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های کاهش مدلروشبا استفاده از بولی های شبکه دینامیکی تحلیل  
 

   

 2 مهدی میرزائی، 1,* پیام مرادپور

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس -1
 عضو هیئت علمی گروه ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس -2

 

 چکیده

 

نند، بسیار مورد کمی که از متغیرهای دودویی استفاده هایییستمسسازی مدلدر  های بولیامروزه شبکه

باالیی برخوردار ها از اهمیت بسیار شبکه های اینخصوص تجزیه و تحلیل جاذبگیرند. بهاستفاده قرار می

این  ه گراف انتقال حالتدراز مدت به ما بدهد. با این حال انداز هایتواند دید ارزشمندی از رفتاراست، زیرا می

 سازی بسیار سخت است. بنابراینها با استفاده از شبیهبزرگ، و تجزیه و تحلیل آن ها بسیارنوع شبکه
سازی  برای مدل رسد. در این مقاله ما به دو روش کاهشیهای کاهش ضروری به نظر میاستفاده از روش

ر حالی که خواص دهند دا کاهش میر هاها اندازه این شبکهپردازیم. این روشدینامیکی شبکه های بولی می

توان بحث را روی شبکه کاهش صورت میکنند. دراینمی ها را حفظهای توپولوژیکی آندینامیکی و ویژگی

جا این دو میک شبکه اصلی بدست آورد. در ایننقش توپولوژی شبکه را در دینا یافته انجام داد و خواص و

 . کنیمسازی شبکه اپران لک استفاده میبرای سادهها باهم مقایسه، و از این روش روش را

 

 های منطقی، کاهش مدل، شبکه اپران لکمدل های بولی،شبکهکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه  .1

سازی این برای مدل هااخته شده است. یکی از بهترین روشها از اجزای متعدد و رابطه میان آنها سبسیاری از سیستم       

شوند. ی میان اجزا با یال نشان داده میو فرآیندها ها و اندرکنشای است که اجزا توسط گرههای شبکهدلمها، نوع سیستم

دار باشند. این نمایش شبکه یک اساس برای تحلیل دار یا عالمتهمچنین وزن دار یا بدون جهت وتوانند جهتها مییال

قوانین نظریه گراف  ین تجزیه و تحلیل ریاضی که ازا شود.می ها محسوبسازی دینامیکی این نوع سیستممدل ساختاری و

های ناشناخته واند جنبهها می لعه دینامیک آنومطا کنددیابی انتشار اطالعات در شبکه میکند، ما را قادر به راستفاده می

 با گذشت زمان بررسی کند.  در شبکه را ها را آشکار، و تغییرات تعاملاین سیستم

های پیوسته تغییرات متغیرهای پوسته به عنوان باشد. در مدل توانند پیوسته یا گسستههای دینامیکی میسازیدلم        

 هاستن جزئیات دقیق هریک از اندرکنششود. بسیاری از این مدل ها مستلزم دانگرفته می نظر تابعی از متغیرهای دیگر در

                                                 
 سخنران*

Email: payam.moradpour@modares.ac.ir 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         55 

-های مدلدیگر از روش یکی ها عملی نیست.پیوسته برای این سیستم سازیاست، به همین دلیل مدلهپارامترهای آن و

منظوره  منطقی چندهای های شبکه بولی، مدلمدل توانهای گسسته میهای گسسته است. از مدلمیکی، مدلسازی دینا

های ای گسسته، مدلهکنند. در میان مدلمتغیرهای گسسته استفاده میاز  هااین مدل .[1] را نام برد *یهای پترو شبکه

 استفاده (1و0) های زیستی که از متغیرهای دودوییهایی از قبیل شبکهسازی شبکهرا در مدل بولی نقش مهمی
جا آن 2].[ شدزیستی معرفی  هایسازی سیستمبرای مدل †کافمن های بولی اولین بار توسط کنند. مدلکنند، ایفا میمی

که  زیستی هایسازی سیستمسب برای مدلنقطه شروع منا ها به عنوان یکاز آن ،تندی بولی بدون پارامتر هسهاکه مدل

در این میان تجزیه و تحلیل  شود. همچنینها در دسترس نیست استفاده مینظیر آن های بیوشیمیاییپارامترهای واکنش

 ر رفتارهاید تواند دید ارزشمندیا میباالیی برخوردار است، زیربسیار  ها از اهمیتی این مدلهای پایاو حالتها جاذب

