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های مارکوفیروش تجزیه دوگان برای حل مسئله شبکه  

 اردشیر دولتی  زارعی سروش، فائزه

 ، گروه علوم کامپیوتردانشگاه شاهد
zareie_f77@yahoo.com  

         dolati@shahed.ac.ir      

 چکيده

و  نظریه اطالعات ،تصویربندی آنالیز تصاویر پزشکی، بخشباشند که کاربرد وسیعی در بینایی کامپیوتر، های گرافی میهای مارکوفی، کالس مهمی از مدلشبکه      

برای یک شبکه مارکوفی  MAPمسئله استنباط هستند. ها ک مجموعه گسسته از برچسبدار و یارکوفی شامل یک گراف غیرجهتهای مد. شبکهندارفیزیک آماری 

مسئله استنباطی که یک مسئله عدد مینیمم شود. این  هاتخصیص برچسب هزینهکه  شود،ها به رئوس گراف تعریف میبهینه برچسب پیدا کردن تخصیصصورت به

های قابل روش تجزیه دوگان ابتدا مسئله را به زیرمسئلهوسیله به. پردازیممی. ما به مطالعه روش تجزیه دوگان برای حل این مسئله باشدمیسخت -NP صحیح است،

ل گام در صورت تعیین طوتا یک جواب برای مسئله اولیه بیابد. این روش،  شوده، تالش میحل و آسانتر تجزیه کرده و سپس به کمک روش زیرگرادیان تصویر شد

 . استبه خوبی جواب حاصل از آزادسازی خطی این مسئله  که همواره به یک جواب همگراستمناسب 

.های مارکوفی، شبکهروش زیرگرادیان تصویر شدهتجزیه دوگان، آزادسازی الگرانژ،  :كليدي واژه هاي

  مقدمه -1

وابستگی  ،هاهستند که در آن هر رأس متناظر با یک متغیر تصادفی است و یال G=(V,𝓔) دارهای مارکوفی شامل یک گراف غیرجهتشبکه      

تصادفی مقادیر خود را از آن ها( باشد که هر متغیر ادیر )برچسبمجموعه گسسته از مق Lفرض کنید د. ندهبین متغیرها را نشان می

تابع  دهد.یک مقدار حقیقی نسبت می موجود در قلمرو فاکتور، تابع فاکتور تابعی است که به ازای هر تخصیص از متغیرهای تصادفیگیرد. می

 دهد. نسبت می 1و  0گیرند یک مقدار عددی بین توزیع توأم یک تابع فاکتور است که به ازای تمام مقادیری که متغیرهای تصادفی به خود می

متغیرهای تصادفی نظیر عامل  𝑙𝑐همچنین  باشد.های در نظر گرفته شده مجموعه عامل C فرض کنید. زیرگراف کامل از گراف استیک  c عامل

c  و𝑙 توزیعهر تابع . دباشی تصادفی متناظر با کل گراف متغیرها 𝑃(𝑙) توان به کمک یک مجموعه توابع فاکتور را می𝜙𝑐 بندی صورت زیر عاملبه

 :کرد

                                    𝑃(𝑙) =
1

𝑍
∏𝜙𝑐(𝑙𝑐)

𝑐∈𝐶

                                                    (1) 

 شود.ثابت نرمالسازی نامیده می 𝑍که 

تخصیصی با بیشترین یافتن ، MAP های پنهان آن را بدست آوریم. استنباطاستنباط یعنی به کمک اطالعات موجود از یک مدل، بخش    

 داریم: (1)با توجه به رابطه  .احتمال است

𝑃(𝑙) =
1

𝑍
∏𝜙𝑐 =

1

𝑍
𝑒∑ ln𝜙𝑐𝑐∈𝐶

𝑐∈𝐶

=
1

𝑍
𝑒∑ −𝜃𝑐𝑐∈𝐶 =

1

𝑍
𝑒−𝐸(𝑙)             (2)         

