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 مسائل بهینهسازی که با ساختارهای مبتنی بر گراف سر و کار دارند بخش بزرگی از مسائل بهینهسازی در فیلددهای مختلد را بده خدود:چکیده
 مملیداتی کده، بددین منظدور. الگوریتمهای جستجو از بهترین گزینهها محسوب میشوند، امروزه برای مواجهه با چنین مسائلی.اختصاص میدهند
اغلب مورد نیاز هستند مبارتند از تعویض پی در پی برچسب گرههای یک گراف با یکدیگر با استفاده از یک استراتژی مناسب و سپس ارزیدابی اثدر
 مشکل ممدهای که برای انجام مملیات مذکور وجود دارد زمان اجرای بسدیار زیداد خصوصدً بدرای گرافهدای.هر تعویض روی کمیت تحت بررسی
 این طبیعتً میتواند دشواریهای بسیاری را در بهکارگیری الگوریتمهای جستجو برای حل مسائل دنیای واقعی که مدل گراف تئوریکی.بزرگ است
 در این تحقیق ساختاری جدید برای سدازماندهی و، با هدف حل مشکل مذکور.آنها ممومً بسیار پیچیده بوده و اندازه بزرگی دارند به وجود آورد
. نتایج آزمایشهای مددی نشان میدهد که ساختار پیشنهادی بسیار مؤثر است.ذخیرهسازی دادهها در گرافها ارائه میشود
. الگوریتمهای جستجو، ساختمان دادهها، بهینهسازی، تئوری گراف:واژههای کلیدی