 د.دراز مدت سیستم به ما بده

      کند و رشد می  اییناسب با ابعاد شبکه به صورت نممت هانوع شبکهاین   ‡با این حال اندازه گراف انتقال حالت        

 NPله مسا های بولی یکاط ثابت در شبکهکه تعیین وجود نقثابت شده است  .است ها بسیار سختتجزیه و تحلیل آن

یک [4]  درست. ا ها انجام شدهسازی شبکههای بولی از طریق سادهچندین روش برای کاهش حجم مدل. [3] کامل است

روز دوره گذرا صرف نظر از روش های بهیک  متغیرهایی که پس از) روش کاهش شبکه به منظور حذف متغیرهای پایدار

معرفی شد. در مطالعه دیگری نالدی و  (ها با درجه خروجی صفرگره) برگ هایگره و( شوندیاولیه ثابت م رسانی یا شرایط

 ولیز هایی که طوقه ندارند معرفی کردند. در ادامههای بولی با استفاده از حذف گرهروش کاهش شبکه یک [5] همکاران
روز ساده سازی توابع بولی به های بدون طوقه ودن گرهاز بین برهای بولی توسط تکرار این روش را برای کاهش شبکه §کوبا 

های گره)انتقال پیام که شامل یک یا چند پیام پایدار  هایهای تنظیمی زیستی مانند شبکهبولی شبکههای مدل [6].دکر

ای برای حذف حلهکاران یک روش کاهش شبکه دو مرپور و هماند. سعادتیافته های ثباتاغلب حاوی گره ،است (چشمه

 .[7]معرفی کردند (گره ها با درجه ورودی و خروجی یک )های واسطه ساده شده و ادغام گره های تثبیتگره
را با این دو روش کاهش **شبکه اپران لک کنیم ورا بررسی و باهم مقایسه میدر این مقاله ما دو روش کاهش شبکه        

 دهیممی

 

 تعاریف اولیه  .2
 

 ریفتع. 2-1

ها و نشان دهنده اجزای سیستم، مجموعه گره شود که نشان داده می دار یک شبکه با گراف جهت   

هر یال بر اساس جهت انتقال جرم یا انتشار  گیریجهتها که نشان دهنده ارتباط و تعامل میان اجزاست. مجموعه یال و 

 [7].کنندگی و مهارکنندگی است . هر یال دارای یک عالمت مثبت یا منفی بر اساس ویژگی فعالباشداطالعات می

 

 تعریف. 2-2

                                                 
* Petri net 
† Kauffman 
‡ State transition graph 
§ Veliz-Cuba 
** Lac operan 
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 صورتیک تابع بولی به  

 

 

 
 

. یک شبکه بولی از گرافی با مجموعه رئوس یک تابع بولی است، یعنی  باشد که هر می

 های بولیر مدلوابسته باشد. د به  وجود دارد اگر  . یال تشکیل شده است 

 .[6] شوندمیبیان NOT , OR , AND ) ) شوند که با عملگرهای منطقیگره بر اساس توابع بولی تعیین میحالت هر 

 

 تعریف . 2-3

توسط گراف انتقال حالتت   تر دینامیک طور دقیقآید. بهدست میبه دینامیک یک شبکه بولی توسط تکرار روی        

-رونتد بتهمتی بته   هتا از است که یال شود که گرافی با مجموعه رئوس در داده می

   [6] .که طوری

 

 پردازیم.از گراف انتقال حالت می در ادامه به ذکر مثالی       

 

 هاهای به روزرسانی گرهروش .4-2

 های بهکنند. برنامهمشخص می (هاگره)روزرسانی متغیرهای شبکهبه  توابع انتقال یک مدل بولی قواعدی را برای       

 ترین حالت بهروش همگام ساده رد.اجرا ک   †و یا ناهمگام *روزرسانی همگامهای بهروش توان از طریقیرا م روزرسانی

روز می شود. بر اساس وضعیت سیستم در مرحله زمانی قبلی به ها به طور همزمانروزرسانی است که در آن حالت تمام گره

در سیستم مشابه  تمام وقایع  بندیشود که زمانضعف های مهم این روش این است که به طور ضمنی فرض می یکی از

از  ) های مختلفها در زمان بندیگیرد، در حالی که بسیاری از سیستمهای اجزا همزمان صورت میالتهم بوده و انتقال ح

روزرسانی به های زیستی(در سیستم پروتئین و زمان بیشتری برای رونویسی -جمله کسری از ثانیه برای اندرکنش پروتئین 

و  طور غیرهمزمانها بها مناسب نیست. در روش ناهمگام، گرههاین سیستم که استفاده از به روزرسانی همگام در ،شوندمی

