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 چکيده

مسأله  و به صورت یک ها مینیمم شوندداده شود که مجموع هزینه های شبکه تخصیصگرهشود تا مقادیری به یک شبکه مارکوفی تالش می سازی بهینهمسأله در     

توان به بینایی کامپیوتر و هوش مصنوعی ها میدارد که ازجمله آنهای مارکوفی وجود سازی شبکهبردهای فراوانی برای مسأله بهینهکار .شودعدد صحیح مدل می

در این مقاله مسأله . ن همگرا به یک جواب دقیق هستندکه برای درختا باشندهای تبادل پیام میها برای حل این مسأله الگوریتمترین الگوریتممهمیکی از  اشاره کرد.

حل  ،است (TRW- S)ای به صورت دنبالهدهی درختان های تبادل پیام که مبتنی بر دوباره وزنجدیدی از الگوریتم به وسیله تعمیممارکوفی های سازی شبکهبهینه

 .تضمین به همگرایی دارد این روشپردازد. های مارکوفی میشود. این روش به حل آزاد سازی خطی مسأله شبکهمی

.ای های مارکوفی، الگوریتم تبادل پیام، دوباره وزن دهی درختان به صورت دنبالهشبکه :كليدي واژه هاي

  مقدمه  -1    
 دکنهای مهندسی ترکیب میو رشته سازی و حل مسائل استنباطی در علوم مختلفنظریه احتماالت و گراف را برای مدل ،های گرافیمدل      

ک ، پردازش تصویر، پردازش سیگنال، بینایی کامپیوتر، فیزیاز جمله نظریه ارتباطات های مختلف ترکیبیاتی و آماریینهبه طور گسترده در  زم که

های کهشب تصادفی ارائه می دهند. یاز روابط بین متغیرها یک نمایش گرافیگرافی  هایمدل گیرند.رد استفاده قرار میآماری و هوش مصنوعی مو

ر تر فرض کنید گراف نظیبه طور دقیق .دهای بدون جهت هستنمی باشند که متناظر با گراف های گرافیمدلکالس مهمی از  مارکوفی، به عنوان

𝐺یک شبکه مارکوفی به صورت  = (𝑁, ℇ)  های به گرهمقادیر مناسب  تخصیص به دنبالباشد که در آن𝐺 باشد به طوری که یک تابع   می

 انرژی مینیمم شود.

گرافی است که به ازای هر زیر گراف کامل )عامل( از گراف نظیر  رود. گراف فاکتورهای گرافی به کار میبرای نمایش بهتر مدل گراف فاکتور      

های اولیه گراف را و یال کندعضو آن زیر گراف کامل در گراف اصلی وصل می هایدهد و آن را به گرهگره فاکتور قرار میمسأله، یک گره به نام 

توانند ماکسیمال یا غیر ماکسیمال باشند که با توجه به این موضوع گراف فاکتور نظیر، ممکن است های کامل میفا. زیرگرکندنیز حذف می

سبت مقدار حقیقی ن موجود در قلمرو فاکتور، یک که به ازای هر تخصیص از متغیرهای تصادفی فاکتور تابعی استابع ت ه فرد نباشد.منحصر ب

 .دهدمی
𝐶، 𝑥𝐶 مل عابرای هر  باشد همچنین فرض کنید 𝑠 نظیر گره  متغیر تصادفی 𝑥𝑠  فرض کنید = {𝑥𝑠|𝑠 ∈ 𝐶}  مقادیر خود را از مجموعه  هر گره و

𝐿 دهد از فضاینشان می متغیرها راکه کل  𝑥  بردار .بگیرد 𝐿𝑠 هگسست = 𝐿1 × 𝐿2 × … 𝐿𝑛  گیرد که برچسب می𝑛  ها است. تعداد گره

به صورت   𝜓𝐶 ضرب توابع فاکتورتوان توسط حاصلرا می 𝑝(𝑥) تابع احتمالباشد.  𝑥𝐶تابع فاکتور تعریف شده روی  𝜓𝐶 فرض کنید همچنین

 زیر نوشت:

𝑝(𝑥) =
1

𝑍
∏ 𝜓𝐶(𝑥𝐶)𝐶∈∁                 (1) 