A New Structure for Organizing and Storing Data in Graphs
B. Koohestani1, Assistant Professor
1- School of Engineering-Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: b.koohestani@tabizu.ac.ir
Abstract: Optimization problems related to graph-based structures comprise a large proportion of optimization problems appearing
in different fields. At present, search algorithms are among the best choices for dealing with such problems. For this purpose,
operations which are often needed include successive swapping the vertex labels of a given graph using an appropriate strategy and
evaluating the effect of each swap on the quantity under investigation. A major problem for performing the above-mentioned
operations is an immense amount of runtime required, especially for large graphs. Obviously, this can present serious problems in the
use of search algorithms for addressing real-world problems which usually have complex graph theoretical models and large sizes. In
this research, a new structure for organizing and storing data in graphs is proposed with the aim of resolving the problem described
above. The results of numerical experiments reveal that the proposed structure is very effective.
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 -1مقدمه
تئدوری گدراف 1شداخهای از ریاضدیات اسدت کده بده مهالعده گرافهدا
میپردازد .یک گراف در واقع ساختاری است متشکل از مجمومدهای از
نقاط و خهوطی که زوجهای معینی از این نقاط را به هم وصل میکند
[ .]1بسیاری از وضعیتهای دنیای واقعی را میتوان بهراحتی با چندین
ساختارهایی توصی کرد .الزم به ذکر اسدت کده در طدول سدی سدال
گذشته ،تئوری گراف بدهطور گسدتردهای بدهمنوان یدک ابدزار ریاضدی
قدرتمند برای مدلسازی و حل مسائل مختل در زمینههای گونداگون
از قبیل ملوم پایه ،ملدوم کدامپیوتر ،ملدوم پزشدکی ،فندی و مهندسدی،
کشاورزی و حتی ملوم انسانی و اجتمامی مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده
است [.]2
ذخیرهسازی و سازماندهی داده در ساختارهای مبتنی بر گدراف از
طریق ساختمان دادههای 2متعددی که بدین منظدور طراحدی شددهاند
صورت میپذیرد .هرکدام از ساختمان دادههای موجود مزایدا و معایدب
خاص خودشان را دارند و ممومً برای انجام ممدل یدا مملیدات خاصدی
روی گرافها مناسبتر هسدتند .مهمتدرین و پرکداربردترین سداختمان
دادههایی که برای گراف ارائه شدهاند؛ مبارتندد از مداتریس مجداورت،3
لیست مجاورت ،4لیست یال 5و ماتریس وقوع .]3[ 6نسدخههای دیگدری
از این چهار ساختمان داده با تغییراتی نه چندان قابل توجه نسدبت بده
نسخههای اصلی نیز برای اهداف مختل طراحی شدهاند که در مراجدع
[ ]3-7بهتفصیل به آنها پرداخته شده است.
همچنین تاکنون انواع مختل سیستمهای تخصصی ذخیرهسازی و
سازماندهی داده در گرافها بدرای کاربردهدای خداص نیدز طراحدی و
پیادهسازی شدهاند .بهمنوان مثال :در مرجع [ ]4سداختمان دادههدایی
برای گرافهای بزرگ که در آنها اطالمات گرههدا و یدالهدا بدا زمدان
تغییر میکنند ،ارائه میشود .در [ ]3یک ساختمان داده برای گراف بدا
هدف کاربرد آن در نهاننگاری یدا اسدتگانوگرافی معرفدی میشدود .در
[ ]15یک ساختمان داده برای توصدی گرافهدا بدهمنظور مدلسدازی
مدارهای الکترونیکی خیلی پیچیده در یک مجمومده تراشده پیشدنهاد
میشود .در [ ]11ساختمان دادهای برای ذخیرهسازی گرافهای بددون
مقیاس با هدف استفاده از آن در شبکههای مختل ارائده میشدود .در
[ ]14یک ساختمان داده که بهصورت پویا اطالمات مرتبط با گرههدای
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مشکل ممده ای که برای انجام مملیات مدذکور وجدود دارد ،زمدان
اجرای بسیار زیاد خصوصً برای گرافهای بزرگ اسدت کده ایدن خدود
ناشی از افزایش بسیار قابل توجه در تعداد مملیدات اضدافی کده بدرای
انجام مملیات اصلی ضروری هسدتند ،بدا افدزایش یدافتن انددازه گدراف
میباشد .این طبیعتً میتواند دشدواریهای بسدیاری را در بدهکارگیری
الگوریتمهای جستجو 8برای حل مسائل دنیای واقعی کده مددل گدراف
تئوریکی آنها ممومً بسیار پیچیده بوده و اندازه بزرگی دارند به وجدود
آورده و امکان رسیدن به جواب در یک بازه زمانی معقدول را حتدی بدا
استفاده از کامپیوترهای پرقدرت غیرممکن سازد [ .]18-14در چندین
مواردی کاهش فضای جستجو میتواند راهکاری مناسب باشدد کده در
این ارتباط دو رویکرد مختل در [ ]45 ،13ارائه شدهاند.
یکی از مواملی که میتواند در حل مشکالت مذکور نقدش کلیددی
ایفا کند ساختمان داده مورد استفاده برای گراف اسدت .ایدن در حدالی
است که ساختمان دادههای موجود که بدرای توصدی گرافهدا مدورد
استفاده قرار میگیرند از کدارایی مناسدبی در ایدن خصدوص برخدوردار
نیستند [ .]41-49با توجه به مهالب فوق ،وجود ساختاری برای انجدام
مملیات مذکور بر روی گرافها بهطوری که در آن تعداد مملیات مدورد
نیاز وابسته به اندازه گراف نباشد یا اینکه تعداد این مملیات مورد نیاز با
افزایش اندازه گراف بهکندی رشد کندد ،ممکدن اسدت بتواندد کدارایی
الگوریتمهای جستجوی اممالشده بده مسدائل بهینهسدازی مدرتبط بدا
ساختارهای گراف را بهشدت افزایش بدهد.
در ایدن تحقیدق ،سداختاری جدیددد کده بدرای اسدتفاده در چنددین
شرایهی بسیار مناسب است؛ ارائه شده و مملکرد آن در برابر ساختمان
داده معروف و کارآمد لیست مجاورت مورد ارزیابی قرار میگیرد .نتدایج
آزمایشهای مددی انجامشده نشان میدهدد کده سداختار پیشدنهادی
بهطور قابل مالحظهای در افزایش کارایی الگوریتمهای جسدتجو بدرای
مواجهه با مسائل مورد بحث مؤثر است .ساختار این مقاله بهشدرح زیدر
است:
در بخش  ،4گراف و سداختمان دادههدای مهدم و پرکداربرد گدراف
معرفی میشوند .در بخش  ،9مسئله مورد بحث در ایدن تحقیدق بیدان
میشددود .در بخددش  ،8روش پیشددنهادی ارائدده میشددود .در بخددش ،1
آزمایشهای مددی انجامیافته مورد بررسی قرار میگیرند .در نهایت در
بخش  ،1نتیجهگیری ارائه میشود.

