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 يکی از روشهای ، مبتنی بر گرافشیء تشخيص :چکيده
  و بينايی ماشين محسوب میشیءمقاوم و موثر در تشخيص 

 به مطالعه و تجزيه و تحليل حل مسأله در اين مقاله،. شود
 مبتنی بر گراف شیءدقيق زيرگراف که در تشخيص تطبيق غير

بدين منظور مسأله تطبيق . شود پرداخته میکاربرد اساسی دارد
بندی سازی فرمولغيردقيق زيرگراف بصورت يک مسأله بهينه

 .گرددنهاد میشده و سپس جهت حل آن، الگوريتم ژنتيک پيش
طراحی  ، مسأله باناسبتکدينگ، عملگرهای برش و جهش م

های ويژه، از  در طراحی عملگر.شودسازی میو پياده
-تکنيکهای ابتکاری جهت افزايش راندمان الگوريتم بهره

 نتايج بدست  با نتايجسازی و مقايسهشبيه. شودبرداری می
ه با افزايش دهد ک نشان می روش متعارف نيلسون،آمده از

، روش الگوريتم ژنتيک شیء در مسأله تشخيص هاتعداد گره
  .از کارايی محاسباتی بهتری برخوردار است

   
، الگوريتم 1، تطبيق گرافشیء تشخيص :واژه های کليدی

   3، جهش2برش ژنتيک،
                                                

1 Graph Matching 
2 Crossover 
3 Mutation 

  مقدمه-1
گرافها ابزارهايی هستند که می توانند برای نمايش داده ها و 

از گرافها در طيف . ن آنها، بکار رونديارتباط ساختاری ب
 و نقل، حملهای کامپيوتری، وسيعی از موضوعات مثل شبکه

 استفاده از گراف .]1[تاستفاده شده اس... مهندسی شيمی و 
 نيز به دليل خصوصيت شیءدر تشخيص الگو و تشخيص 

اين روش را  .ذاتی گرافها مورد توجه ويژه قرار گرفته است
 ساختاري و مبتني شیءه روشهاي تشخيص  در گرونتوا مي

در واقع گرافها يك نوع توصيف . بندي نمود بر مدل طبقه
 هستند كه عالوه بر توصيف كمي، شیءساختاري از الگو يا 

 را نيز بيان شیءارتباط ساختاري بين بخشهاي مختلف 
د و بنابراين در تشخيص اشيا با شکل پيچيده و جزئيات كنن مي

همچنين گرافها دارای  .ل می کنندبسيار، موفق عم
برای مثال اگر گرافی . ]2[خصوصيات نامتغير جالبی می باشند

که روی کاغذ رسم شده، جابجا شود، بچرخد و يا تغيير 
اين ويژگی . مقياس دهد، از نظر تئوری گراف تغيير نمی کند

 توصيف شده با گراف، شیءذاتی گرافها باعث می شود که 
قبيل چرخش، جابجايی، تغيير  مختلف ازدر مقابل تغييرات 
ين ويژگيها، به خاطر ا. ، نامتغير باقی بماندمقياس و اعوجاج
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 سودمند  بسيارتواند میشیءگراف در تشخيص استفاده از 
 جهت  تمايل رو به رشدي بين محققيناخيراً .واقع شود

- ديده میمسائل بينايي ماشينکاربرد نظريه گراف در حل 

به  ، گرافنظريه اين رويکرد آن است که از مزيت .]3[شود
 بينايي  مسائل پايه، برای حلعنوان يك بخش از رياضيات

  . شود میاستفاده ماشين
در تشخيص تصوير توسط گراف، نيازمند تطبيق گرافها هستيم 

تا کنون  .شودکه در بخشهای بعدی، بيشتر به آن پرداخته می
 به خصوص تطبيق کارهای مختلفی در زمينه تطبيق گراف و

يکی از روشهای معروف و متداول .  انجام شده است1غيردقيق
د که باش مي 2در زمينه تطبيق گراف غيردقيق، روش نيلسون

اين روش . ]4[دهد ميجواب بهينه را در همه موارد بدست 
روش ديگر مورد .  بيشتر توضيح داده شده است3در بخش 