 شود. سازی نامیده میثابت نرمال 𝑍 ها وای از عاملخانواده  ∁ که

 یک جواب مانند ، یافتن𝑀𝐴𝑃. به عبارتی  استنباط باشدمقدار تخصیصی با بیشرین احتمال می یافتن ،های مارکوفیبرای شبکه   𝑀𝐴𝑃استنباط

𝑥∗ :برای مسأله زیراست 
𝑥∗ ∈ arg 𝑚𝑎𝑥𝑥 𝑝(𝑥)             (2) 

 :توان روابط زیر را نوشتمی (1) با توجه به

𝑝(𝑥) =
1

𝑍
∏ 𝜓𝐶(𝑥𝐶) =

1

𝑍
𝑒∑ ln 𝜓𝐶(𝑥𝐶)𝐶∈∁ =

1

𝑍
𝑒∑ −𝜃𝐶(𝑥𝐶)𝐶∈∁ =

1

𝑍
𝑒−𝐸(𝑥;𝜃)

𝐶∈∁                  (3) 
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𝜃𝐶 = − ln 𝜓𝐶  و در نتیجه تابع انرژی به صورت زیر خواهد بود:تابع پتانسیل است 

𝐸(𝑥; 𝜃) = ∑ 𝜃𝐶(𝑥𝐶)𝐶∈∁                    (4) 

;𝐸(𝑥 که تابع انرژی است ای𝑥با یافتن ترکیب  را بیشینه کند، معادل  𝑝(𝑥) ای که احتمال توأم𝑥یافتن ترکیب          𝜃) را مینیمم نماید:   
x∗ ∈ arg maxx p(x) = arg minx E(x; θ)                (5) 

از این رو  .دنوشمی تعریف یال و هر ابراین توابع پتانسیل نظیر هر گرهبن. گیرندرا در نظر میر حداکثر دو متغی بین تعاملهای مارکوفی جفتی شبکه

      است: قابل بازنویسی به صورت زیر (4) یتابع انرژ
E(x; θ) = ∑ θss∈N (xs) + ∑ θst(xs, xt)𝑠𝑡∈ℇ                  (6) 

های مارکوفی جفتی، برای شبکه  MAP در استنباط. باشدمی stنظیر یال  تابع پتانسیل جفتی 𝜃𝑠𝑡و  𝑠  نظیر گره تابع پتانسیل یکانی 𝜃𝑠که      

 نوشت:را به صورت زیر  سازی تابع انرژی مسأله مینیمم توانمی .مینیمم نماید را (6)یصی است که تابع انرژی هدف یافتن تخص
minx∈M(G)  E(x; θ)                              (7) 

 شود:به صورت زیر تعریف می M(G) در آنکه 
 

M(G) = {x ∈ {0,1}|
∑ xs;j = 1j∈Ls

       ∑ xst;jk = xt;kj∈Ls

}      (8) 

;𝑠)را با نماد  𝑠 به گره 𝑗 فرض کنید تخصیص برچسب  𝑗)  نشان دهیم. همچنین برای هر یال{𝑠, 𝑡} نماد ،(𝑠𝑡; 𝑗𝑘) های دهنده تخصیص برچسبنشان

𝑗  و𝑘 هایترتیب، به گرهبه 𝑠  و𝑡   .باشند 

 شود:به صورت زیر تعریف  I مجموعه اندیسفرض کنید همچنین 

I = {(s; j)|s ∈ 𝑁, j ∈ Ls} ∪ {(st; jk)|st ∈ ℇ, (j, k) ∈ Ls × Lt}                     (9) 

𝑑 = |𝐼|   تعداد اعضای مجموعهI است.  

