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  یک الگوریتم نوین جهت رنگ آمیزی گراف با استفاده از آتوماتای یادگیر
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 جدید یک الگوریتمدر این مقاله . ها استیکی از کاربردهای این مسئله رنگ آمیزی نقشه. رودبه شمار می Np-Completeیکی از مسائل رنگ آمیزی گراف  - چکیده
هر آتوماتا به تنهایی نمایش . شودروع میفرآیند یادگیری با تعدادی از آتوماتاهای تصادفی ش. شودبا استفاده از آتوماتای یادگیر پیشنهاد میبرای رنگ آمیزی گراف 

سریعتر به جواب  های ژنتیک، الگوریتم پیشنهادیدر مقایسه با الگوریتم. یابدرنگ آمیزی بهبود می با تکرار فرآیند یادگیری. باشدتصادفی می رنگ آمیزیدهنده یک 
ها در کروموزومها اهمیت داده ها هستند و به جایگاه ژنال کروموزوم بهینه از میان جمعیتهای ژنتیک به دنبدلیل آن این است که الگوریتم. رسدنزدیک به بهینه می

الگوریتم پیشنهادی در تعداد مراحل تکرار . ها مشخص شودشود تا با استفاده از آتوماتای مهاجرت اشیاء جایگاه بهینه ژنشود ولی در الگوریتم پیشنهادی سعی مینمی
 های مطرح با الگوریتمحاصل از الگوریتم پیشنهادی بر روی گرافسازی شبیهنتایج . شودالگوریتم ژنتیک به جواب بهینه نزدیک میتعداد نسل ل یادگیری کمتری در مقاب

  .گرفته استمورد مقایسه قرار  ژنتیک
  .گراف رنگ آمیزی، آتوماتای مهاجرت اشیا، یادگیرآتوماتای : های کلیدیواژه

  
 مقدمه -1

کی از مهمترین ابزارهایی هستند که کاربردهای فراوانی را دارند، ها یگراف
. باشدها میها، مسئله رنگ آمیزی گرافیکی از مهمترین کاربردهای گراف

هدف از . یال وجود دارد Eگره و  Vبه تعداد G در این مسئله برای گراف 
های گراف یک رنگ رنگ آمیزی گراف این است که به هر کدام از گره

که هیچ دو گره مجاوری دارای رنگ یکسان نبوده و تصاص یابد، بطوریاخ
های در میان روش .ها برای رنگ آمیزی استفاده شوداز حداقل تعداد رنگ

هایی الگوریتم ژنتیک یکی از مهمترین الگوریتم ،غیرقطعی 1ایمکاشفه
 الگوریتم. مورد استفاده قرار گرفته استگراف  رنگ آمیزی است که برای

ژنتیک کار خود را با تعدادی جمعیت تصادفی شروع کرده و با تکرار تولید 
در الگوریتم ژنتیک هدف پیدا . گرددمیتر شایستهروموزوم کنسل به دنبال 

ها در ها است و به جایگاه ژنکروموزوم از میان جمعیتترین شایستهکردن 
ها در ه مناسب ژناگر بتوان جایگا. شودها هیچ اهمیتی داده نمیکروموزوم
های توان در تعداد نسلها را مشخص کرد در این صورت میکروموزوم

برای پیدا کردن جایگاه  .بسیار کمتری به جواب نزدیک به بهینه رسید
. توان از آتوماتای یادگیر استفاده نمودها میها در کروموزوممناسب ژن

عملگرهای جریمه و  آتوماتای یادگیر با طی فرایند یادگیری و با اعمال

                                                 
1 Heuristic 

هدف . کندها را پیدا میها در کروموزومپاداش رفته رفته جایگاه مناسب ژن
ها با استفاده از از الگوریتم پیشنهادی پیدا کردن جایگاه مناسب برای ژن

در الگوریتم پیشنهادی هر کروموزوم معادل یک . آتوماتای یادگیر است
هر آتوماتا نمایش . توماتا می باشداز آ 2آتوماتا و هر ژن معادل یک اقدام