در اين . ]6و5[دباش مي 3استفاده بر اساس آرامسازی احتمالی
روش ايده اصلی آن است که يک احتمال مشخص به هر 

شود که اين احتمال بر اساس   نسبت داده  به گره4انتساب گره
 در محل گره های مزبور 5ها شاخههزينه ويرايش و اتصاالت 

سپس احتماالت هر انتساب آنقدر تصحيح . آيد ميبدست 
 يک مجموعه کل مقدار حداکثر برای احتمال شود تا يک

اين روش در برخی موارد جواب بهينه . انتسابات بدست آيد
يک روش مورد استفاده ديگر بر اساس . دده ميرا بدست ن

در اين روش هر . ]8و7[کند ميشبکه های عصبی عمل 
انتساب گره به گره توسط يک نرون در شبکه هاپفيلد 

. گردد ميشبکه بهينه شود و در نهايت خروجی  ميمشخص 
 ارائه شده ]9[ در 6روش ديگری بر اساس شبکه کوهنون

مشکل استفاده از شبکه های عصبی اين است که به . است
دليل احتمال پايداری شبکه در مينيمم محلی، ممکن است 

 که 7 خطیريزی هميک روش برنا. جواب بهينه بدست نيايد
های  تطبيق غيردقيق گرافها با گره مسألهجواب تقريبی برای

 ]11[نهايتاً در .  ارائه شده است]10[ در دکن مي پيدا نيکسا
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ای هاتريسميک الگوريتم بر اساس تجزيه مقادير ويژه 
تنها در اين روش . مجاورت گرافها پيشنهاد شده است

  .دباش مي قابل تحمل اعوجاجهای کوچک در گراف،
در اين مقاله از الگوريتم ژنتيک برای حل مسأله تطبيق غير 

 اين مقاله استفاده از 2بخش  .شود استفاده می8افدقيق زيرگر
، مسأله 3در بخش . دده مي را شرح شیءگرافها در تشخيص 

تطبيق غير دقيق گراف و همچنين روش نيلسون ارائه می 
 به استفاده از الگوريتم ژنتيک در تطبيق گراف 4بخش . شود

در اين بخش به معرفی کدينگ، . دغير دقيق می پرداز
  باناسبتمرش ويژه و همچنين عملگر جهش  بهایعملگر

 نتايج شبيه سازی ،5در بخش . شودين مسأله پرداخته میا
 روش کالسيک نيلسون برای مقايسه روش الگوريتم ژنتيک با

  . هم به نتيجه گيری اختصاص دارد6بخش . شودآورده می
  
   با استفاده از گرافهاشیء تشخيص -2

هاي گراف  موالً گرهدر توصيف تصوير توسط گراف، مع
ها معرف ارتباط  معرف نواحي يا نقاط ويژه تصوير و شاخه

باشند كه در  ساختاري و مجاورت بين نواحي يا نقاط مي
 .]14و13و12[تواند متفاوت باشد كاربردهاي مختلف مي

 9ي گراف داراي توصيف يا برچسب ها ها و شاخه معموالً گره
له أدر مس . باشدا کيفی يتواند كمي مي هستند كه اين برچسب

 مدل يا الگو توسط يك گراف شیء، معموالً شیءتشخيص 
شود و تصويري كه بايد  بيان مي) MG(به نام گراف مدل 

 مشخص ) DG (تشخيص داده شود، توسط گراف داده
 در MGو DGله تطبيق گراف بين دو گرافأدر مس. گردد مي

 MG هاي به گره DGهاي  از گرهf خواهيم نگاشت واقع مي

ف را ا دو گر10را طوري پيدا كنيم كه يك معيار به نام فاصله
 دو ،ر كه فاصله دو گراف كمتر باشدهر چقد .حداقل نمايد

سيستم تشخيص ما  .گراف مطابقت بيشتري با هم دارند
معموالً داراي تعدادي مدل ذخيره شده است كه گرافهاي آنها 