𝜃𝑐 که در رابطه فوق = − ln𝜙𝑐 شود:و در نتیجه تابع انرژی به صورت زیر تعریف میشود تابع پتانسیل نامیده می 

                                    𝐸(𝑙) = ∑𝜃𝑐
𝑐∈𝐶

                                                                (3) 

 را مینیمم نماید. 𝐸(𝑙) با یافتن تخصیصی که تابع انرژی است بنابراین یافتن تخصیصی با بیشترین احتمال معادل 

ال نظیر هر رأس و هر ی ،نیز توابع پتانسیل شود. از اینروتعامل حداکثر دو متغیر تصادفی در نظر گرفته می های مارکوفی زوجی،در شبکه      

 شود:صورت زیر تعریف میبنابراین تابع انرژی به. خواهد بود
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    𝐸 = ∑𝜃𝑝(𝑙𝑝) + ∑ 𝜃𝑝𝑞(𝑙𝑝, 𝑙𝑞)                                (4)     

𝑝𝑞∈ℰ𝑝∈𝑉

 

ا طور معادل ما مینیمم نماید. بهکه انرژی فوق ر زوجی، ما به دنبال یافتن تخصیصی هستیم های مارکوفی، برای شبکهMAPاستنباط در       

 زیر هستیم: حل کردن مسئلهبه دنبال 

𝑃1:        𝑀𝑖𝑛  𝐸(𝜃, 𝑥) = ∑𝜃𝑝𝑥𝑝 + ∑ 𝜃𝑝𝑞𝑥𝑝𝑞
𝑝𝑞∈ℰ𝑝∈𝑉

             (5)       

                                          𝑠. 𝑡.            𝑥 ∈ 𝑋𝐺                           (6)       

 شود:به صورت زیر تعریف می GX که در آن     

𝑋𝐺 =

{
 
 

 
 

𝑥
|
|
 

   ∑ 𝑥𝑝(𝑙𝑝) = 1,                                                    ∀𝑝 ∈ 𝑉𝑙𝑝∈𝐿   

    ∑ 𝑥𝑝𝑞(𝑙𝑝, 𝑙𝑞) = 𝑥𝑝(𝑙𝑝),                                   ∀𝑝𝑞 ∈ ℰ𝑙𝑞∈𝐿

  𝑥𝑝(. ) ∈ {0,1}                                                            ∀𝑝 ∈ 𝑉

    𝑥𝑝𝑞(. ) ∈ {0,1}                                                          ∀𝑝𝑞 ∈ ℰ}
 
 

 
 

 

 

های قابل حل و آسانتر تجزیه کند تا مسئله را به زیرمسئلهتالش می کنیم. این روشمسئله فوق از روش تجزیه دوگان استفاده میحل برای       

ه باشد اما به دلیل داشتن متغیر سخت )متغیری که مسئلها میهایی که مسئله قابل تجزیه شدن به آنازای زیرمسئلهنماید. به این ترتیب که به

ن کند کند تا تضمیست، یک کپی از متغیرها ایجاد کرده و محدودیتی به مسئله اضافه میبدون آن به راحتی قابل حل است( این امکان فراهم نی

 ه دوگان الگرانژکند و به حل مسئلکه نسخه جدید با متغیرهای اصلی برابر است. سپس این محدودیت را به کمک آزادسازی الگرانژ آزاد می

از  یم.کنها تجزیه میهای مارکوفی را از نظر توپولوژیکی به زیرمسئلهمسئله شبکهما در این مقاله به کمک تجزیه دوگان، پردازد. نظیرش می

سازی و مسئله بهینه [5]طبیعی  هایاستنباط پردازش زبان توان بهمی، شوداستفاده می روش تجزیه دوگان ها ازسائل کاربردی دیگری که در آنم