الگوریتم پیشنهادی با تکرار  .باشدتصادفی می رنگ آمیزیدهنده یک 
 . بخشدها را بهبود میفرآیند یادگیری جایگاه مناسب ژن

سپس . شودتوضیح داده میرنگ آمیزی گراف مسئله  2در ادامه در بخش
لگوریتم جدید ا 4آتوماتای یادگیر معرفی شده و در بخش  3در بخش 

نتایج حاصل از شبیه سازی  5در نهایت در بخش . شودپیشنهاد می
  .گیردالگوریتم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می

  شرح مسئله -2
 Vنشان داده می شود که در آن  G=(V, E) دوتایییک گراف به صورت 

VVEو هامجموعه گره آمیزی  مسئله رنگ. استها مجموعه یال ⊇×
در این گونه مسائل . رودبه شمار می NP-Completeگراف جزوء مسائل   
های گراف، زمان مورد نیاز برای پیدا کردن راه حل با افزایش تعداد گره

به همین دلیل برای اینکه راه . کندبهینه، به صورت نمایی رشد پیدا می
چار از روشهای حل نزدیک به بهینه برای اینگونه مسائل پیدا شود، به نا

                                                 
2 Action 
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ها به صورت خطی است استفاده جستجوی تصادفی که زمان اجرای آن
- دست آوردن بهینههای جستجوی تصادفی تضمینی در بهحل راه. شودمی

های نزدیک به بهینه را به دست توانند جوابترین جواب ندارند، ولی می
قل تعداد در این مساله هدف از بهترین جواب عبارت است از حدا. آورند
-که هیچ دو گرهی همهای مورد نیاز جهت رنگ آمیزی گراف بطوریرنگ

 . رنگ نباشند
  
 آتوماتای یادگیر -3

از  عملتصادفی یک  طوره بیادگیر یک مدل انتزاعی است که  توماتایآیک 
. کند کرده و بر محیط اعمال می انتخابهای خود را   عملمجموعه متناهی 

کرده و نتیجه ارزیابی ی یادگیر را توماتاآسط توشده  انتخاب عمل محیط
 اعالم یادگیر توماتایآسیگنال تقویتی به  یک خود را توسطارزیابی 

شده سیگنال تقویتی  انتخاب عمل ازبا استفاده  ی یادگیرتوماتاآ .کند می
انتخاب  را خودبعدی  عملو سپس  بروز کردهوضعیت داخلی خود را 

  .[1] کند می
},,{ تایی توسط سه نتوا را می محیط cE βα= داد که در آن نشان 

}...,,,{ 21 rαααα },,,...{ها،  ورودی مجموعه = 21 rββββ = 
و خروجی مجموعه },,,...{ها  21 rcccc های احتمال مجموعه =

  P دو عضوی باشد، محیط از نوع مجموعه βهرگاه. باشد جریمه می
11چنین محیطی  در. باشد یم =β 02 وعنوان جریمه  به =β عنوان  به

تعداد  دارای βمجموعه ،Qدر محیط از نوع . شود می گرفتهپاداش در نظر 
عداد ت دارای βمجموعه ،Sمحیط از نوع  درو  باشد متناهی عضو می
توماتاهای آ. است iαعمل  جریمه شدناحتمال  ci.باشد نامتناهی عضو می

 گردند میبندی  ساختار متغیر تقسیم بادو گروه با ساختار ثابت و  بهیادگیر 
[2][3][4][5][6].  

  الگوریتم پیشنهادی -4
- رنگ nmرنگ،  mفاده از گره با است nآمیزی یگ گراف با برای رنگ

جود داردو در صورتیکه از آتوماتای یادگیر برای حل مسئله آمیزی مختلف و
داشته  3اقدام nmگراف استفاده شود، آتوماتای یادگیر بایدآمیزی رنگ
ه شود و بها باعث کاهش سرعت همگرایی میکه تعداد زیاد اقدام باشد

پیشنهاد شده  6و ما 5توسط اومن 4همین منظور از آتوماتای مهاجرت اشیا
 7ستلینها آتوماتای مهاجرت اشیا مبتنی بر آتوماتای تِاست که یکی از آن