 داده و تشكيل گراف شیء پس از ورود تصوير. موجود است
مدل موجود در   مطابقت گراف داده با گرافهايدارآن، مق
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 گراف مدلي ، تشخيصسيستمسپس . گرددمیآرشيو محاسبه 
باشد، در صورتيكه مقدار  را كه داراي بيشترين مطابقت مي

 بعنوان مدل ، بيشتر باشدآستانهمطابقت آن از يك مقدار 
در صورتيكه . كند  داده تعيين ميشیءتشخيص داده شده براي 
 را شیءتم  كمتر باشد، سيسآستانهميزان مطابقت از مقدار 

مطابقت الزم به توضيح است که . كند ميناشناخته اعالم 
 . گراف داردفاصله دونسبت معكوس با 

  
   مسأله تطبيق غير دقيق گراف و روش نيلسون-3

) زوجي مرتب چون G گراف ساده , )V Eاست كه در آن V 
اي از   زيرمجموعهEاي متناهي و ناتهي است و مجموعه

 :] 1[ استVو عضويهاي د مجموعه تمام زيرمجموعه

) 1                                  ({ }( , ) | ,i j i jE v v v v V⊂ ∈  
ها و يا   را شاخهE  و اعضايG 1ها يا رئوس  را گرهVاعضاي
 ).1شکل(نامند  ميG 2يالهاي

  

  
 . نمايش يک گراف ساده با گره ها و شاخه های آن:1 شکل

  
 G) صيفتو(در حالت كلي گراف جهتدار داراي برچسب

Vروي  EL L∪ بصورت تايي مرتب4، يك ( , , , )G V E ν ε= 
  : است كه در آن

VL :هاي گره  يك مجموعه متناهي و ناتهي از برچسب
  . باشد مي

EL :هاي شاخه است مجموعه برچسب.  
: VV Lν   . 3تابعي است به نام مفسر گره:  →
: EE Lε   .4تابعي است به نام مفسر شاخه: →

                                                
1 Vertices 
2 Edges 
3 Node Interpreter 
4 Branch Interpreter 

  به صورت5دهنده گره  يك نگاشت دلخواه به نام نسبتf اگر
1 2:f V V→  باشد که گره های يک گراف را به گره های

 تطبيق گراف  مسئله،طبق تعريفگراف ديگر نسبت دهد، 
بطوريکه با تعويض همه  f  عبارتست از پيدا كردن نگاشت

خاص، f  اين  .. ،گراف تغيير نکند f(v) به vگره های 
اگر يکي از گرافها، در . شود  دو گراف ناميده مي6ريختي هم

ها بزرگتر از ديگري عمل تطبيق دو گراف، از نظر تعداد گره
پيدا . گويند مي7يرگرافبود، به نگاشت بين آنها هم ريختي ز
، به معني پيدا 2G به1Gکردن يک هم ريختي زيرگراف از 

- هم3G و1G است بطوريکه 2G از 3Gکردن يک زيرگراف 

  .ريخت باشند
 ممکن  دو گراف8اگر به دليل اعوجاج يک گراف، تطبيق دقيق

نباشد، با پذيرفتن يک مقدار خطا، تطبيق دو گراف را تطبيق 
، مثالی از تطبيق غيردقيق 2 شکل .غير دقيق می نامند
  .دهدزيرگراف را نشان می

  

  
 

6
7
8
9

A
B
C
D

↔
↔
↔
↔

 

  .طبيق غيردقيق زيرگرافمثالی از ت: 2شکل 
   

شوند تحت تاثير نويز تصاوير واقعي که توسط گراف بيان مي
مقايسه گراف مدل سالم با گراف . گيرندو اعوجاج قرار مي

ها در داده اعوجاج يافته، براساس ايده جبران نمودن اعوجاج
بر اين اساس يک سري . گراف داده صورت می گيرد
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مدل تعريف می شود تا  روي گراف 1عملگرهاي ويرايش
گراف مدل شبيه بخشی از گراف داده شود و همريختی 

) δ(عملگرهای ويرايش. ]15[زيرگراف غيردقيق بدست آيد
  : به صورت زير در نظر گرفته می شوند

   تغيير برچسب گره-1
   تغيير برچسب شاخه-2
   حذف گره -3
   حذف شاخه-4
   افزودن شاخه-5
 الزم نيست، چرا ، افزودن گره عملگر ويرايشجه داريم کهتو

