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 بحران قـلت                بحران لـه  قـُـ                         

 بلکه ٬شودی م نییتع آنهای بزرگ با تنها نه بانکها ستمیس سکیر

ی بند درجه اصطالح  به توسط که زینی بند شبکه درجه   به نظر

 کی در. گرددی م میتفه( knaR tbeD رنک دبت) قرضه

ی ب آن ستمیس در بانک کی سقوط "صفر" درجه   به" رنک دبت"

 پولی کل متیقظاهرا ً ٬" کی"( رنک دبت) کی در. است ریتأث

 .گرددی م محوه ستمیس در

 هنگام در که دهندی م نشان را بانک ۲۲ آن ٬ریتصو دو هر

 آورده دست به دیبا را عاجل عمده  ی ها دتیکری مال بحران

 – بود محدود هنوز ستمیس سکیری مال بحران آغاز در. باشند

( "صفر" در رنک دبت تقرب)  فنر کنار در بانکها همه ًً  بایتقر

 دبت) فنر مرکز در بانکها همه بحران قله   به رو. داشتند قرار

 زین "ها گره سرخ" رنگی بزرگ. بودند حرکت در( "کی" رنک

 ادیز اریبس وقت مقطع نیا در ستمیس سکیر. است شناخت قابل

 مناصفه   از شتریب ٬سقوط کی در خوردی ها بانکی حت: بود

 . بدهند دست از توانستندی م را پول متیق تمام

ستمیس سکیر فنر  

  بحران ه  لــُـق. ۲

قرضه ه  ـدرج  

.آغاز بحران۱  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_daten_mining.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_daten_mining.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_daten_mining.pdf
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. است شده جیرا ،« too big to fail سقوطی برا بزرگ اریبس»  معمول مفهموم ،کایامر در قبل سال سهی مال بحران قـُله   از

 افالس بانک اگر ،است بدتر آن عواقب اریمع همان به شود  رهیذخ بانک کی در ادیز پول هرقدر: است روشن آن عقب مفکوره  

 پول ازی ها اردیلیم با ،دیگرد خواهد تمام خطرناکی جمع اقتصادی برا آنها افالس امکان کهی مال مؤسسات لحاظ نیا از. کند

 too big to» مفکوره   ،شوندی م معلومی منطق اول نظر در که های دانستن ازی اریبس مانند کنیل. شدند داده نجات( تکس) اتیمال

fail» ی منطق که دادند آواخر نشان دراین خیزوری کیتخن پوهنتون محققان. ستینی هیبد صورت چیه به زین قیدقی بررس در
ی مال مؤسسات گرید با آنهای بند شبکه درجه   به نظر بلکه ٬مطلقی بزرگ به نظر نه بانکها ستمیسی برجستگ تا تواندی م بوده
 .گرددی ابیارز

 

 سافتور واقعیت شبیه عمل اصلی بای بجا تجربه
 نیا در که استی نیپلیدس نیا و دادند قرار استفاده مورد را شبکه قیتحق آالت و لیوسا خود ناتیمعای برا خیزوری علم محققان

 روابط قیطر از جان زنده  کی لیتشک در ژنی همآهنگ از ،هرجا در ها شبکه.  کندی م جلب خود به را توجه شتریب عموما   اواخر

 .دارد عمده نقشی اقتصاد دیجد اتیح در که داشته وجود ها بانک بافتی ال همچنان ای ـ نترنتیای ال گرفتهی اجتماع

 انکشاف توسط کنیل دارند تیمصروف آنها صفات و ها شبکه با ها دهه از قبل گرچه دانها کیفز و دانانی اضیر ها ولوگیسوس

 توانیمی عمل بزرگ اریمع به آنها با که دارند اریاخت در را مشخصاتی باورکردن نا مقدار اکنون محققان ،مخابره دیجدی تکنولوژ

 .گردد( Simulisation)ی ساز هیشب توانستیم سادهی ها مدل له  یبوس صرف نیبرا قبل آنچه نمود مطالعه
 

