشار

فعال همچنان، قبلي هايگام

اضافه مجموعه اين به، اندشده

اين صورت دراين، شود فعال

غيرفعالش همسايگان تمامي به

خواهد     ,��تاثيراين

   ��, " #  4325<=>7 >?  
تا انتشار فرايند ترتيب بدين

فعال جديدي سرأ هيچ خاصي

داده تخصيص آستانه توانمي

در جديد محصول پذيرش

 صورتبه هاآستانه، متفاوت

دانش فقدان واقعدر تصادفي

دارد وجود نيز ديگري هايمدل

 1
2
  .]4[ گيردمي درنظر 

ايآستانه مدل  -3-3- 2
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�� @ مقدار،  ( سرأ شدن فعال احتمال تنها. است, +� 

 موفق و كرده تالش ( نمودنفعال براي كه است ايمجموعه

 كه شودمي فرض، وابسته آبشاري مدل بودن تعريفخوش

 به. است ثيرتأبي فرد نهايي گيريتصميم در شدهدريافت

 اينبه. شودمي گرفتهدرنظر ترتيب از مستقل، وابسته آبشاري

 وابستهآبشاري مدل از خاصي حالت توانمي را مستقل

   را شدنفعال احتمال، همسايگان از S مجموعه هر براي كافيست

 .بگيريم درنظر   @

  كاهشي آبشاري

 واژه اختصاص دليل. است وابستهآبشاري مدل، كاهشيآبشاري

�� @ احتمال تابع در شدهاعمال مالحظات علت به, +�  

@ ��, +�  " @ ��, A� ي مجموعه هر براي + B A   

 واقعيت اين به دارد شناسيجامعه زيربناي كه فرض اين

، شدهدريافت تلنگرهاي افزايش با شدنفعال به افراد 

 رفتار يك پذيرش براي فرد يك به اندازه ازبيش اصرار

 .شودمي آن مقابل در فرد

  داروزن آبشاري

 هايال براي احتمال يكنواخت توزيع با مستقلآبشاري انتشار

 همچنين و انتشار دريافت در بااليي احتمال از باال درجه 

 دلخواه شبكه در ويژگي اين چه  -  برخوردارند همسايگانشان

- مي تعريف انتشار مدل ازديگري نوع، مشكل اين به توجه

 كوچك، شوندمي ختم باال درجه با نودهايي به كه هايييال

 كرد ريفتع را داروزن آبشاريانتشار مدل توانمي مثال 

 با برابر  � به C از يال
1

 اين. شودمي انتخاب   ���635733

 همسايگاني متوسط تعداد كهجهتاين از. است خطيآستانه

 . است 1 برابر مدل اين در كنندمي

يك رفتار در بين اعضاي  ، پديده انتشاراجتماعيهايترين پديده در شبكه

-هاي مختلف انتشار در شبكهدر اين مقاله با بررسي مختصر روش

صور ها، بهشبكه هاي اجتماعي دريافتيم  نقش پديده انتشار بسته به نوع اين

در بي كااليي با انتشار خبر مثال انتشار در بازاريابراي

م انتشار تحت عنوان اينكه از مفهو. ها بسيار متفاوت است

ملي است كه قابليت است كه انتشار از معدود عواشود به اين دليل

هاي توجه به گستردگي شبكهتلف را دارد و باهاي مخ

ذكر اين نكته ضروري  .وم ابعاد جديدي به خود گرفته است
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 به. است ثيرتأبي سرأ يك شدنفعال در دريافتي

 شده فعال t زمان در زمانهم،  (  همسايه چندين

 . كرد منظور توانمي (  براي  را تلنگرها

، بعدي گام در، زد تلنگر خود همسايگان به و شد 

 هر براي، ديگرعبارت به. داشت نخواهد ها سرأ شدن

 زماني گام اولين در سرأ هر. دارد وجود غيرواگيردار

 پس. باشد ثيرگذارتأ تواندمي و دارد قرار واگيردار حالت

 .رود مي غيرواگيردار فعال حالت به سرأ 

 از ناشي هاتفاوت اين يعمده كه دارد وجود آبشاري

 اشهمسايه تلنگر اثر در سرأ يك شدنفعال احتمال

 از مستقل، احتمال اين آنهاست ترينساده كه مستقل

 . شودمي تعريف سرأ يك براي شده

 احتمال در و است محفوظ فرد هر تلنگرهاي سوابق

 به ادامه در. دارد ثيرتأ، جديد شدهأدريافت تلنگر 

 . كنيممي تعريف

  مستقل

 مدل اين در كه ستآبشاري ثيرتأ انتشار مدل ترين

 به. يابدمي اختصاص همسايگانش نمودن فعال براي

� سرأ تلنگر اثر در (  سرأ شدن  ،@ �� . است �

 از مستقل مدل اين در سرأ يك شدنفعال، است معلوم

 نمودنفعال با اتتأثيرانتشار پروسه. است قبلي يشده

 به،  � مانند، شدهفعال تازگي به سرأ هر سپس. 