که ما دنبال زيرگرافی از گراف داده هستيم که شبيه گراف 
 عملگر ويرايشي که تعريف شدند، براي تبديل 5 .مدل باشد

 . کافي هستند′Gبه زيرگراف هر گراف  Gگراف 

 :2راف ويرايش شدهتعريف گ

) با فرض گراف  , , , )G V E ν ε= و يک دنباله از عملگرهاي 
1ويرايش  2( , ,..., )kδ δ δ∆ )، گراف ويرايش شده = )G∆ 

  :شودگرافي است که به صورت زير تعريف مي
)2(                                   2 1( ) (... ( ( ))...)kG Gδ δ δ∆ =                                   

) به Gتبديل ) وزن(مجموع هزينه )G∆ توسط 

1

( ) ( )
k

i
i

C C δ
=

∆ = تعيين هزينه هر عمل . شود مشخص مي∑
ويرايش، بستگی به مسأله مورد نظر دارد و بطور کلی هر 

ر محتمل تر باشد، هزينه عملگر ويرايش اعوجاجی که غي
  . مربوط به آن باالتر است

2 دو گرافبه طور کلی  1,G G 1 به صورت 1 1( , , , )G V E ν ε= 
روي

1 1V EL L∪2  و 2 2( , , , )G V E ν ε=روي  
2 2V EL L∪ 

  : كنيم زير را تعريف ميتوابع  .فرض می کنيم
1 2

:v V Vd L L× → ℜ بين يك )اختالف(كه يك فاصله 
 محاسبه 2G   و يك برچسب گره از1Gبرچسب گره از

  . كند مي
1 2e E Ed L L= × → ℜ بين يك ) اختالف(كه يك فاصله

محاسبه   2G و يك برچسب شاخه از 1Gبرچسب شاخه از
  . كند مي

                                                
1 Edit Operations 
2 Edited Graph 

 دهنده گره به صورت  يك نگاشت دلخواه نسبتf اکنون اگر

1 2:f V V→مجموع هزينه بصورت زير محاسبه می باشد،
 :شود

  
 

1

1 2
,

( , ) ( ( ( ), ( )), ( , ))e
v v V

v v

D G G d f v f v v vε ε
′∀ ∈

′≠

′ ′= ∑ 

+ها  مجموع هزينه حذف گره 
1

( ( ( )), ( ))v
v V

d f v vν ν
∀ ∈

+ ∑ 
   + مجموع هزينه حذف شاخه+مجموع هزينه افزودن شاخه)3(

  
  :]16[)غير دقيق(3ريختي زيرگراف اصالحگر خطا تعريف هم
G,دو گراف  G′ ي زيرگراف ريختيک هم . مفروض است

 يک دوتايي به صورت ،′G به G از  f  اصالحگر خطای
( , )f f∆=   : بطوريکه،باشد مي∆

 يک رشته از عملگرهاي ويرايش با مجموع هزينه ∆) 1
)ريختي زيرگراف از ايکه همحداقل است بگونه )G∆ به G′ 

  .موجود باشد
2 (f∆ريختي زيرگراف از  هم( )G∆ به G′باشد مي.  
  

 :تعريف فاصله زيرگرافها

G,با فرض دو گراف  G′ فاصله زيرگراف از G به G′ يا ، 
( , )D G G′ توسط حداقل هزينه بدست آمده برای ∆ 

  .مشخص می شود
 

 :روش نيلسون

 در اين روش ابتدا انتساب گره اول از گراف مـدل بـه همـه                
هاي گراف داده و يا حذف آن بررسي شـده و همـه ايـن                 گره

سـپس  . شـود  اي قرار داده مي   ي جزئي داخل مجموعه   ها  تطبيق
تطبيق با كمترين هزينه انتخاب شده و آن را يك گره توسـعه             
داده و سـپس در داخـل همـان مجموعـه بـراي رقابـت قــرار       

توسعه آن به اين ترتيب است كه اكنون انتساب گره          . دهيم  مي
هـاي باقيمانـده گـراف     از گراف مدل به همه گره  ) دوم(بعدي  