شود. این روز میدر هر گام زمانی یک گره به طور تصادفی انتخاب شده و به. دنشوروز میبر اساس یک توالی تصادفی به

 . [1].  شودمی ها استفادهسازیاست که در بسیاری از شبیه های مختلف و نامعمولبندیروش یک روش ساده برای زمان

 . مثال5-2

در نظر  تایی دهد. حالت سیستم را به عنوان سهیک شبکه انتقال پیام ساده را با سه گره نشان می 1شکل       

ما از  آوریم.دست میبه(  یام) روزرسانی همگام، نمودار انتقال حالت سیستم را در غیاب پاز به بگیرید. با استفاده

کنیم و با استفاده از توابع انتقال مورد نظر حالت کار را آغاز میبا حالت  فرض کنید. کنیمیک حالت اولیه شروع می

 A  ع، استفاده از جدول صحت است. گرهآوردن خروجی تاب دستترین روش برای بهکنیم. سادهروزرسانی میهر گره را به

ت    حالت بعدی سیستم، حال 1 کلخود را حفظ خواهد کرد. طبق قاعده بولی داده شده در ش ) (OFFحالت 

 شروع  حال از. رودمی به حالتآید که از حالت ن اولین یال گراف انتقال بدست میبنابرایاست.  

                                                 
* Synchronous 
† Asynchronous 
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جدول درستی متناظر با ( الف( شبکه بولی. ب( توابع انتقال شبکه بولی. ج یک مدل بولی با سه گره. -1شکل

 .توابع انتقال

 
کنیم. مجددا به شروع میاست. حال با حالت  آوریم که حالت بعدی مجددا دست میبا بررسی به .کنیممی

 ایایک حالت پ رسیم. حالت می کنیم که مجددا به شروع میآخر با حالت در .رسیممیحالت 

شوند. در حضور م میاست به آن خت( (OFFصفر A هاهای اولیه که در آنبرای سیستم است و تمامی حالت )نقطه ثابت(

دارای  گراف انتقال حالتست. نشان داده شده ا 2 دست آورد که در شکلبتوان گراف انتقال حالت را یز مین  پیام

 .چهار گره و یال می باشد

 

 
 روزرسانی همگامتحت به 1گراف انتقال حالت مدل بولی شکل  -2شکل

 

استفاده  روزرسانی ناهمگامبار از بهاین(  )  را مجددا در نظر بگیرید و فرض کنید1مدل بولی داده شده در شکل  

توانند با می Cو  Bهای روزرسانی آن الزم نیست. اما گرهدهد، بهوضعیت خود را تغییر نمی Aگره  جایی کهیم. از آنکنمی

وضعیت بعدی را از   B منظور به روزرسانی گرهکنیم. بهشروع می  روز شوند. فرض کنید با حالتاحتمال یکسان به

رویم. اگر میاست. پس گام بعدی به  شویم که وضعیت آن صفرو متوجه میآوریم دست میبه 1جدول صحت شکل 

 بعدی سیستم صفر است. پس حالت،  C روز کنیم حالت بعدیرا به Cشروع کنیم و بخواهیم گره  حالت اولیه  از

روزرسانی که نتیجه کامال با بهو ای دو حالت به روز شده یعنی داراست. بنابراین حالت  حالت 

روزرسانی ناهمگام را در غیاب پیام و در حضور پیام مشاهده روش به گراف انتقال حالت  ٣ در شکل ست.همگام متفاوت ا

های روزرسانی ناهمگام دارای یالالت روش بهست که گراف انتقال حا ینای که باید به آن توجه کرد اکنید. نکتهمی

 .[1] بیشتری است
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 تحت به روزرسانی ناهمگام 1گراف انتقال حالت مدل بولی شکل  -٣شکل

 

 هاجاذب. 5-2
، با بردار   tدر لحظه  با متغیرهای حالت گره  از لحاظ ریاضی حالت یک سیستم شامل       

داده می شود. با تعیین مجدد حالت هر گره در حین اعمال تابع انتقال متناظر، حالت نشان  

طور به های ثابت یا تکراریرسد. این حالتکند و به یک حالت ثابت یا تکراری میگذشت زمان تکامل پیدا می با سیستم 

از لحاظ دینامیکی از اهمیت باالیی برخوردار است ، ها شوند. تجزیه و تحلیل این جاذبعنوان جاذب شناخته میکلی به