رنگ  الگوریتم ارایه شده از آتوماتای تستلین برای حل مسئله. باشدمی
  .کنداستفاده می آمیزی گراف
α{αα,...,{توماتـا  آدر این  k1=   هـای مجـاز بـرای    مجموعـه اقـدام

 توماتـا آتعداد اقدام های این (اقدام دارد  kاین اتوماتا . توماتای یادگیر استآ

                                                 
3 Action 
4 Object Migrating Automata(OMA) 
5 Oommen 
6 Ma 
7 Tsetline 

} , , ... ,{  .)فهـای گـرا  گرهبرابر است با تعداد  KNφφφφ 21=

عمـق   Nمجموعـه وضـعیت هـا و     
ر زیـ  Kتوماتـا بـه   آهای این مجموعه وضعیت. توماتا می باشدآحافظه برای 

} , , ... ,{ مجموعــــــــه  Nφφφ } , , ... ,{ و  21 NNN 221 φφφ و ... و  ++
 }, ... , , { KNNKNK φφφ 2)1(1)1( -گرههر کدام از شود و افراز می −+−+
-بر اساس این که در کدام وضعیت قرار داشته باشند دسـته بنـدی مـی    ها

)1(1، بـه وضـعیت  kهای اقدام در مجموعه وضعیت .گردند +− Nkφ    وضـعیت
گرهـی کـه در   . شـود مـی  وضعیت مـرزی گفتـه   ،kNφاخلی و به وضعیتد

)1(1وضعیت  +− Nkφ       قرار دارد گره بـا اهمیـت بیشـتر وگرهـی در وضـعیت

kNφ شبه کـد مربـوط بـه     1در شکل  .شودگره با اهمیت کمتر نامیده می
  .اده شده استالگوریتم پیشنهادی نمایش د

Algorithm GCLA(Graph Coloring using Learning Automata) 
      Input     G : Graph  
     Output   S : A near optimal coloring for G 
      Method 
      1. Generate an initial population, P, of randomly created               
coloring OMA for G 
      2. For Generation = 1 to the Maximum no. generations,                       
              M, do 
      3.     For each automaton, A, in P do  
      4.        Select an action, αi, randomly 
      5.         Apply relation 1 described in section 4.2.2 to  
                   reward or penalize αi 
      6.      if rewarded and j < N ,upgrade its state from φij to 
                   φij+1 
      7.      else if penalized and j > 1 downgrade its state from  
                   φij+1 to φij 
      8.      else if penalized and j = 1 swap the action αi with αj    
                 such that  satisfy color αi 
End   

  شبه کد الگوریتم پیشنهادی .1شکل
 

  :در حالت کلی الگوریتم پیشنهادی از دو بخش زیر تشکیل شده است
  تولید جمعیت اولیه .1
  عملگر جریمه و پاداش .2

  تولید جمعیت اولیه -4-1
های آتوماتای تصادفی ایجاد شده و سپس در هر آتوماتا گره Pابتدا در 

ها پس از تخصیص گره. شوندهای آتوماتاها تخصیص داده میگراف به اقدام
با . شودبه تمام آتوماتاها اجرا می 2های آتوماتا الگوریتم شکل به اقدام

اختصاص ها یک عدد تصادفی به هر کدام از اقدا 2اجرای الگوریتم شکل 
  .باشدهر عدد نشان دهنده یک رنگ می. شودداده می

Procedure ACA(Assign Colors to Actions) 
     Input   N: Nodes 
     Output   A: Automata 
      Method 
           1. For i=1 to N do 
           2.      assign  i to αi  
           3. For i=1 to N/2 
           4.    x1=random number 
           5.    x2= random number 
           6.    If  (x1≠ x2)  then 
           7.        Swap αx1 value with αx2 
End 

  ها به اقدامهاانتساب رنگ. 2شکل 
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زی یک آتوماتای تصادفی که نمایش دهنده یک رنگ آمی 3در شکل 
همانطور که مشخص است رنگ . باشد، نمایش داده شده استتصادفی می