-مي نظردر � غيرفعال همسايه را  (. زندمي تلنگر

�� @  شدهدريافت تلنگر اثر در   ( شدنفعال � 

 خود و شودمي فعال بعدي گام در ( سرأ، تلنگر 

 تمام يا كههنگامي تا پروسه اين. زد خواهد تلنگر

 ادامه باشدنداشته انتشار امكان ثيريتأ هيچ ديگر 

  وابسته

 از بسياري در اما، است مفيدي و ساده مدل، 

 مدل، اياشاعه ريابياباز در مطرح سائلم جملهاز

 توسط شدهدريافت تلنگرهاي سابقه، هامحيط اين در

 از ديگري مدل ترتيببدين. بود خواهد ثرمؤ اشنهايي

 اين به. گيردمي نظر در را سيستم سابقه كه است 

 در انتشار مشابه مدل اين در انتشار پروسه. گويندمي

است مستقلآبشاريمدل

مجموعه S از منظور. است

خوش منظوربه. اندنشده

دريافت تلنگرهاي ترتيب

آبشاري مدل ديگربياني

مستقلآبشاري مدل ترتيب

كافيست، گرفتدرنظر

 ��, +� $ @ ���

آبشاري مدل  -4-3- 2

آبشاري مدل زيربناي

به، مدل اين به كاهشي

� كاهشي رابطه. است
اين واقع در. است برقرار

 تمايل كه پردازدمي

اصرار. ]5[ يابدمي كاهش

فرد گرفتنجبهه به منجر

آبشاري مدل -4-4- 2

انتشار مدل ويژگي يك

 با نودها كه است اين

همسايگانشان روي بر آن پخش

توجهبا – نباشد يا باشد

يال وزن آن در كه شود

 عنوانبه. كرد انتخاب

يال هر وزن آن در كه

آستانهحدمدل شبيه مدل

مي فعال را نود يك كه

  نتيجه   - 3

ترين پديده در شبكهمهم

در اين مقاله با بررسي مختصر روش .شبكه است

هاي اجتماعي دريافتيم  نقش پديده انتشار بسته به نوع اين

براي. بودگوناگون خواهد

ها بسيار متفاوت استاي از وبالگشبكه

شود به اين دليلپديده ياد مي

هاي مختعريف در شبكه

وم ابعاد جديدي به خود گرفته است، اين مفهاجتماعي

 

دريافتي تلنگرهاي ترتيب. شودمي

چندين كه صورتي در مثال طور

تلنگرها از ترتيبي هر، باشند

 فعال سرأ يك آنكه از پس

شدن فعال در ثيريتأ ديگر

غيرواگيردار و واگيردار حالت دو سرأ

حالت در، شدنشفعال از پس

 آن،  گام يك تنها گذشت از

آبشاري مدل از مختلفي انواع

احتمال براي مختلف تعاريف

مستقلآبشاري مدل در.  است

شده دريافت تلنگرهاي سابقه

سوابق، اما وابستهآبشاري مدل در

 توسط سرأ يك شدنفعال

تعريف را هامدل اين انواع تفصيل

مستقل آبشاري مدل  -4-1- 2

ترينساده مستقل آبشاري مدل

براي احتمالي فعال سرأ هر به

شدنفعال احتمال مثال عنوان

معلوم نيز مدل نام از چنانچه

شدهدريافت تلنگرهاي سابقه

. شودمي آغاز اوليه مجموعه

تلنگر خود غيرفعال همسايگان

 شانس صورتاين در. گيريم

 بودن موفق صورتدر. است

تلنگر غيرفعالش همسايگان به

 يا و باشد شدهفعال شبكه

 .  يابدمي

وابسته آبشاري مدل  - 4-2- 2

، مستقلآبشاري مدل گرچه

از، واقعي مسائل سناريوهاي

در كهچرا. باشدنمي مناسبي

نهايي گيريتصميم در فرد يك

 شده معرفي آبشاري انتشار

مي وابستهآبشاريمدل، مدل
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هاي شده در اين مقاله در زمينههاي انتشار ذكراتفاق مدل

، به دليل تطابق بيشتر با وابستهبرد دارند ولي مدل انتشار آبشاري

اين مدل . هاستترين مدلقع ، پركاربردترين و قرين به صحت

هاي اجتماعي نظير هاي مختلف شبكهبا زمينهداراي تطابق نسبتاً كاملي 

نتشار ، ا)و غيره فيس بوك و  توئيتر(اجتماعي مجازي 

  . مي باشد  ...

 [1]   M. E. J. Newman, Juyong Park., 
networks are different from other types of
 
[2]  John P. Scott., Social Network Analysis: A Handbook. 
Sage Publications Ltd, May 2000. 

[3]  Mark Granovetter., Threshold models of collective 
behavior., The American Journal of Sociology
 
[4]   D. Peleg. Local majority voting, small coalitions and 
controlling monopolies in graphs:pages 
 
[5] Elchanan Mossel and Sebastien Roch
submodularity of influence in social networks

 

اتفاق مدلبهاست كه قريب
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قع ، پركاربردترين و قرين به صحتمسائل دنياي وا
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