های های مشاهده شده در سیستمتواند دید ارزشمندی در رفتارهای دراز مدت به ما بدهد. به عنوان مثال فنوتیپزیرا می

دهد به ما میآیند و این امکان را های بیرونی و اختالالت درونی به وجود میزیستی مانند شبکه سلولی، در پاسخ به محرک

های های طوالنی مدت اجزای تشکیل دهنده و یا تعیین عوامل کلیدی که بر ویژگیبینی از سطح فعالیتکه یک پیش 

 گذارد، داشته باشیم. مختلف سلول تاثیر می

 جاذب ها دو نوع اند:       

 کند.های پایا که در آن حالت سیستم تغییر نمیالف( نقاط ثابت یا حالت

 .[1] کندها نوسان میای از حالتهای پیچیده که در آن سیستم به طور منظم یا غیرمنظم در میان مجموعهبب( جاذ

 

 های کاهش شبکهروش .3

بسیار مورد استفاده قرار کنند، ی که از متغیرهای  دودویی استفاده میهایسازی شبکههای بولی در مدلامروزه شبکه        

های کنند. برای مدلرا بررسی می هاجاذبها و ویژگی های های پیچیده شبکهبه خوبی دینامیکها گیرند. این روشمی

های بررسی کرد، اما این روش برای مدل های حالتتوان با شمارش کامل تمام انتقالبولی کوچک، کل دینامیک را می

 ها )مانندبعضی از شبکه است و چون اندازه اب گره برابر nهای بولی با انجام نیست، زیرا فضای حالت مدل بزرگ قابل

کند. یک روش بسیار کارامد ها به صورت نمایی رشد میاشد، اندازه فضای حالت آنببسیار بزرگ می (زیستی هایشبکه

هم مقایسه  ها را باو آن بررسیدو روش کاهش شبکه را  روش کاهش شبکه است. در این جا برای رویارویی با این مسئله،

 .کنیممی

 

 روش اول. 1-3

،  ها نقاط ثابتتنهای بولی معرفی شد، نهرای کاهش حجم شبکهب  [7]ن پور و همکارااین روش که توسط سعادت       

کند. با شروع از یک حالت اولیه در های پیچیده یک مدل بولی را تحت روش به روزرسانی ناهمگام حفظ میجاذب بلکه

یابد و در نهایت به جاذب ها، حالت سیستم با گذشت زمان تکامل میهای گرهروزرسانی حالتبه حالت و تکرارگراف انتقال 
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های به روزرسانی همگام و ناهمگام باهم یکسان هستند اما هستند روش شود. در نقاط ثابت که مستقل از زمانتبدیل می

  :پردازیم شامل دو مرحله استآن می روش که در ادامه به پیچیده به روش به روزرسانی وابسته اند. این هایجاذب
 .ها بدون توجه به زمان یا شرایط اولیه تثبیت شده استالت آنهایی که حشناسایی و حذف گره( الف
 .کندرا به صورت تکراری ادغام می (گره هایی که درجه خروجی و ورودی آن ها یک است)های واسطه ساده گره (ب

 .اندمشخص شده2و 1های در الگوریتم این دو مرحله

 

 شناسایی و حذف گره های تثبیت شده : 1الگوریتم. 2-3

 متناظر با هر گره.  ورودی: توابع بولی  

 ( برای هر گره 1گام

 یک تابع ثابت باشد اگر                    

 است وابسته به  که  ، زمانیهر گره  برای                            

 قرار دهید را داخل  مقدار -                                    

 را ساده کنید با استفاده از جبر بول -

 را حذف کنید و گره  تابع                            

 که تابع بولی ثابتی وجود نداشته باشد تکرار کنید.را تا زمانی 1( گام 2گام

  .خروجی:

 شود.متغیر از شبکه حذف می توجه داشته باشید که 

 

 های واسطه ساده: ادغام گره2الگوریتم .3-3

 .1در الگوریتم  ورودی: توابع بولی 

 ( برای هر سه گره 1گام

 بود فقط وابسته به  اگر                     

 بود فقط وابسته به  اگر                            

 وابسته نبود به  وابسته نبود و  به  اگر                                   

 جایگزین کنید را با                                          

 را حذف کنید و تابع  گره                                         

 ای با درجه خروجی و ورودی یک باقی نماند، تکرار کنید.که هیچ گرهرا تا زمانی 1( گام 2گام

 اند.، که قواعد بولی برای شبکه کاهش یافتهخروجی:  

 