بـه همـين ترتيـب      . شود  ه و همچنين حذف آن بررسي مي      داد
رويم و هر دفعه تطبيق جزئي با كمترين هزينه را يك             جلو مي 

گره توسعه داده و دوبـاره بـراي رقابـت بـه داخـل مجموعـه           

                                                
3 Error-Correcting Subgraph Isomorphism 



زماني كه يك تطبيق پس از توسعه، داراي تعداد     . گردانيم  برمي
فته اسـت   عمل تطبيق پايان يا،هايي برابر گراف مدل گردد      گره

  .و هزينه آن همان هزينه حداقل است
  
  تطبيق زيرگراف غير دقيق با الگوريتم ژنتيک -4

همانطور که در بخش قبلی ديديم مسأله تطبيق زير گراف غير 
دقيق در واقع يک مسأله بهينه سازی می باشد، چرا که ما بايد 
بخشی از گراف داده را پيدا کنيم که با کمترين هزينه ويرايش 

ايده استفاده از الگوريتم ژنتيک .  گراف مدل بدست آيداز
 دليل ديگر .باشد بر همين پايه میبرای حل اين مسأله نيز

استفاده از الگوريتم ژنتيک، پيچيدگی محاسباتی باالی مسأله 
در واقع برای پيدا کردن همريختی زير . تطبيق گراف مي باشد

 nداده با  گره به يک گراف mگراف از يک گراف مدل با 
 گره n گره از mگره، ما بايد همه نگاشتهای حاصل از انتساب 

 گره گراف مدل بررسی کرده و همچنين mگراف داده را به 
گره اول از  .]17[حذف گره های مدل را نيز در نظر بگيريم

  گره منتسب شود و يا حذف گرددnگراف مدل می تواند به 
1nبنابراين  گره دوم از گراف . حالت می تواند داشته باشد +

 حالت مختلف می تواند به nمدل پس از انتساب گره اول، 
به همين ترتيب در اين مسأله کالً بايد . خود بگيرد

( 1)!
( 1)!

n
n m

+
− +

حالت مختلف آزمايش شود تا حداقل هزينه    
زينه هر اگر محاسبات مربوط به پيدا کردن هحتی . پيدا شود

 پيچيدگی محاسباتی  دارای اين مسأله،حالت را ناديده بگيريم
در شرايطی که ابعاد مسأله يعنی تعداد  ، بويژهباشد میيیباال
ه از الگوريتم ژنتيک استفادبنابراين، . باالستهای گرافها گره

  . کارساز خواهد بوددر اين مسأله
 های اکنون به معرفی کدينگ پيشنهادی و همچنين عملگر

در . برش و جهش ويژه ای که بايد استفاده شود، می پردازيم
کليه اين بخشها فرض بر اين است که می خواهيم همريختی 

 گره به يک گراف mزير گراف غيردقيق از يک گراف مدل با 
) گره nداده با  0)n m≥  عملگر 5هزينه های .  را پيدا کنيم<

  .رد نظر مشخص شده استويرايش توسط مسأله مو
  
  

  کدينگ پيشنهادی- 1- 4
کدينگ پيشنهادی به اين صورت در نظر گرفته می شود که هر 

در جمعيت نماينده يک همريختی زيرگراف ) کروموزوم(فرد 
ما به دنبال همريختی زيرگراف غيردقيق با . غيردقيق است

بصورت يک رشته ) کروموزوم(هر فرد . حداقل هزينه هستيم
) ژن(موقعيت هر عدد . در نظر گرفته می شود) ژن(دد  عmاز 

نشان دهنده شماره گره گراف مدل و عدد داخل آن که می 
 باشد، نشان دهنده شماره گره گراف داده nتواند از صفر تا 

می ) عدد صفر(و يا حذف گره مربوطه ) n تا 1عدد (
  ).3شکل (باشد

 
 

 
{ }, , ..., 0,1,...,a b z n∈ 

  . پيشنهادیکدينگ: 3شکل 
  
   تابع برازندگی-2- 4

ن  همان مجموع هزينه مربوط به آتابع برازندگی هر فرد طبيعتاً
  .محاسبه می گردد) 3 (همريختی می باشد که مطابق رابطه