:φبه کمک نگاشت  توانرا می (6)رابطه  L → ℝd  :به صورت زیر بازنویسی کرد 

E(x; θ) = 〈θ, φ(x)〉 = ∑ θαφα
(x)                            (10)

α∈I

 

φα: L → ℝ شوند:صورت زیر تعریف میبه 
φs;j = [xs = j]                                 (11) 

φst;jk = [xs = j, xt = k]                                 (12) 
φs;j و φst;jk  شوند:گیرند و به صورت زیر مقداردهی میمی {0,1}مقادیر خود را از 

φs;j               ⟺                                 را بگیرد  jبرچسب  sاگر گره  = [xs = j] = 1 

φst;jk  ⟺را بگیرند  𝑘و  𝑗های برچسبترتیب به 𝑡و گره  𝑠اگر گره  = [xs = j, xt = k] = 1 

 .های حل آن روش تبادل پیام است که در زیر به آن اشاره شده استکه یکی از روش ،سخت است -NPسازی در حالت کلی این مسأله بهینه

 هاي تبادل پيامروش -2

 ن زیرمسائل و حل ایسپس با و باشد میتر هدحاسباتی به گروهی از زیرمسائل ساهای تبادل پیام تجزیه یک مسأله سخت مایده اصلی الگوریتم     

ی هاالگوریتمریزی پویا دارد. برنامهارتباط نزدیکی با مفهوم  این روش. آوردبدست می بزرگتر جوابی برای مسأله ها،آنحاصل از های ترکیب جواب

هور هوش مصنوعی و آمار ظ ،کامپیوترمختلف ازجمله بینایی  یهاسازی و استنباطی پدید آمده و در زمینهبرای پرداختن به مسائل بهینه تبادل پیام

ها گره هایی بینو در هر گام پیام ندکنهای گرافی استفاده میاز یک تبادل پیام محلی برای انجام استنباط کارآمد روی مدلها الگوریتم این .کرده اند

 د.نگذارمی ارباشند و در گام انتهایی تخصیص بهینه هر گره را در اختیشوند که توابعی از هزینه )پتانسیل( میهای مدل گرافی تبادل میطریق یال از

باشند. دلیل ها میاز طریق سایر یال ای ورودی به همان گرههشوند توابعی از پیامخارج می هایی که از یک گرهادل پیام، پیامهای تبدر الگوریتم

 های مجاور است. ها بین رأسها به این نام نیز، همین مخابره پیامگذاری این الگوریتمنام
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 هایبرای شبکه اند.( شناخته شدهBPهای انتشار عقیده )شود به عنوان روشها به صورت تکراری انجام مییات تبادل پیام در آنهایی که عملروش     

توان ها میستند از جمله این الگوریتمهای تبادل پیام همگرا به یک جواب دقیق هالگوریتم ،درخت است به صورت هاآنبا که گراف متناظر مارکوفی 

  الگوریتم کمینه مجموع اشاره نمود. به

𝑠) به ازای یال جهت دار  𝑡 به گره  𝑠 ، ارسال پیام از گرهمجموع-کمینه الگوریتم کار اساس  → 𝑡) است که این پیام به ازای مقادیر مختلف 𝑡  

به طور  .نشان دهیم Mst;k، با بردار بگیرد 𝑘 برچسب  𝑡 کند در حالتی که رأسارسال می  𝑡 به گره  𝑠 گردد. فرض کنید پیامی را که گرهیمحاسبه م

 دهیم:زیر نشان می  د به صورتنآیبدست می  𝑡 هایی را که به ازای مقادیر مختلفکلی پیام

(13) Mst = {Mst;k|k ∈ 𝐿𝑡}                     
𝑀ها را به صورت بردار همه پیامشود. این بردار پیام در هر تکرار برای هر یال جهت دار محاسبه می  = {Mst} به روز رسانی پیام  .دهیممی نمایش

Mst;k شود:به صورت زیر تعریف می 

Mst;k
n ≔ constt + minj∈LS

{θ̅𝑠;𝑗 + ∑  M us;j
n−1 + θ̅st;jk(u→s)∈ℇ,   u≠t }            (14) 

   𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡 نسبت به  مقدار ثابت𝑡 عقاید را به صورت  در مرحله آخر سپس [2] دنکنها دیگر تغییر نکه پیامیابند تا زمانی این تکرارها ادامه می. است

  :آوریمزیر به دست می

bs(𝑥𝑠): = θ̅s(𝑥𝑠) + ∑ Mts;j(t→s)∈ℇ           (15) 

 در نتیجه مسأله به جواب زیر همگراست.      

xs
∗ ∈ arg min bs(𝑥𝑠)         (16) 