 . مثال4-3

 شبکه بولی را با تابع       

 
 درجه ورودی و خروجی یک حذف کنیم، تابع با ضابطه  را با در نظر بگیرید. اگر گره  4و گراف داده شده در شکل 
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ها نشان . )الف( شبکه اصلی. پیکان4-3در مثال  های انتقال حالت متناظر با تابع ها و گرافشبکه -4شکل

گراف  ها نشان دهنده اثر مهارکنندگی هستند. )ب( شبکه کاهش یافته. )ج(کنندگی و بقیه یالدهنده اثر فعال

روز رسانی ناهمگام. )د( گراف انتقال حالت شبکه کاهش یافته تحت به انتقال حالت شبکه اصلی تحت به

 دهند.های خاکستری نقاط ثابت سیستم را نشان میروزرسانی ناهمگام. گره

 

شوند. هر دو مدل اصلی و کاهش یافته دارای دو کنید نقاط ثابت شبکه حفظ میآید. همانطور که مشاهده میبه دست می

 [7]. نقطه ثابت هستند

 . مثال5-3

 شبکه بولی را با تابع       

 
های ورودی و خروجی یک، شبکه کاهش با درجه و  در نظر بگیرید. با ادغام دو گره  5و گراف داده شده در شکل 

 یافته با تابع

 
 . [7]آیدهای پیچیده بدست میببا حفظ جاذ

 

 های روش اول. ویژگی6-3

توانند به هر ترتیبی روی شبکه اعمال شوند. یک تناظر یک به مستقل از یک دیگر هستند و می2و 1مراحل الگوریتم        

کر شد، نقاط طور که قبال ذوجود دارد. همان2و 1های مدل کاهش یافته تحت الگوریتم های مدل بولی ویک بین جاذب

 .های پیچیده به روش به روزرسانی وابسته هستندبجاذ ولی های به روزرسانی هستندثابت یک مدل بولی مستقل از روش

 

 . قضیه1-6-3

 .کندنقاط ثابت یک شبکه بولی را حفظ می 2و 1های وش کاهشی الگوریتمر      

 .[7] . مراجعه شود به. اثبات
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. )الف( شبکه اصلی. هستند )ب( 5-3در مثال  های انتقال حالت متناظر با تابع ها و گرافشبکه -5شکل

روز رسانی ناهمگام. )د( گراف انتقال حالت شبکه کاهش یافته. )ج( گراف انتقال حالت شبکه اصلی تحت به

-ستم را نشان میهای پیچیده سیهای خاکستری جاذبروز رسانی ناهمگام.حالتشبکه کاهش یافته تحت به

 .دهند

 

 . قضیه3-6-2

 .کندروز رسانی ناهمگام حفظ مییچیده یک مدل بولی را تحت روش بههای پجاذب 1 روش کاهشی الگوریتم       

 .[7] به مراجعه شود .اثبات

 . قضیه3-6-3

 . فظ می کندجاذب های پیچیده یک مدل بولی را تحت به روز رسانی ناهمگام ح2روش کاهشی الگوریتم        

 .[7] به اثبات. مراجعه شود

 . روش دوم3-7

دهد، در عین حالی که خواص های بولی را کاهش میحجم شبکه ، [6] معرفی شد کوبا -ین روش که توسط ولیزا       

تواند در درک خواص دینامیکی شبکه اصلی کمک کند. ابتدا شبکه کاهش یافته می .کنددینامیکی شبکه را حفظ می

 مدهیاحل کاهش این مدل را شرح میمر

 .بولی و گراف آن ساده می شودتوابع ( 1)
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عبارات بولی با استفاده از جبر بول ساده می شود. این کار متغیرهایی که تاثیری در نتیجه عبارت بولی ندارند را از ( الف)

 . کندبولی حذف می عبارت

 .شوندحذف می مطابقت ندارند،  *یی که با بیان بولیهایال (،الف)عد از حذف شدن متغیرها در قسمت ( بب)

 فرض کنید  .شوندحذف می (وابسته نباشدخود گره ، به گره که تابع بولی نظیر آن هایی )گره  †طوقهبدون  هایگره( 2)

 وابسته نباشد: به  ای  باشد کهگره

 yوابسته است، تابع بولی را برای   هایی که تابع بولی به، یعنی برای تمام گره های )الف( برای همه یال
 قرار گیرد. بجای  جایگزین کنید، یعنی 

 حذف شود(.جایگزین شود ) جای یال به )ب( یال 

ویک الگوریتم برای حذف S) الگوریتم)ها ساده سازی توابع بولی و گراف آن بق با مراحل باال یک الگوریتم برایمطا       