 اشاره کرد. [1]توزیع شده 

 هاهاي تعریف شده روي درختماركوفی با تجزیه به زیرمسئلههاي حل مسئله شبکه -2

ها ف حداقل مشمول در یکی از درختطوری که هر رأس و هر یال گرابه باشد، Gهای گراف یک مجموعه از زیردرخت 𝜏(𝐺)فرض کنید      

𝑇روی هر درخت  باشد. ∈ 𝜏(𝐺) له شبکه مارکوفی روی هر درخت را با شود. بردار متغیرها برای مسئیک شبکه مارکوفی تعریف می𝑥𝑇  نشان

باید در شرط زیر صدق است که بردار پارامترهای نظیر هر درخت   𝜃𝑇 .است 𝑇های درخت ها و یالبه رأس صلیمسئله ا 𝑥تحدید بردار  کهداده 

 کند:

∑ 𝜃𝑝
𝑇

𝑇∈𝜏(𝐺)

= 𝜃𝑝 ,           ∑ 𝜃𝑝𝑞
𝑇

𝑇∈𝜏(𝐺)

= 𝜃𝑝𝑞           (7)       

 

 شود:صورت زیر بازنویسی میبه 𝑃1مسئله بنابراین 

𝑃2:        𝑀𝑖𝑛  𝐸(𝜃, 𝑥) = ∑ 𝐸(𝜃𝑇 , 𝑥𝑇)         (8)      

𝑇∈𝜏(𝐺)

 

                   𝑠. 𝑡.        𝑥𝑇 = 𝑥|𝑇          ∀𝑇 ∈ 𝜏(𝐺)        (9)      

                                 𝑥𝑇 ∈ 𝑋𝑇           ∀𝑇 ∈ 𝜏(𝐺)       (10)     

TX   شود:به صورت زیر تعریف می 
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𝑋𝑇 =

{
 
 

 
 

𝑥𝑇
|

|

∑ 𝑥𝑝
𝑇(𝑙𝑝) = 1,                                                     ∀𝑝 ∈ 𝑉𝑇𝑙𝑝∈𝐿

  ∑ 𝑥𝑝𝑞
𝑇 (𝑙𝑝, 𝑙𝑞) = 𝑥𝑝(𝑙𝑝),                                    ∀𝑝𝑞 ∈ ℰ

𝑇
𝑙𝑞∈𝐿

𝑥𝑝
𝑇(. ) ∈ {0,1}                                                            ∀𝑝 ∈ 𝑉𝑇

  𝑥𝑝𝑞
𝑇 (. ) ∈ {0,1}                                                           ∀𝑝𝑞 ∈ ℰ𝑇}

 
 

 
 

 

 

𝑉𝑇  مجموعه رئوس نظیر درختT  است وℰ𝑇 های درخت مجموعه یالT .است  

𝑥𝑇  محدودیت  سازی الگرانژبا آزاد = 𝑥|𝑇 های مارکوفی تعریف صورت یک مسئله شبکهشود که هر یک بههایی تجزیه میمسئله به زیرمسئله

𝜆𝑇 شده روی یک درخت هستند. فرض کنید = {{𝜆𝑝
𝑇}, {𝜆𝑝𝑞

𝑇 𝑥𝑇  ضرایب الگرانژ نظیر محدودیت  {{ = 𝑥|𝑇 باشند، که از نظر عالمت آزاد

 شود:صورت زیر تعریف میالگرانژ به زیرمسئلههستند. به این ترتیب 

𝑔({𝜆𝑇}) = 𝑀𝑖𝑛 {𝑥𝑇∈𝑋𝑇},𝑥    ∑ 𝐸(𝜃𝑇 , 𝑥𝑇) + ∑ 𝜆𝑇(

𝑇∈𝜏(𝐺)

 𝑥𝑇 − 𝑥|𝑇)      (11)         

𝑇∈𝜏(𝐺)

 

 