 ايدهی شده دنبالههاي دوباره وزنالگوریتم درخت -3

یز ن ی دارای دورهاگراف برای تواناین الگوریتم می با بهبود . اماهای دارای دور تضمینی بر همگرایی نداردرای گرافب مجموع-کمینه الگوریتم     

 .همگرایی را تضمین کرد

Φ و Φتوابع 
𝑠;𝑗 

Φ و
𝑠𝑡;𝑗𝑘

: ℝd → ℝ  د:شونبه صورت زیر تعریف می 

Φ(θ) = minx∈L E(x; θ)                                (17) 

Φ
𝑠;𝑗

(θ) = minx∈L,   xs=𝑗E(x; θ)                        (18) 

Φ
𝑠𝑡;𝑗𝑘

(θ) = minx∈L,   xs=𝑗, xt=k E(x; θ)               (19) 

Φکه مقادیر 
𝑠;𝑗

Φو  
𝑠𝑡;𝑗𝑘

 شوند.نامیده میst یال ها برایحاشیه کمینهو  s گرهها برای کمینه حاشیهبه ترتیب  

;E(xاگر  است θ̅دوباره پارامتری از  θگوییم تابع پتانسیل مسئله باشد. می θ̅ فرض کنید θ̅) = E(x; θ) .  دوباره پارامتری کردنθ̅ های به کمک پیام

 [1]:پذیردمجموع به صورت زیر انجام می -الگوریتم کمینه
θt = θ̅t + ∑ Mst(s→t)∈ℇ                        (20) 
θ𝑠𝑡;𝑗𝑘 = θ̅𝑠𝑡;𝑗𝑘 − Mst;k − Mts;j        (21) 

𝑠) دار یک پیام برای یال جهت → 𝑡) [5]:اگر و تنها اگر استمعتبر 
min𝑠∈Ls

 θ𝑠;𝑗 + θ𝑠𝑡;𝑗𝑘 = constst                ∀ 𝑘 ∈ Lt                              (22) 
که  را با مقداری ثابت هادهد یا آنمیتغییر ن را  θ𝑠𝑡و  𝜃𝑠 توابع پتانسیل 𝑡، گرهبه  𝑠برقرار باشد، در اینصورت ارسال پیام از گره  (22)اگر شرط 

مقادیر های ساختار درختی، برای گرافها معتبر باشند. ی پیامدر فرم نرمال است اگر همه θدهد. در ضمن میتغییر باشد، می 𝑘و  𝑗مستقل از برچسب 

𝜃𝑠;𝑗   وθ𝑠𝑡;𝑗𝑘  یعنی:؛ [1]های کمینه هستنددر فرم نرمال، متناظر با حاشیه  

Φ
𝑠;𝑗

(θ) =  θ𝑠;𝑗 + consts                (23) 

Φ
𝑠𝑡;𝑗𝑘

(θ) =  θ𝑠;𝑗 +  θ𝑠𝑡;𝑗𝑘 +  θ𝑡;𝑘 + constst      (24) 
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 :ط زیر نیز صدق کندوبرای هر گره و هر یال در شر  (22)فرم نرمال متعارفی است اگر عالوه بر شرطدر  θ شود بردارهمچنین گفته می

minj  θ𝑠;𝑗 = 0                       (25) 

minj,k { θ𝑠;𝑗 + θ𝑠𝑡;𝑗𝑘 +  θ𝑡;𝑘} = 0                         (26) 

;E(x سازیبهینه لهمسأ θ) له أیک مسباشد و صحیح می خطی یریزیک مسأله برنامهNP-  از اینرو آزادسازی خطی مسأله را در نظر  .استسخت

 شود:تعریف میها به صورت زیر . مجموعه محدودیتگیریممی

L(G) = {τ ∈  ℝ+
d |

∑ 𝜏𝑠;𝑗 = 1𝑗∈𝐿𝑠

       ∑ 𝜏𝑠𝑡;𝑗𝑘 = 𝜏𝑡;𝑘𝑗∈𝐿𝑠

}      (27) 