 .دشومی معرفیR) الگوریتم(ها گرهکردن 

 

 Sالگوریتم . 8-3

 .(ماتریس مجاورت متناظر با گراف آن) Aو  ورودی: 

 را ساده کنید. بول ، با استفاده از جبر  برای  (1)
 .را بسازید A، شوندساخته می درکه متناظر با متغیرهایی  (2)

 )ساده شده(. A)ساده شده( و   خروجی:

 

 . مثال9-3

 را در نظر بگیرید: 6شبکه بولی با قواعد زیر  و گراف نشان داده شده در شکل        

 

 

 آید:تابع کاهش یافته زیر بدست می Sگوریتم با استفاده از ال

 
ندارد.  نقشی در مقدار  نقشی ندارد، به این معنی که صفر یا یک بودن  متغیر  شود که در تابع مشاهده می

 .[6]شود حذف می ، و در نتیجه یال حذف از  بنابراین 

 

                                                 
* Boolean expressions 
† Self loop 
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ماتریس مجاورت متناظر با گراف  آن  Aتابع مربوط به یک شبکه بولی و  فرض کنید  حال        

 :ورت زیر استصبه صورت می گیرد. الگوریتم حدف  طوقهکه  گره وسیله حذفبه   در این جا الگوریتم کاهش. باشد

 

 

)سمت چپ( و بعد از استفاده  Sقبل از استفاده از الگوریتم  9-3در مثال  های متناظر با با تابع شبکه -6شکل

شان دهنده اثر ها نبقیه یال کنندگی وها نشان دهنده اثر فعال )سمت راست(. پیکان  Sاز الگوریتم

 مهارکنندگی هستند.

 

 R . الگوریتم10-3

 وابسته نباشد. به  طوری که به و   A،  ورودی: 

 وجود داشته باشد. را طوری پیدا کنید که یال  متغیرهای  (1)

 جایگزین کنید. جای را به ،برای  (2)
 ساده کنید. Sرا با الگوریتم و آن ید فرض کن (٣)
 باشد. ماتریس مجاورت گراف  فرض کنید (4)

 . و  خروجی: 

و ماتریس مجاورت  آید را  دست میبه های شبکه بولی که از حذف گره          

 نشان می دهیم. 

 . مثال11-3

 را با تابعشبکه بولی 

 
 

وابسته نیست و یال    به وضوح ندارد. همچنین به طوقه  در نظر  بگیرید. گره 7شده در شکل و گراف داده 

 :وجود دارد. پس داریم  
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 تابع با ضابطه  Rدر الگوریتم  حذف بعد از

 

 
 

 .آیدبدست می 7و گراف متناظر با آن در شکل 

 
)سمت چپ( و بعد از   Rقبل از استفاده از الگوریتم  11-3در مثال  های متناظر با تابع شبکه -7شکل 

 . ر حذف گره )سمت راست( به منظو  Rاستفاده از الگوریتم 

 

 های روش دومویژگی . 12-3

اند. باشد که برای حذف انتخاب شده هاییگرهرای این که الگوریتم کاهش پایدار باشد، مهم است که مستقل از ترتیب ب     

 .نشان می دهد گزاره بعدی این مطلب را

 

 گزاره  .3-12-1

 صورت:های روش اول باشند. در اینحاصل از الگوریتم و    فرض کنید      

     
 .[6]. مراجعه شود به اثبات

 راف متناظر را باو گ   بدست می آید را با (ندارند طوقهکه  هایی)گرهقابل حذف هایگرهشبکه بولی که از حذف         
 که برای حذف هایی هستندمستقل از مرتبه گره و   شود که نتیجه می 1-12-٣ره گزا دهند. ازنشان می 

شود که شبکه حال نشان داده می تهی باشند. و    در برخی از موارد همچنین ممکن است که. اندشدهانتخاب 

را از  نقاط ثابتدهد که روش کاهش، نشان می یکی مشترکی هستند. قضیه زیراصلی و کاهش یافته دارای خواص دینام

 .بردبین نمی

 

 .  قضیه3-12-2



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         65 

را   باشد. نگاشت   با  یک شبکه بولی،  و  کنید  فرض        

یک   در نظر بگیرید.  با ضابطه

 کند.برقرار می و  های پایای تناظر یک به یک بین مجموعه حالت

 .[6]مراجعه شود به  .اثبات

دهد مشترکی دارند. قضیه بعدی نشان میشود که شبکه اصلی و کاهش یافته خواص توپولوژیکی اکنون نشان داده می      