  
   ويژه و جهش برش عملگر-3- 4

مشکل اصلی در استفاده از عملگر برش معمولی امکان 
 2است که رخدادن تکرار يک عدد می باشد که بيانگر اين 

گره از گراف مدل به يک گره از گراف داده منتسب شده که 
مگر حالتی که يک گره حذف شده باشد که (نادرست است 

 در مثال شکل مثالً). اين هم به صورت ديگری بيان می شود
، پس از عمل برش در محل مشخص شده، فرزندان توليد 4

  .د تکراری هستند که نادرست می باشدشده دارای عد
. 

 
  .مثال برای اشکال استفاده از عملگر برش معمولی: 4شکل 

  



برای پيدا کردن يک عملگر برش مناسب توجه داريم که 
موقعيت اعداد هر فرد مهم بوده و بيانگر گره های مدل 
مربوطه می باشد، از اينرو ما عالقه منديم که بخشی از والدين 

در عين حال عيناً و دست نخورده به فرزندان منتقل گردد و 
بنابراين . گيردمواظب هستيم که تکراری نيز در انتها صورت ن

 2 را به اين نحو تعريف می کنيم که پس از آنکه عملگر برش
محل برش به صورت تصادفی انتخاب گرديد، قسمتی که بين 

 در X,Y( محل واقع شده را بين دو والد تعويض کرده 2اين 
ر فقط به اصالح و سپس برای جلوگيری از تکرا) 4شکل

) Bدر  B1,B2 وA در A1,A2: 4در شکل(قسمت باقيمانده 
 به اين صورت که به جای هر عدد تکراری عددی .پردازيم مي

 که مشابه هيچيک از اعداد والد مزبور n تا 0تصادفی بين 
به اين ). صفر می تواند تکرار شود(نباشد قرار می دهيم 

ت کامالً دست ترتيب پس از عمل برش يک قسمت به صور
  ).5شکل (نخورده از والدين به فرزندان منتقل می شود

  

  
  .برش ويژه: 5شکل 

  
تواند تعميم يافته و بجای برش از دو نقطه،  فوق میبرش

2k(نقطه  kبرش از     . صورت گيرد)≤
 تا 0در اصالح تکرارها می توانيم بجای انتخاب يک عدد از 

n فاصله ، که در تصوير راهايی گره شمارهتصادفی، به صورت 
 در اولويت ،دارند کمتری با گره های انتخاب شده اقليدسی

يک محل تر است که شکل مدل در  زيرا محتمل.قرار دهيم
 پس  بنابراين می توانيم.متمرکز باشد تا در کل تصوير پراکنده

فته، و از انتخاب گره اول، نزديکترين گره به آنرا در نظر گر
 يکی را ، صفر، با احتمال مساوی عدد وبين شماره اين گره

در مواردی که تخصيص گره ها به تصوير به گونه . برگزينيم
 های مجاور مشخص شده ايست که گره های مجاور با شماره

به عنوان گره با کمترين فاصله اقليدسی، گره با اند می توان 
  .شماره مجاور را برگزيد

  

جهش نيز می توان به اين ترتيب عمل کرد که برای عملگر 
ابتدا يک ژن را به صورت تصادفی انتخاب کرده و سپس آنرا 

 که قبالً انتخاب نشده است، تعويض n تا 0با يک عدد بين 
 ).صفر می تواند تکرار شود(نمود 

  
  نتايج شبيه سازی    -5

كه يلسون ندر اين مقاله ما عملكرد الگوريتم ژنتيك را با روش 
يك روش متعارف در حل مسأله تطبيق غيردقيق زيرگراف 

الزم به ذكر است كه الگوريتم ژنتيك . باشد مقايسه نموديم مي
سازي تكاملي به سرعت به  هاي بهينه نيز مانند ساير روش

سمت جواب ميل كرده ولي در نزديكي جواب زمان زيادي را 
گي به كند كه اين ويژ براي رسيدن به جواب دقيق طلب مي