𝑥ازای هر به ∈ 𝐿 بردار جواب ،φ(𝑥)  توان به صورت زیر نوشت:را میمسأله مینیمم سازی تابع انرژی  بنابراین .[1]به مجموعه فوق تعلق دارد 

minτ∈L(G) 〈�̅�, 𝜏〉                (28) 

فرض کنید کنیم. ها تعریف میتابع هدف مسئله دوگان را به کمک ترکیب محدب درخت پردازیم.حل مسئله فوق به حل دوگان آن میبه جای 

 𝒯  های در نظر گرفته شده برای گراف باشد و برای هر درخت درخت مجموعهخانواده از یکT ∈ 𝒯   ،ρT احتمال دلخواهی است که  مقدار توزیع

T برای هر درخت .شودمیدر نظر گرفته درخت  روی هر = (VT, ℇT)  [1]شودمجموعه اندیس، به صورت زیر تعریف می: 

IT = {(s; j)|s ∈ 𝑁𝑇 , 𝑗 ∈ 𝐿𝑠} ∪ {(st; jk)|st ∈ ℇT, (𝑗, 𝑘) ∈ 𝐿𝑠 × 𝐿𝑡}         (29) 

T،فرض کنید برای هر درخت  ∈ 𝒯 θT هایی که در درخت نیستند مقدار صفر در نظر گرفته ها و یالکه به ازای گره نظیر هر درخت باشد پتانسیل

 :کنیمآنگاه مجموعه زیر را تعریف می شود. می

AT = {θT ∈ ℝd|θα
T = 0 for all α ∈ I\IT}        (30) 

θ مجموعه کل توابع پتانسیل = {θT|T ∈  𝒯} دهدمجموعه زیر را نتیجه می. 

A = {θ ∈ ℝd×|T||θT ∈ AT for all T ∈ 𝒯}      (31) 

Φ تابع 
𝜌

(𝜃): A → ℝ  صورت زیر در نظر بگیرید ها بهعنوان ترکیب محدب درخت را به: 

Φ
ρ

(θ) = ∑ ρTΦ(θT) =T ∑ ρT minx∈L〈θT, x〉T       (32) 

∑   شرط اگر  ρTθT  ≡ θ̅Tبرقرار شود، آنگاه Φ
ρ

(θ)  به ازای هرθ  برای یافتن [3]باشدمی  (27)آزاد سازی شدهیک کران پایین برای مسأله .

 مسئله زیر را داریم: ،بهترین کران

maxθ∈A  Φ
ρ

(θ) 

s. t.                     

          ∑ ρTθT

T

≡ θ̅ 

Φ
𝜌

 .[4]دنباشخطی می (33)های مسئله محدودیت به عالوهباشد می قعریک تابع م 

 . الگوریتم[4]است   (33)معادل با مسأله  (28) مسأله باشد و طبق قضیه دوگانی قوی مقدار بهینهمی  (33) دوگان الگرانژ مسأله   (28)مسأله

    . [1]دار کران را بهبود می بخشدمق اوم در هر تکرار،به طور مد ایدهی شده به صورت دنبالههای دوباره وزندرخت

 شرط توافق درختی ضعيف:

OPT(θ)و درنتیجه θT های بهینه برای پتانسیل مجموعه تخصیص OPTT(θT) فرض کنید       = {OPTT(θT)|T ∈ 𝒯} ای از مجموعهخانواده 

 است.  |𝑇|(2𝐿) متعلق به مجموعه OPT(θ)باشند.  θTهای های بهینه برای پتانسیلتخصیص
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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. 
 (𝑏)اگر گره 𝑠 در دو درختT1  و T2 موجود باشد برای هر تخصیص 𝑥1 ∈ 𝑆𝑇1تخصیص ، x2 ∈ ST2 که هر دو در برچسب طوریموجود باشد به

 توافق داشته باشند؛ یعنی: 𝑠رأس 

xs
1 = xs

2              (34) 

(𝑐)  اگر یال{𝑠, 𝑡}  در دو درخت𝑇1  و 𝑇2  برای هر بردارموجود باشد 𝑥1 ∈ 𝑆𝑇1 ،بردار x2 ∈ ST2 که هر دو در برچسب طوریموجود باشد به

 توافق داشته باشند؛ یعنی: 𝑡و  𝑠های رأس

xs
1 = xs

xt      و          2
1 = xt

2                 (35) 
θگوییم بردار  = {θT} ∈ A  کند اگر خانواده توافق درختی ضعیف صدق می در شرطS ⊆ OPT(θ) طوری که سازگار باشد .موجود باشد به 

 شود.های زیر انجام میای با استفاده از گامدهی شده به صورت دنبالهه وزنهای دوبارالگوریتم درخت

1. θ  که را طوری مقداردهی کنθ ∈ A    و∑ ρTθT  ≡ θ̅T . 