 .دهدها را تغییر نمیکند و عالمت یالجدیدی ایجاد نمی رروش کاهش مسیاین که 

 

 . قضیه3-12-3

در   به     گاه اگر مسیری از آن. باشد با  یک شبکه بولی، و  کنید  فرض        

   ، اگر هیچ مسیری از معادلوجود دارد. یا به طور  یز در گرافن به     از  یک مسیر  ،وجود داشته باشد  گراف 

عالوه اگر همه مسیرها به وجود ندارد.  در گراف  به   جود نداشته باشد، آن گاه هیچ مسیری ازو  در گراف به  

 نیز مثبت )منفی( هستند.   به     مسیرهای  گراف ر ، متناظرا ددنباش (منفیمثبت ) به      از در شبکه 

 [6].  مراجعه شود بهاثبات. 

 

 نتیجه. 3-12-2

 روی *گاه اگر یک حلقه بازخوردآن. باشد با  یک شبکه بولی، و  کنید  فرض        

 .]6[ وجود داردنیز   در گراف    گره خورد رویگاه یک حلقه باز وجود داشته باشد، آن گراف  رد  گره
 
 

 کاربردها و بحث. 4

-سی آن میرکه به بر  [8]رائه کردندا برای شبکه اپران لک یک مدل بولی 2011کوبا و همکاران در سال  ولیز       

نشان  1و توابع بولی آن در جدول 8. شبکه این مدل در شکل است mRNAشامل قند ، پروتئین و  دیم. این مدلپرداز

 پارامتر هستند، به این معنی که برای هر انتخاب (GEو گلکوز خارجی ) ( (LE توز خارجیدر این مدل الک داده شده است.

خارج سلولی  الکتوزترتیب به و ،  جا داریم. در این پارامترها یک شبکه بولی  از

کار به. حال دو روش کاهش معرفی شده را برای این شبکه هستندل وخارج سلولی میانی و گلوکز خارجی سل الکتوز باال ،

با درجه ورودی و خروجی یک، از  Cو  P ،B ،Rهای پور )روش اول( گرهبریم. با استفاده از روش کاهش شبکه  سعادتمی

آید. می دستبا سه متغیر و دو پارامتر  به شوند. در این صورت یک شبکه بولی شبکه حذف می

نشان داده شده است. فضای  2و توابع بولی مربوط به آن در جدول   9شبکه کاهش یافته حاصل از این روش در شکل 

-نقاط ثابت و جاذب ٣-6-٣و  2-6-٣،  1-6-٣ های کند. با توجه به قضیهکاهش پیدا می به  حالت این شبکه از 

شوند.  حال با استفاده از روش کاهش روز رسانی نا همگام حفظ مییافته این روش تحت به های پیچیده شبکه کاهش

با یک متغیر   ، یک شبکه بولی     متغیرهایشبکه  کوبا )روش دوم(،  برای حذف 

، یا تابع ثابت صفر یا )ابع همانی تواند تها شبکه کاهش یافته میآید. بسته به این پارامتردست میو دو پارامتر ب

آید. فضای حالت بدست می  ٣ و توابع بولی مربوط به آن  در جدول 10بکه کاهش یافته این روش در شکل یک باشد. ش

                                                 
* Feedback loop 
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افته را دارد. در رفتار شبکه کاهش ی اصلی همان شبکه 2-12-٣کند. طبق قضیه کاهش پیدا میبه این شبکه از 

-راحتی می. یعنی با استفاده از شبکه کاهش یافته  بهواقع دینامیک شبکه کاهش یافته همان دینامیک شبکه اصلی است

زیاد باشد(، یا  )گلوکز مقدارش جا وقتی که دست آوریم. مثال در اینهای شبکه اصلی را بجاذبتوانیم 

وجود دارد و آن مربوط به  ی مقدارش ناچیز باشد(، تنها یک حالت پایای )الکتوز خارج 

و  ) گلکوز مقدارش ناچیز باشد( ( است. وقتی که OFFحالتی است که شبکه اپران لک در حالت خاموش )

وجود دارد و آن مربوط به حالتی است که  تنها یک حالت پایای )الکتوز خارجی مقدارش زیاد باشد(،  

)الکتوز  ) گلکوز ناچیز باشد( و  ( است. وقتی که ONشبکه اپران لک در حالت فعال )

 .ثباتی( داریمباشد( دو حالت پایا )بی عادلخارجی مقدارش مت

 