 کی  Stefano Battiston بَدوری ا حلقه در" خیزوری کیتخن پوهنتون محققان" ،بتواند شده مطالعه بانکهای بند شبکه نکهیای برا

 اول قدم در نیمتخصص. دارد اتکاء" گل گو" رچیس نیماش هیشب «Algorithmusی عدد محاسبه  »  کی به که دادند انکشاف را ه  یعمل

ی پول مؤسسات نیب رای افق ارتباطات گرامیدا کی ،بانک هری ها قرضه میتقسی برا" بانک زرفیر درالیف" مشخصات له  یبوس

 گرید ،اتیتاد پرداخت عدم توسط بانک کی افالس اندازه چه تا که دیگرد سنجش آن از بعد(!  شود دهید کیگراف) کردند میترس

 .رفت خواهد دست از وضع نیبدتر در صورت نیا به پول مقدار چه و  نمود خواهد متأثر را شبکهی ها بانک
 

 تمامی برا بانک کی اندازه چه تا که کندیم فاش محققان به ،(تیبسایو کی یبند درجه صفحه   به اتکاء در) «Debt Rank» رقم نیا

 دیبا ،دارند تیمرکز ادیز کهیی آنها بلکه استند بزرگ اریبس کهی ها بانک نه نگاه نیا از. تواندیم شده تمام خطرناکی مال ستمیس

 ۲۶۱۶ و ۲۶۶۲ نیب" Debt Rank قرضهی "بند درجه انکشاف لیتحل ک.  یشوند کمک اضطرار حالت در و  شده کنترول خاصتا  

احساس خطر  کهیحال در شود.ی م دهید ،تیمرکز به مهمی ها بیشتربانک تقرب دری حت کننده دیتهد بحران که دهدیم نشان عالوتا  

 .م وجود نداریعال گریدر د

 

 کمک بهی شگوئیپ ها رشته گرید در همچنان کنیل.  دارد قرار ادیز عالقه   مورد طبعا  ی مال ستمیسی ها بحران کردنی شگوئیپ

 توانیم مثال   گوگل در رچ)جست و جو(یسی ها سؤال لیتحل با. است کرده حاصل بهبود بسیار عموما   ریاخی سالها در ها شبکه

 نومبر ۰ در اگر و. ندینما حاصل اطالع آنها از بانیطب با تماس دری صح ادارات نکهیا از قبل ،نمود نییتع را پیگر امواج تیموقع

 پرسان زین گرید نیفالب کی از برعالوه  نظر محققان توانندی م ،کنندی م انتخاب را خود نده  یآ جمهور سیرئ کایامر مردم که امسال

 Microblogging-Plattform Twitter: از است عبارت آن و کنند

 

 تریتووی شگوئیپ
ی محتوا همچنان و مقدار محققان سو نیا به کوتاهی مدت از.  دارد کننده استفاده ونیمل ۱۲۶ تریتوو کایامر متحده   االتیا در تنها

Tweets تودیم نیا با.  ندینمای ریگ جهینت را ندهیآ به لیتما آن از تا کنندی می ابیارز کیستماتیس طور به نیمع موضوع کی در را 

 ـ انتخاب نینخست از نیمتخصص ازی بعض اکنونی حت و ،دیگردی شگوئیپ قیدق صورت به ودیهالیی فلمها دادن نشان جینتا قبال  

 .ندیگوی م سخن خیتار در تریتوو

 

 قرار زین نفوذ تحت ظرافت و دقت قیطر به آنرا بلکه کنندی شگوئیپ صرف نه را انتخاب جینتا توانندی می اجتماعی ها شبکه کنیل

 انداختند براه را تجربه کی اگویسند در ایفورنیکل پوهنتون محققان ، ۲۶۱۶ درسال کایامر کانگرس انتخابات مناسبات به قبال  . دهند

 که سبکیف کننده   استفاده ونیمل ۰۱از انتخابات روز در.  دیرس نشر به «Nature»ی مسلک مجله   در های کینزد نیهم در آن جینتا که

 کی یبرا. اند کرده انتخاب آنها که ندینما میتفه خودیی رفقا به دکمه فشار با تا آمد عمل به تقاضا امکان نیا با ،داشتندی را حق