اي همگرا شدن الگوريتم ژنتيك را كند و  صورت قابل مالحظه
 ما در تطبيق ،شیءدر حالي كه در تشخيص . كند طوالني مي

غيردقيق برخالف تطبيق دقيق به دنبال مقدار دقيق مطابقت 
 بلكه سيستم ما معموالً داراي يك آستانه ،دوگراف نيستيم

ف از آستانه باشد كه اگر مطابقت دوگرا براي تطبيق مي
گراف (د ده  را تشخيص ميشیءموردنظر كمتر باشد سيستم 

 بنابراين با داشتن اين مقدار .)مدل در گراف داده موجود است
حدودي آستانه، زماني كه الگوريتم ژنتيك ميزان مطابقت 
دوگراف را در حد اين آستانه تشخيص داد، با توجه به اينكه 

 ميزان مطابقت الگوريتم ژنتيك در تكرارهاي بعدي
كند، ادامه  كمتري را براي دوگراف پيدا مي) برازندگي(

كنندة وقت  الگوريتم ژنتيك پس از آن غيرضروري و اتالف
ها ابتدا تقريبي از جواب  سازي از اين رو ما در شبيه. باشد مي

 پيدا نموديم ،توان آن را آستانه تلقي كرد در هر مورد را كه مي
لگوريتم ژنتيك را براساس آن و سپس تشخيص و پايان ا

الزم به ذكر است كه از اين فرض براي . آستانه قرار داديم
،  استفاده نمود چرا كه روش نيلسونتوان روش نيلسون نمي

كند و تا  ه به گره پيدا مي گر،ريختي بين دوگراف را هم
 و كه گره متناظر آخرين گره از گراف مدل را پيدا نكردهزماني
ريختي بين دوگراف بدست  ، هيچ هميان نرسيدهوريتم به پاالگ

  . نيامده است و در نتيجه مقدار مطابقت نيز وجود ندارد



 .زمان حل مسأله تطبيق غيردقيق به دقيقه برای گرافهای بزرگ: 1جدول 
m=500 
n=1000 

thresh=17200 

m=200 
n=1000 

thresh=4100 

m=200 
n=750 

thresh=3410 

m=200 
n=500 

thresh=2900 

m=100 
n=1000 

thresh=1450 

m=100 
n=500 

thresh=860  

m=50 
n=1000 

thresh=350  

  

8100.0  899.7 472.9 156.9 108.5  16.4  9.8   Nilson 
763.5 98.8 75.1 62.3 13.8  12.2 6.7  GA  

 
  .فهای کوچک برای گراصدم ثانيه زمان حل مسأله تطبيق غيردقيق به :2جدول 
m=10 

n=100 
thresh=16  

m=10 
n=20 

thresh=10  

m=4 
n=100 

thresh=4  

m=4 
n=20 

thresh=0  

m=4 
n=8 

thresh=0  

  

16.83  10.26  6.45  5.54  5.20  Nilson  
1350.12  478.28  295.27  281.91  44.34  GA  
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  .مقايسه زمان حل مسأله برای گرافهای بزرگ: 6شکل 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

150

200

250

300
Nodes of Model Graph (m)=4

Nodes of Data Graph (n)

E
xe

cu
tio

n 
Ti

m
e(

on
e 

hu
nd

re
dt

h 
se

co
nd

)

 

 

GA
Nilsson

  
  .مقايسه زمان حل مسأله برای گرافهای کوچک: 7شکل 

  
 گره m با  دلخواهها ما يك گراف مدل سازي ام شبيهبراي انج

در نظر گرفتيم كه تنها داراي برچسب گره بوده و اين 
 به صورت تصادفي انتخاب شده m تا 1ها نيز از بين  برچسب

توليد گراف داده به اين صورت بود كه زيرگراف گرة . بودند
ه  آن دقيقاً همان گراف مدل و بقيه گراف داده نيز بm تا 1

هاي مدل و داده  گراف. گرديد همان شيوة گراف مدل توليد مي

هاي مشخص توليد و عيناً در اختيار روش نيلسون و  با گره
 هزينه های مربوط به .الگوريتم ژنتيك قرار داده شد