  .قابل مشاهده است  4آمیزی حاصل از این آتوماتا در شکل

    
 رنگ آمیزی حاصل از آتوماتا  .4شکل یک آتوماتای تصادفی .3شکل

  عملگر جریمه و پاداش -4-2
اقدام آن ه و ب شدتوماتاها یک اقدام به صورت تصادفی انتخاآر یک از در ه

 اقدام،در اثر پاداش دادن یا جریمه کردن یک . شودپاداش یا جریمه می
. کند، تغییر میورد نظرهای اقدام مدر مجموعه وضعیتآن اقدام وضعیت 

داشته باشد، جریمه شدن آن باعث قرار در وضعیت مرزی یک اقدام  اگر
عملگر . شودی میجدیدرنگ آمیزی  اقدام آن و در نتیجه باعث ایجادر تغیی

   .توماتای یادگیر متفاوت خواهد بودآ جریمه و پاداش با توجه به نوع
  عملگر پاداش  -4-2-1

شود، ممکن است آن اقدام در زمانی که به یک اقدام پاداش داده می
که در صورتی. وضعیت داخلی و یا در وضعیت غیرداخلی قرار داشته باشد

داخلی قرار داشته باشد در اینصورت با اقدام مورد نظر در وضعیت غیر
- پاداش دهی به آن اقدام، وضعیت آن به سمت وضعیت داخلی حرکت می

نحوه پاداش دهی به اقدامی که در وضعیت غیر داخلی قرار  5شکل . کند
  .دهددارد را نمایش می

که اقدام مورد نظر در وضعیت داخلی خود قرار داشته باشد، در در صورتی
ا اعمال عمل پاداش هیچ تغییری در وضعیت آن اقدام صورت این صورت ب

 .گیردگیرد و در وضعیت فعلی قرار مینمی

  
  )الف(

  
  )ب(

  بعد از پاداش uوضعیت گره )ب(قبل از پاداش و  uوضعیت گره )الف( .5شکل 
  عملگر جریمه -4-2-2

ت گیرد، دو حالت ممکن اسموقعی که یک اقدام مورد عمل جریمه قرار می
  :رخ دهد
  اقدام در وضعیت غیر مرزی قرار داشته باشد .1
 .اقدام در وضعیت مرزی قرار داشته باشد .2

که اقدام مورد نظر در وضعیت غیر مرزی قرار داشته باشد، با در صورتی
اعمال عمل جریمه وضعیت آن اقدام به سمت وضعیت مرزی تغییر داده 

 .دهدروال کار را نمایش می  6شکل . شودمی

  
  )الف(

  
  )ب(

  بعد از جریمه uوضعیت گره )ب(قبل از جریمه و  uوضعیت گره )الف.  (6شکل
-که اقدام مورد نظر در وضعیت مرزی قرار داشته باشد، در ایندر صورتی

رنگ تخصیص داده (صورت مقدار تخصیص داده شده به اقدام مورد نظر 
شود که، زین میبا عدد تخصیص داده شده به اقدامی جایگ) شده به اقدام

- در صورتی. پس از جایگزینی آن عدد هیچ دو گره مجاوری همرنگ نباشد
که اقدام جایگزین شونده در وضعیت مرزی خود قرار داشته باشد در این 

کند ولی در صورت مقدار خود را به اقدام جریمه شونده جایگزین می
اشته باشد، که اقدام جایگزین شونده در وضعیت مرزی خود قرار ندصورتی

در این صورت در ابتدا به وضعیت مرزی خود انتقال داده شده و پس از آن 
نحوه جریمه  7شکل . کندمقدار خود را به اقدام جریمه شونده جایگزین می

  .دهدشدن اقدامی را که در وضعیت مرزی خود قرار دارد را نمایش می

  
    )الف(

    )ب(
  )ج(

به وضعیت  Uانتقال گره   )ب(ز جریمه، قبل ا uوضعیت گره )الف. (7شکل 
  uبه جای  Uجایگزینی )ج(مرزی و 
شود که اعمال جریمه و پاداش بر چه اساسی در این بخش مشحص می

یکی از مهمترین کارهایی که در آتوماتاهای یادگیر مطرح . گیردصورت می
 با در نظر. ای مناسب برای عملگر جریمه و پاداش استاست تعیین رابطه