𝛿 هر عنصر برایو  انتخاب کن  هاو یال هاگرهترتیب برای  یک، برقرار بود محدودیت مسأله دوگان اگر .2 ∈ 𝑁 ∪ ℇ هایهمه درخت  

 𝒯δ ⊆ 𝒯  عنصر شاملکه δ  ،[1] بدهآنگاه اعمال زیر  انجام اگر بیش از یک درخت موجود باشد  پیدا کنرا هستند: 

(𝑎) ازای هر درخت به𝑇 ∈ 𝒯δ  که طوریبه بدهانجام را عمل دوباره پارامتری θ𝑠;𝑗
𝑇 و θ𝑠;𝑗

𝑇 + θ𝑠𝑡;𝑗𝑘
𝑇 + θ𝑡;𝑘 

𝑇 د.نصدق کن (24)و  (23) روابطدر 

 (𝑏)شودانجام می زیر به صورت عمل میانگین گیری: 

δ اگر = 𝑠  آنگاهباشد گرهیک ، θ̃s  آیدبدست میصورت زیر به: 

θ̃s =
1

ρs
∑ ρT

T∈𝒯s
θs

T       (36) 

ρs که  = ∑ ρT
T∈𝒯s

 .[3]ها استدر درخت s احتمال ظهور گره 

Tبرای هر درخت  ∈ 𝒯s  قرار بده: 

θs
T ≔ θ̃s            (37) 

δاگر  = st  یال باشد:یک 

θ̃st;𝑗𝑘 =
1

ρst
∑ ρT

T∈𝒯st
(θs;j

T + θst;jk
T + θt;k

T )                 (38) 

T برای هر درخت ∈ 𝒯st  قرار بده: 

θs;j
T + θst;jk

T + θt;k
T : = θ̃st;𝑗𝑘                          (39) 

ρst که  = ∑ ρT
T∈𝒯st

  .[3]باشدها میدر درخت st احتمال ظهور یال 

  .برو 2به گام ، درغیر اینصورت توقف قرار استبر شرط توافق درختی ضعیف  .3
 دوباره پارامتری  i{θ̃(i)}فرض کنیدهمچنین باشد.  الگوریتم 2گام  توسط اجرایدست آمده متناهی از بردارهای بهنایک دنباله   i{θ(i)}فرض کنید

 :وجود دارد به طوری که  m{θ̃(i(m))} زیر دنباله مذکور به فرم نرمال متعارفی باشد. در اینصورت بالهند

 (𝑎)همگرا به بردار θ∗ ∈ A.است 

 (𝑏)دنباله{Φ
ρ

(θ̃(i))}i همگرا به ،Φ
ρ

(θ∗ )  .است 

 (𝑐)بردار θ∗ در شرط 𝑊𝑇𝐴 [1]کندصدق می. 

 يريجه گينت-4
 هایکاربردترین از مهم .های مارکوفی کاربرد دارندشبکه سازیبهینهمسئله حل  هستند که در یهایهای تبادل پیام الگوریتمالگوریتم      

 های ساختار درختیبرای گرافمجموع -تبادل پیام کمینه د. الگوریتمباشبینایی کامپیوتر می های مارکوفی مسائل مرتبط باسازی شبکهبهینه
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دهی های دوباره وزندرخت الگوریتمگرایی ندارد. از اینرو های دارای دور تضمین به هماما برای گراف آوردبوده و جواب دقیق بدست میهمگرا 

توان آن را یک نمایش از الگوریتم به نوعی می کرد ودور هم همگرایی را تضمین می های دارایکه برای گراف مطرح شدای شده به صورت دنباله
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