                               = 𝑀𝑖𝑛 {𝑥𝑇∈𝑋𝑇},𝑥    ∑ 𝐸(𝜃𝑇 + 𝜆𝑇 , 𝑥𝑇) − ∑ 𝜆𝑇

𝑇∈𝜏(𝐺)

𝑥|𝑇            (12)       

𝑇∈𝜏(𝐺)

 

𝜆𝑇بدیهی است که مسئله فوق، درصورتی جواب متناهی دارد که  ∈ 𝛺 که در آن 𝛺 شود:صورت زیر تعریف میبه 

                   𝛺 = {{𝜆𝑇}| ∑ 𝜆𝑝
𝑇

𝑇∈𝑇(𝑃) = 0,         ∑ 𝜆𝑝𝑞
𝑇

𝑇∈𝑇(𝑝𝑞) = 0}                       (13) 

𝑇(𝑝)  و𝑇(𝑝𝑞) های شامل رأس درخت مجموعه ترتیببه𝑝  و یال𝑝𝑞 باشند.می 

 شود:صورت زیر میبنابراین زیرمسئله الگرانژ به

                              𝑔({𝜆𝑇}) = 𝑀𝑖𝑛 {𝑥𝑇∈𝑋𝑇}    ∑ 𝐸(𝜃𝑇 + 𝜆𝑇 , 𝑥𝑇)                    

𝑇∈𝜏(𝐺)

(14) 

 شود:صورت زیر تعریف میشود. مسئله دوگان الگرانژ بهتولید می صلییک کران پایین برای مسئله ا 𝜆𝑇ازای هر به

                     𝑀𝑎𝑥𝜆𝑇∈𝛺 𝑔({𝜆
𝑇}) = 𝑀𝑎𝑥𝜆𝑇∈𝛺   ∑ 𝑔𝑇(𝜆𝑇)                                 (15)

𝑇∈𝜏(𝐺)

 

                                        𝑔𝑇(𝜆𝑇) = 𝑀𝑖𝑛 𝑥𝑇    𝐸(𝜃
𝑇 + 𝜆𝑇 , 𝑥𝑇)                                  (16) 

                                                            𝑠. 𝑡.       𝑥𝑇 ∈ 𝑋𝑇                                                (17) 

  شود.تجزیه می (17)-(16)ی به فرم هایو زیرمسئله(15)  کنندههماهنگبه یک مسئله  صلیبنابراین مسئله ا

    روش زیرگرادیان تصویر شده براي حل مسئله -3

ناپذیر است، از اینرو برای ماکزیمم کردن آن ها مشتقکه ممکن است دارای نقاطی باشد که تابع در آن، [3] تابعی مقعر است 𝑔𝑇(𝜆𝑇)تابع        

 شوند:به صورت زیر به روزرسانی می 𝜆𝑇کنیم. طبق این روش در هر گام، متغیرهای دوگان از روش زیرگرادیان تصویرشده استفاده می

                                        𝜆𝑇 ← 𝜆𝑇 + 𝛼𝑡𝜔
𝑇                                                        (18)      

𝑔𝑇 جواب بهینه زیرمسئله  ،است که بردار زیرگرادیان 𝜆𝑇در  (.)𝑔𝑇بردار زیرگرادیان تابع  𝜔𝑇و   tطول گام در تکرار  𝛼𝑡که در رابطه فوق  (𝜆𝑇) 

 شود:صورت زیر بیان میروز رسانی بهبه این ترتیب گام به . [4]شودنشان داده می �̅�𝑇که با است 

                                      𝜆𝑇 ← 𝜆𝑇 + 𝛼𝑡�̅�
𝑇                                                          (19)     
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𝜆𝑇با توجه به اینکه  ∈ 𝛺 بردار  ،کنند. بنابراین روش زیرگرادیان تصویر شدهروزرسانی شده نیز در این شرط صدق باید بردارهای به، پس𝜆𝑇  را