عکس عالوتا ،اطالع نیا کنندگان اخذ از قسمت . بودند داده فشار را «I Voted» - دکمه   قبال   که شد داده نشان رفقا ازی چندی ها ً 

 با را انتخاباتی تقاضا کهی کنندگان استفاده جمله   در:  جهینت. دیگرد سهیمقا شده راجستر انتخابی همرا شده جمع مشخصات باآلخره

 دست به را اطالع که بودی کنندگان  استفاده از بلندتر صدیف مین ً   بایتقر انتخاب در شراکت ،بودند آورده دست به رفقا از فوتوها

 .بود مهمی اجتماع کمپوننت بناء   ـ نداشت مالحظه قابل ریتأث برخالف فوتوها بدون انتخاباتی تقاضا. بودند اوردهین
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 (ریگ همهی ساری )میدیاپ منبع
 Algorithmus ک( یسیسو) لوزانی کیتخن پوهنتون در نگاه نیا از. انداخت نظر زین بگذشته توانی م ها شبکه با همچنان

ی سار مرض کی شبکه کی نقطه   کدام از تواندی م شده محاسبه ، مثال   کمتر مشخصات بای نسب صورت به آن با که افتی انکشاف

 کرده تیسرا آن به مرض قا  یدق وقت چه و ایآ که شود شناخته ها گره از کیهر دیبای عاد قیطر به. است گرفته منبعی( میاپید)

 گره صدیف ۲۶ از اطالعات آن با که دادند انکشاف را متود کی لوزان محققان. بتواند شده معلوم آن سرآغاز صورت نیا به تا است

 با. شدی م دهید زین گریاستفاده های د  ،یصح امور در آشکارا  استفاده  ی پهلو در. توانستندی م کرده نییتع را منبعی قو دقت با ها

 شهرت به رای اجتماع شبکه   کی که داکردیپ رای کس ای دهیگرد بیتعق آن صدور محلی ال روسیو کی لیمیا توانی م قیطر نیا

 .است کرده مواجه خراب

 

 reductionism آنطرف
 ]ریدوکسیونیسم علم فلسفی است که مطابق به آن یک سیستم توسط اجزایش )عناصرش( مکمال  تعیین  می گردد[.

 

 فهم دیکل آنها قیتحق در که بخشدی م را دیام نیا علما ازی چند به جا همه در آنها حضور و ها شبکه آور تعجب صفات اکثرا  

  ٬کندی می شگوئیپ" بوستن در شمالغرب پوهنتون" از Albert-László Barabási مگر. افت استیدر قابلی دگیپچ
reductionism شهیهمی ها واحد به هیتجز له  یبه وس دهیچیپی ها ستمیس شدی م کوشش آن با و بود رهیچ علم  بر ۲۲ قرن که در 

paradigm ازی زود به تا ٬گردند درک ٬کوچکتر
 کی ثیح به جان زنده کی نکهیا عوض در نیبرا بنا. بتواند شده دیتجر شبکه 1

ی م ٬شوند دهید ٬اند شده ساخته آنها از ها مولیکیول که ها اتوم باآلخره و آنی ها ولیکیمول ٬آن سلول کهیطور به شود مطالعه کل
 ک. یداردی م ارائه را کامل جان زنده کی صفات آن از و کندی م وصل باهم را اجزا نیا همه   که گردد نهیمعا شبکه کی تواند

 شبکه در اتیح منبعی حت که نندیبی م را احتمال نیاصالً ا است دهیرس نشر به آالن کهی مضمون دری کائیامر محققان از گروپ
 .تواندی م داشته قرار مولیکیولهای همکار ازی ا
 
 تا ها شبکهی اساس صفات ازی بعض رایز شود گفته جواب ٬بازی ها سؤال ازی اریبس به هنوز دیبا جامعی تئور کی راه در کنیل

