


مطالب

بخش اول•

مسئله یکریختی گراف ها–

ماتریس های نمایش گراف و طیف آن ها–

ویژگی های طیفی–

بخش دوم•

شناسایی الگو و کاربردهای آن –

جاسازی طیفی گراف–



دو گراف را یکریخت گوییم هرگاه یک تناظر دوسویی•

.حافظ مجاورت بین رئوس آنها موجود باشد

مثال•

یکریختی گراف ها

یکریخت؟



مسئله یکریختی گراف ها

آیا دو گراف داده شده یکریختند؟: صورت مسئله•

؟Pاست یا NP-Completeاین مسئله، •
.البته این موضوع تاکنون ثابت نشده است.احتماال هیچکدام–

.ردبه دلیل مقایسه جایگشت های مختلف، پیچیدگی نمایی دا–

وان آیا از ابزارهای جبر خطی برای مسئله یکریختی می ت•
استفاده کرد؟

ماتریس های نمایش گراف–



ماتریس مجاورت گراف
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دیگر ماتریس های نمایش گراف

ماتریس الپالسین•

–L = D - A

الپالسین بدون عالمت•
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طیف گراف

طیف ماتریس نمایش•

با حل معادله مشخصه : مقادیر ویژه•

بردار مرتب شده از مقادیر ویژه: طیف•

A

nnماتریس  تاییnبردار 

بردار ویژه

  

مقدار ویژه

    0det,  IAA 

 n ,,, 21 

7

عدد



در ماتریس مجاورت•

ویژگی مستقل از جایگشت: طیف –

آیا طیف قادر به تعیین گراف ها هست؟–

ویژگی های طیفی
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Χ 𝐺, 𝜆 = Χ 𝐻, 𝜆 = λ5 − 4λ3 

𝐻: 𝐺: 



...ویژگی های طیفی 

نیاز به ویژگی های طیفی دیگر•

.با مقادیر و بردارهای ویژه گراف قابل بازسازی است•

مشکل•

بردارهای ویژه استقالل از جایگشت ندارند–

بنابراین مقایسه دو گراف با بردارهای ویژه نمایی می شود–

یژهنیاز به ویژگی های مستقل از ترتیب دیگر از فضاهای و•
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...ویژگی های طیفی 

مثال از هر وجه ویژه یک ویژگی استخراج کنیم•

: زیرگرافی با ماتریس مجاورت: ام از گراف kوجه ویژه –

حجم وجوه ویژه•

مجموع درجات رئوس برای هر وجه ویژه–

قطر وجوه ویژه•

تعداد یال های برشی بین وجه ویژه و بقیه گراف–
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...ویژگی های طیفی 

آیا این ویژگی ها مسئله یکریختی را حل می کنند؟•

برای بخشی از گراف ها شاید–

چرا؟. اما به طور کل خیر–

در کاربردهای عملی نیاز داریم به شکلی گراف ها را •

مقایسه کنیم

امکان بروز خطا–

کاربرد در علم کامپیوتر•





شناسایی الگو

شاخه ای از هوش مصنوعی•

یافتن الگوها و به طور کلی نظم بین داده ها•

داده های از یک نوع دارای چه شباهت هایی هستند–

داده های انواع متفاوت چه تفاوت هایی با هم دارند–

تصمیم گیری•
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کاربردهای شناسایی الگو  



انواع روش های شناسایی الگو

شناسایی آماری الگو•

شناسایی ساختاری الگو•
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قدرت نمایش بهتر



جاسازی گراف

روش های آماری
قدرت نمایش

ابزارهای عملیاتی

روش های ساختاری
قدرت نمایش

ابزارهای عملیاتی

جاسازی گراف



جاسازی گراف

استفاده از روش های آماری



رتجاسازی طیفی گراف مبتنی بر ماتریس مجاو



هدف در جاسازی طیفی گراف

آیا می توان•

با استفاده از طیف یکی از ماتریس های نمایش گراف، –

گراف را به شکلی در یک بردار جاسازی نمود که–

.گراف های شبیه تر به بردارهای نزدیکتر منتسب شوند–
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طیف ماتریس مجاورت

ویژگی های طیفی



...استخراج ویژگی

مقادیر ویژۀ راهنما•

مقادیر ویژه ماتریس مجاورت به شکل مرتب–

حجم وجوه ویژه•

مجموع درجات رئوس برای هر وجه ویژه–
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...استخراج ویژگی 

قطر وجوه ویژه•

تعداد یال های برشی بین وجه ویژه و بقیه گراف–

برای وجوه ویژهCheegerثابت •

قطر وجه ویژه تقسیم بر مینیمم حجم آن و حجم باقیمانده گراف–
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...استخراج ویژگی  

ماتریس مجاورت بین وجوه•

افکنش ماتریس مجاورت بر روی بردارهای ویژه–

فاصلۀ بین وجوه ویژه•

طول مسیر بین مهم ترین رأس هر یک از دو وجه ویژه–

رأسی که مولفه مربوط به آن در بردار ویژۀ موردنظر بزرگتر است



هدف در جاسازی طیفی گراف

آیا می توان•

با استفاده از طیف یکی از ماتریس های نمایش گراف، –

گراف را به شکلی در یک بردار جاسازی نمود که–

.گراف های شبیه تر به بردارهای نزدیکتر منتسب شوند–

23



آزمون

تشخیص اشیاء در زاویه های دید مختلف•
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...آزمون



...آزمون 

روش های نمایش در دستگاه مختصات

ی
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مقادیر ویژۀ راهنما

ماتریس مجاورت بین وجوه
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...آزمون 

نقشه فاصله مقادیر ویژه

هنقشه فاصله حجم وجوه ویژ



...آزمون 

نقشه فاصله ماتریس 

مجاورت بین وجوه

مقادیر ویژه

 ماتریس مجاورت

بین وجوه



جمع بندی

مسئله یکریختی گراف ها•

استفاده از ابزار های جبر خطی•

استفاده در کاربردهای عملی•

مقایسه گراف ها در پردازش ساختاری الگو–

جاسازی طیفی گراف در فضای برداری–



سپاس