 کند:تصویر می 𝛺صورت زیر به مجموعه به

   𝜆𝑝
𝑇 = 𝜆𝑝

𝑇 −
∑ 𝜆𝑝

𝑇′
𝑇′∈𝑇(𝑝)

|𝑇(𝑝)|
= 𝛼𝑡 (�̅�𝑝

𝑇 −
∑ �̅�𝑝

𝑇′
𝑇′∈𝑇(𝑝)

|𝑇(𝑝)|
)                 (20) 

𝜆𝑝𝑞
𝑇 = 𝜆𝑝𝑞

𝑇 −
∑ 𝜆𝑝𝑞

𝑇′
𝑇′∈𝑇(𝑝𝑞)

|𝑇(𝑝𝑞)|
= 𝛼𝑡 (�̅�𝑝𝑞

𝑇 −
∑ �̅�𝑝𝑞

𝑇′
𝑇′∈𝑇(𝑝𝑞)

|𝑇(𝑝𝑞)|
)         (21) 

توان در هر وابسته نیستند، از اینرو می 𝜆𝑇روزرسانی به های بهگام شود،طور که مشاهده میهمان تعلق دارد. 𝛺به مجموعه  {𝜆𝑇}که به وضوح 

 به عبارت دیگر روابط زیر را داریم: روزرسانی کرد.را به {𝜃𝑇}، یعنی صلیتکرار مستقیما پارامترهای مسئله ا

                𝜃𝑝
𝑇 = 𝜃𝑝

𝑇 + (�̅�𝑝
𝑇 −

∑ �̅�𝑝
𝑇′

𝑇′∈𝑇(𝑝)

|𝑇(𝑝)|
)                                     (22) 

              𝜃𝑝𝑞
𝑇 = 𝜃𝑝𝑞

𝑇 + (�̅�𝑝𝑞
𝑇 −

∑ �̅�𝑝𝑞
𝑇′

𝑇′∈𝑇(𝑝𝑞)

|𝑇(𝑝𝑞)|
)                               (23) 

ها پارامترهای هر یک از کند. به کمک آنبنابراین الگوریتم زیرگرادیان تصویر شده با یک مقدار اولیه برای متغیرهای دوگان شروع می      

 ،شود. در صورت نیازبرگردانده می کنندههماهنگها به مسئله های حاصل از آنها حل شده و جوابشود. زیرمسئلهها مشخص میزیرمسئله

 دهد.ها را نشان میو زیرمسئله کنندههماهنگ نحوه هماهنگی مسئله 1شکل گیرد. انجام می (23)و  (22)ی با توجه به روابط رسانروزبه

 
 

    

وجود  هاییهستند، الگوریتم های مارکوفی تعریف شده روی درختبرای مسئله شبکه MAPمسئله استنباط ها که به صورت برای حل زیرمسئله     

 از طرفی انرژی را مینیمم کند و هستیم که تابع به همه رئوس ما به دنبال تخصیصی .اشاره کردحاصلضرب  -الگوریتم بیشینه توان بهمی از جملهدارد. 

ه با توجه بتوافق داشته باشند.  ،ها در برچسب یک رأس مشترکپس الزم است که زیرمسئله های مشترک هم باشند،توانند شامل رأسها میدرخت

𝑥𝑇اینکه محدودیت آزاد شده به صورت  = 𝑥|𝑇  کنند.میهای بیشتری توافق برچسب رأسها در زیرمسئلهاست، در روند الگوریتم 

های . همچنین مجموعه همه برچسبباشد𝑇 های بهینه نظیر شبکه مارکوفی تعریف شده روی درخت برچسبمجموعه  𝑂𝑃𝑇𝑇(𝜃𝑇) فرض کنید       