ی ها گره که است استواری ا هیفرض بر World Wide Webی برا گسترده مـُـدل کی بناءً .  اند شده دهیفهم کمتر صرف امروز
 لحاظ نیا از و ادیز ارتباطات خود از که رندیگی م ارتباط موجودی تهایبسایو در حاً یترج( دیجدی ها تیبسایوی عن)ی شبکه دیجد
 که Word Wide Web به لیمسا گریدی پهلو در« preferential attachment  ُمرجح مه  یضم نیا. » دارند« تیمحبوب»

 ای پوتنس" ه  یعمل کی تابع گره هر در ارتباط تعداد که استی معن بدان نیا. رساندی م ٬است (scale) اسیمق درجه   ازی عار
ی ها شبکه صفات گرید. دارند وجود ٬ادیزی ها" نکیل" با کم گره چند و" نکیل" کمتری همرا ادیزی ها گره لذا: باشدی م" توان
 .توانندی نم شده حیتوض آغاز نیا با" ها خوشه ای کلسترها" لیتشک ًً  مثال ٬یواقع
 

 به «preferential attachment»  درآن که دادند انکشاف رای مدل کی یتازگ به کایامر و هیاسپان ٬قبرس از محققان میت کی
 منظور نیای برا آنها. شود داخل دیبا ستمیس دری مصنوع صورت به نه و کندی م( emergente)بروز صفت کی ثیح
یک گره جدید یک شبکه به احتمال قوی به یک گره موجود خواهد پیوست  :کردند قبول را واضح و ساده ه  یفرض کی

 گرانید با را خود تا داشتند وقت شتریب طبعاً  ضمن در کهنهی ها گره که درحد ممکن کهنه و با گره جدید شبیه باشد.
 کی تیبسایو مثالً  که استی معن نیا به عمل در شباهت. اند شدهی بند شبکه تریقو وسط در لحاظ نیا از و کنند وندیپ

 در شود صلهیف نکهیای برا. روز استیس به نه و داشته مود موضوع به مربوطی ها نکیل ادیز احتمال به مودی کمپن
 گره بعداً  و شده ضرب هم با شباهت و عمر موجودی ها گره همه در ٬شودی م وصل دیجد گره کی شبکه نقاط کدام
 .شوندی م انتخابی نهائ ارزش بای ها
 
ی ها ونیموالسیز همکارانش و Fragkiskos Papadopoulos باشد نشستهی کرس به شان ه  یفرض ای و ادعا نکهیای برا
 E-Coli   کروبیم زمیتابولیم داتیتول مانندی عیطبی ها شبکه با ٬شوندی م لیتشک قیطر نیا به که را ها شبکهی وتریکمپ

 ونیموالسیزی ها گره میتقس که دندید آنها. کردند سهیمقا World Wide Web٬  و( دارد وجود وانیوح انسان روده   در)
 طور به «preferential attachment» آنها در که ها ونیموالسیز برخالف. باشندی می مساو قاً یدق تیواقع با شده

 (ونیوالسیمیس. )بود دور وضاحت به تیواقع از اند دهیگرد داخلی تصنع
 

                                                           

می تواند به حیث یک شکل خاص فهمیده شود که تکنولوژی جدید را به دور یک گره مشترک سازمان دهی کند. "پارا دیگما"  1  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=reductionism&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=reductionism&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=paradigm&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=scale&trestr=0x2801
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 کنیل. مختلف ممد واقع گرددی ها شبکه دری عموم نظم کیدر ایجاد  توانندی م ضمناً  ساده قواعد نیچن نیا
Barabási, بناءً ; شود دهیفهم آن( کینامید) تحرک دیبا. کرد رخنه شبکه کی یمهندس در ستینی کاف ٬کندی م دیتأک 

 گرید کی به و کرده رییتغ وقت مرور در شبکه کی یها گره چطور کند نییتع که گردد سراغی ای بند قانون
ی ها دهیپد نیچن شود ممکن تیواقع دری روز دیشا ٬بانجامد تیمؤفق به امر نیا کهیصورت در. دارند متقابلی راندازیتأث

 .گردند فیتوصی تئور نیع با سلول زمیتابولیم وی مال بحران مانند
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