شود که این گره مشخص می 1از گراف با استفاده از رابطه  niگرفتن گره 
  .مورد عمل جریمه قرار گیرد یا مورد عمل پاداش

  :با در نظر گرفتن مفروضات زیر داریم
δ :هایی که با گره های گرهعبارت است از مجموع تمام رنگn  در ارتباط

 . هستند
C :های وابسته به گره ز تعداد یالعبارت است اni..  
E :های گرافعبارت است از تعداد کل یال. 
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  niشرط جریمه و پاداش شدن اقدام : 1رابطه  
 

  نتایج شبیه سازی شده - 5
ساز برای اجرا و آزمایش نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی یک شبیه

ساز گراف را در قالب یک فایل متنی در این شبیه. سازی شده استپیاده
- یافت کرده و سپس، پس از اجرای الگوریتم پیشنهادی تعداد حداقل رنگ

در این بخش . گرداندهای مورد نیاز برای رنگ آمیزی گراف ورودی را برمی
الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک مورد بررسی و مقایسه قرار داده 

نتایج   8در جدول شکل  5تا  1های شماره گرافبا در نظر گرفتن  .شودمی
. حاصل از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پیشنهادی قابل مشاهده است

- شود نتایجی را که الگوریتم پیشنهادی تولید میهمانطور که مشاهده می
  . کند، نتایج تقریبا بهتری از نتایج الگوریتم ژنتیک هستند

شماره
 گراف

تعداد 
 گره

تعداد 
 یال

لگوریتما
 ژنتیک

الگوریتم
 پیشنهادی

مرجع
 گراف

187406 11 10 [8] 

274301 11 10[9] 

380254 10 9[10] 

41120 4 4 [11]

52371 5 5[12] 

  های مطرحمقایسه الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پیشنهادی برای گراف .8شکل
 

 8های شکل افپارامترهای الگوریتم پیشنهادی که برای شبیه سازی گر
  .اندنمایش داده شده 9بکار رفته شده در جدول شکل 

  

شماره گراف جمعیت اولیه  تکرار عمق حافظه
5 250 300 1 
5 250 250 2
5 200 250 3
5 50 100 4
5 100 100 5

  پارامترهای لگوریتم پیشنهادی .9 شکل
 

مایش گراف ن 5 سیر یادگیری الگوریتم پیشنهادی را برای 10شکل 
همانطور که در این اشکال . دهندرا نمایش می 8داده شده در شکل 

شود، الگوریتم پیشنهادی در تعداد تکرارهای کمتری به مشاهده می
شود، یا به عبارتی سرعت همگرایی باالیی جواب بهینه نزدیک می

  .دارد

0
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90

100

1 23 45 67 89 111 133 155 177 199 221 243
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  2گراف 

0

10
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1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196

Learning Process
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 3گراف 

0

2

4

6

8

10

12

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Learning process
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No

  
 4گراف 

0
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10
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1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100
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 5گراف 

 8های شکل الگوریتم پیشنهادی برای گراف سیر یادگیری .10شکل 

 نتیجه گیری -6
 حل الگوریتم غیر قطعی مبتنی برآتوماتای یادگیر برای یک مقاله در این

الگوریتم با استفاده از  این. گردید گراف پیشنهادرنگ آمیزی مسئله 
های مورد به حداقل رساندن تعداد رنگ عملگرهای جریمه وپاداش سعی در

مهاجرت اشیا  یدر این مقاله از آتوماتا. را داردرنگ آمیزی گراف  نیاز برای
در نهایت . تستلین برای یادگیری استفاده شده استمبتنی بر آتوماتای ِ

مورد بررسی و  ژنتیک الگوریتم پیشنهادی برای گرافهای مطرح با الگوریتم
نتایج آزمایشات به عمل آمده نحوه اجرای . قرار گرفته استارزیابی 
ها سازیطور که در نتایج شبیههمان .دهدرا نمایش می پیشنهادی الگوریتم

تر از الگوریتم ژنتیک به قابل مشاهده است الگوریتم پیشنهادی خیلی سریع
  . شودجواب بهینه نزدیک می
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