عملگرهای ويرايش بدون از بين رفتن کليت مسأله به اين 
ه، ترتيب انتخاب گرديد که برای هزينه تغيير برچسب گر

اختالف مقادير برچسبهای گره ها، برای هزينه حذف و 
 در 3 و برای هزينه حذف گره مقدار 1افزودن شاخه، مقدار 

  .نظر گرفته شد
براي تعيين حد مناسبي براي آستانه براي الگوريتم ژنتيك طبق 

 از ثابت بودن :توضيحات قبلي، به ترتيب زير عمل نموديم
 نسل 500ندگي نسل در طول مقدار بهترين براز) عدم بهبود(

 به صورت تجربي انتخاب گرديده 500عدد (استفاده نموديم 
 نسل بهبودي در مقدار 500بنابراين زماني كه در طي . )است

شد، الگوريتم ژنتيك را خاتمه  بهترين برازندگي ايجاد نمي
 بار 10اين كار . داده و مقدار بهترين برازندگي را ثبت كرديم

س از نتايج ميانگين گرفته شده و آن را به تكرار شده و سپ
) جواب دقيق در اين مورد صفر است(جاي جواب تقريبي 

اكنون با در . براي بدست آوردن آستانة مناسب در نظر گرفتيم
 الگوريتم ژنتيك را ،نظر قرار دادن اين آستانه براي تشخيص

 از عملگر برش . بار اجرا نموده و از نتايج ميانگين گرفتيم10
احتمال برش  در كليه موارد، ای استفاده گرديده است ودونقطه

 نيز 1گرايینخبه .باشد  مي1/0جهش برابر  برابر يك و احتمال
 MATLABها تحت نرم افزار  برنامههمه . لحاظ شده است

 AMD Athlon 64پروسسور   روي يك كامپيوتر بانوشته و

Dual Core (2.26 GHz) و RAMجرا اايت گيگاب2  با ظرفيت 
 به صورت زرگهاي ب زي براي گرافسا نتايج شبيه. شده است

                                                
1 Elitism 



 100معيت برابر تعداد ج سازيها در اين شبيه. است1جدول 
 . است آمده2جدول در  وچکكگرافهای نتايج براي  .باشدمی

 6 شکل .باشد می20سازيها تعداد جمعيت برابر در اين شبيه
رای گرافهای بزرگ و  ب به ترتيبسازی را، نتايج شبيه7و 

دهد كه  سازي نشان مي نتايج شبيه .دهد بهتر نشان می،کوچک
 روش ،ها كم يا متوسط باشد هاي گراف زماني كه تعداد گره

 وقتی در حالي كه .دهد تري ميسريع به مراتب  جواب،نيلسون
 گره و 500گراف داده بيش از حدوداً (ها زياد باشد  تعداد گره

يك  روش الگوريتم ژنت،) گره100يش از همزمان گراف مدل ب
ها، چه در هر چه تعداد گره. باشد داراي جواب سريعتري مي

شود، تفاوت زمان گراف مدل و چه در گراف داده، بيشتر می
  فاحشترحل مسأله برای دو روش الگوريتم ژنتيک و نيلسون

، زمانيکه گرافها بزرگ شیءبنابراين در تشخيص  .گرددمی
  .مناسبتر است کامالً فاده از الگوريتم ژنتيکاشند، استب

  
  نتيجه گيری-6

در اين مقاله، به بررسی حل مسأله تطبيق غيردقيق زيرگراف 
 مبتنی بر گراف کاربرد اساسی دارد، شیءکه در تشخيص 

سازی الگوريتم ژنتيک را به عنوان يک روش بهينه. پرداختيم
، عملگرهای کدينگ. موثر برای حل اين مسأله بکار برديم

ای که اين مسأله الزم داشت، طراحی جهش ويژه برش و
سازی و مقايسه نتايج با نتايج بدست آمده پس از شبيه. نموديم

از روش متعارف نيلسون، نتيجه گرفتيم که زمانيکه در مسأله 
يابد، روش الگوريتم ها افزايش می، تعداد گرهشیءتشخيص 

  .کنديلسون عمل میژنتيک در محاسبات، بهتر از روش ن
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