 
ها نشان دهنده اثر مهار کنندگی دگی و بقیه یالها نشان دهنده اثر فعال کننشبکه اپران لک. یال-8شکل

 هستند

 
 توابع بولی برای مدل بولی شبکه  اپران لک -1جدول                         

 متغیرها توابع بولی
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دهد در حالی که ها را کاهش میه حجم آنهای بولی معرفی کردیم کدر این مقاله ما دو روش کاهشی برای شبکه       

اهیی است که ربای حذف انتخاب شده مستقل از رتتیب گرهاپیدار هستند و  یتم اهی کاهش رد هردو روش، الگور. کنندها را حفظ میخواص دینامیکی آن
نسبت به  ل حجم شبکه کاهشهایی دارند . در الگوریتم اوشود این دو الگوریتم باهم تفاوتهمانطور که مشاهده می .اند

تر، ممکن طور واضحچنین نیست و این اتفاق به توپولوژی شبکه بستگی دارد. بهالگوریتم دوم بیشتر است ، اما همواره این

هایی که طوقه ندارند، بیشتر باشند، پس هایی که دارای درجه ورودی و خروجی یک هستند از گرهاست در یک شبکه گره

پور)روش اول( حجم شبکه را نسبت به شوند. یعنی در این شبکه روش سعادتهای بیشتری حذف میدر این شبکه گره

 دهد.الگوریتم کوبا)روش دوم( بیشتر کاهش می

 
 

 
  (.اول پور)روشسعادتشبکه کاهش یافته اپران لک حاصل از روش کاهشی  -9شکل

 
-ی سعادتکاهش روشحاصل از اپران لک کاهش یافته  شبکه مربوط به توابع بولی -2جدول                       

 (اول پور)روش

 متغیرها توابع بولی
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 (دوم کاهشی کوبا )روش شبکه کاهش یافته اپران لک حاصل از  روش -10شکل

 

 

 کاهشی کوبا )روش دوم(روش  اپران لک حاصل از  توابع بولی شبکه کاهش یافته -3جدول 

 متغیرها بولیتوابع 

  
 

 

های پیچیده دیگری که باید به آن توجه کرد این است که روش کاهشی کوبا )روش دوم(، ممکن است جاذب نکته         

های جعلی ایجاد کند، زیرا روز رسانی ناهمگام حفظ نکند یا در شبکه کاهش یافته جاذبیک شبکه بولی را تحت روش به

  1-6-٣های پور )روش اول( طبق قضیههای به روز رسانی است. اما روش کاهشی سعادتو روشاین  روش مستقل از زمان 

-روز رسانی ناهمگام حفظ میهای پیچیده یک شبکه بولی را تحت روش بهعالوه بر نقاط ثابت، جاذب ٣-6-٣و   ٣-2-6

های پیچیده دید ارزشمندی از بجاذ کند.های جعلی در شبکه کاهش یافته ایجاد نمیکند. همچنین این روش جاذب

 تواند کارا تر باشد.توان گفت الگوریتم سعادت پور )روش اول( میدهد، از این رو میدینامیک یک سیستم به ما می

 

 

 

 

 . مراجع5

 
1. Robeva, Raina, ed. Algebraic and discrete mathematical methods for modern biology.    

      Academic Press, .2015 

 

2. Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly. constructed 

genetic nets. Journal of theoretical biology, 22(3), 437-467 

 

3. Q. Zhao, A remark on “Scalar equations for synchronous Boolean networks with 

biological applications” by C. Farrow, J. Heidel, J. Maloney, and J. Rogers, IEEE Trans. 

Neural Netw., 16 (2005), pp. 

 

4. K. A. Richardson, Simplifying Boolean networks, Adv. Complex Systems, 8 (2005), pp. 

365–381 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         69 

 

5. A. Naldi, E. Remy, D. Thieffry, and C. Chaouiya, Dynamically consistent reduction of 

logical regulatory graphs, Theoret. Comput. Sci., 412 (2011), pp. 2207–2218. 

 

6. Veliz-Cuba, Alan. ”Reduction of Boolean network models.” Journal of theoretical 

biology 289 (2011): .167-172 

 

7. Saadatpour, Assieh, Réka Albert, and Timothy C. Reluga. ”A reduction method for 

Boolean network models proven to conserve attractors.” SIAM Journal on Applied 

Dynamical Systems 12.4 (2013): .1997-2011 

 

8. Veliz-Cuba, A., Stigler, B., 2011. Boolean models can explain bistability in the lac 

operon. J. Comput. Biol. 18 (6), 783–794. 

 
 

 