𝑂𝑃𝑇(𝜃). دهیم:صورت زیر قرار میبهینه را به = {𝑂𝑃𝑇𝑇(𝜃𝑇)|𝑇 ∈ 𝜏(𝐺)} باشد:روشنی این مجموعه عضوی از مجموعه زیر میبه  
                    (2𝐿)|𝑇| = 2𝐿 × 2𝐿 ×⋯× 2𝐿                                  (24) 

𝑆  ها را به صورتای از مجموعه تخصیصخانواده = {𝑆𝑇} ∈ (2𝐿)
|𝑇|

 سازگار است اگر در سه شرط زیر صدق کند: 𝑆در نظر بگیرید، 

 (𝑎) برای هر درخت𝑇  مجموعه𝑆𝑇 غیر تهی باشد. 

ها       و زیرمسئله کنندههماهنگ: نحوه هماهنگی مسئله 1شکل   
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 (𝑏)اگر گره 𝑠 در دو درخت𝑇1  و 𝑇2 تخصیص موجود باشد برای هر 𝑥1 ∈ 𝑆𝑇1تخصیص ، 𝑥2 ∈ 𝑆𝑇2 که هر دو در برچسب طوریموجود باشد به

 توافق داشته باشند؛ یعنی: sرأس 

                                                                    𝑥𝑠
1 = 𝑥𝑠

2                                                       (25) 

(𝑐)  اگر یال{𝑠, 𝑡}  در دو درخت𝑇1  و 𝑇2  برای هر بردارموجود باشد 𝑥1 ∈ 𝑆𝑇1بردار ، 𝑥2 ∈ 𝑆𝑇2 که هر دو در برچسب طوریموجود باشد به

 توافق داشته باشند؛ یعنی: 𝑡و  𝑠های رأس

                                                                   𝑥𝑠
1 = 𝑥𝑠

𝑥𝑡1      و          2 = 𝑥𝑡2                            (26) 
𝜃گوییم بردار  = {𝜃𝑇} ∈ 𝐴  کند اگر خانواده توافق درختی ضعیف صدق می در شرط𝑆 ⊆ 𝑂𝑃𝑇(𝜃) طوری که سازگار باشد. هر موجود باشد به

 .[4]کندجواب حاصل از روش تجزیه دوگان در شرط توافق درختی ضعیف صدق می

 که در شرط زیر صدق کند: 𝛼𝑡و به ازای هر طول گام  ∗𝜆ازای هر جواب بهین جواب بهین نباشد. به 𝜆𝑡فرض کنید  

                                                                0 < 𝛼𝑡 <
2(𝑔𝑇(𝜆∗) − 𝑔𝑇(𝜆𝑡))

‖𝜔(𝑇)‖2
                             (27) 

 رابطه زیر برقرار است:

                                                                    ‖𝜆𝑡+1 − 𝜆∗ ‖2 < ‖𝜆
𝑡 − 𝜆∗ ‖2                             (28) 

 معادل است صلیبا آزادسازی خطی مسئله ا (15)آزادسازی الگرانژ  .[2]بد یاهای بهینه کاهش مییعنی در هر تکرار فاصله اقلیدسی تا مجموعه جواب

  بنابراین جواب حاصل از روش تجزیه دوگان به خوبی جواب حاصل از آزادسازی خطی مسئله است. .[4]

 نتيجه گيري: -4

 .در این مقاله تجزیه توپولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت ی بیان شد.های مارکوفروش تجزیه دوگان به عنوان ابزاری برای حل تقریبی مسئله شبکه      

استفاده از روش زیرگرادیان از طرفی آورد. واب حاصل از آزادسازی خطی مسئله بدست میجه خوبی جوابی بتجزیه دوگان روش همچنین بیان شد که 

تواند به عنوان نقطه ابتدایی از اینرو جواب حاصل از روش تجزیه دوگان می کند.این روش را تضمین می، همگرایی با طول گام مناسب تصویر شده

 مورد استفاده قرار گیرد. و فراابتکاری های ابتکاریروش
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