متصل در یک گراف را نگهداری میکند ،معرفی میشود.
مسائل بهینهسازی 7که با ساختارهای مبتنی بدر گدراف سدر و کدار
دارند (بهمنوان یک مثال بارز ،مسائل طرحبندی گراف) بخش بزرگی از
مسائل بهینهسازی در فیلدهای مختل را به خود اختصداص میدهندد
[ .]13امروزه برای مواجهه با چنین مسائلی ،الگوریتمهدای جسدتجو از
بهترین گزینهها محسوب میشوند .بدین منظدور ،مملیداتی کده اغلدب
مورد نیاز هستند مبارتند از تعویض پی در پی برچسدب گرههدای یدک
گراف با یکدیگر با استفاده از یک استراتژی مناسب و سپس ارزیابی اثر
هر تعویض روی کمیت تحت بررسی [.]14
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 -2آشنایی با گراف و ساختمان دادههای مرتبط
تئددوری گددراف شدداخهای از ریاضددیات اسددت کدده بدده مهالعدده گرافهددا
میپدددردازد .اویلدددر در سدددال  1191بدددا حدددل مسدددئله پلهدددای
کونیگسددبرگ نظریدده گرافهددا را بنیددان گذاشددت؛ ام دا جیمددز جددوزف
سیلوستر نخستین کسی بدود کده در سدال  1414از واژه گدراف بدرای
نامیدن این مدلهای ریاضی استفاده کرد [.]48
یک گراف مجمومهای از رأسهدا اسدت کده توسدط مجمومدهای از
زوجهای مرتب که همان یالها هستند به هم متصل شدهاند .با استفاده
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از نمادهای ریاضی یک گراف را بهصورت ) G = (V, Eنشدان میدهندد
که در آن  Vمجمومه رأسهدا و  Eمجمومده یالهدا میباشدند .یالهدا
میتوانند بهصورت ساده یا جهتدار باشند که هرکددام در جدای خدود
کاربردهای بسیاری دارد .بهمنوان مثال ،اگر صرفً اتصدال دو شدهر روی
نقشه از طریق یک آزادراه مد نظر باشد ،کافی است آن دو شهر را با دو
نقهه و آزادراه مزبور را با یالی ساده نمایش داد؛ اما اگدر بدین دو شدهر
جادهای یکطرفه وجود داشدته باشدد آنگداه بایدد بدا قدرار دادن یدالی
جهتدار مسیر حرکت را در آن جداده مشدخک کدرد .همچندین بدرای
اینکه فاصله بین دو شهر را توسط چنین گرافی نشان دهیم ،میتدوانیم
از گراف وزندار استفاده نموده و مسافت بین شهرها را با یک مددد بدر
روی هددر یددال نشددان دهددیم [ .]48نمونددههایی از گرافهددای سدداده و
جهتدار در شکلهای  1و  4نشان داده شدهاند.

ساختاری جدید برای سازماندهی . . .

متصل باشد ،درایههای مرتبط با آن رأس یا رئدوس کده بدا اسدتفاده از
اندیس ستون یا ستونهای مربوطه مشخک میشوند ،شامل مدد یک و
در غیر اینصورت شامل مدد صفر خواهند بود .در واقع تعداد یکهدای
هر سهر نشاندهنده درجه رأس مربوطه میباشدد .مداتریس مجداورت
هرچند بسیار پرکاربرد و مفید است ولی بدهملت اینکده در سداختار آن
درایههای صفر زیادی وجود دارد (بخصوص در ماتریسهدای اسدپارس)
بامث هدر رفتن فضای ذخیرهسازی (حافظه) میگردد .درایههای صدفر
زیاد همچنین موجب افزایش تعداد مملیات مورد نیاز مرتبط بدا گدراف
(بهمنوان مثال ،اضافه کردن به رأس ،حدذف یدک رأس ،جسدتجو و )...
میگردد .طبیعتً ،موارد مذکور با بزرگتر شدن انددازه گدراف هدر چده
بیشتر بامث کاهش کارایی این ساختمان داده میشدود .شدکل  9یدک
گراف ساده بدون جهت و شکل  8ماتریس مجاورت آن گراف را نشدان
میدهد.

شکل  :1یک گراف ساده بدون جهت با  5رأس و  11یال.
شکل  :3یک گراف ساده بدون جهت با  5رأس و  6یال.

شکل  :2یک گراف جهتدار با  6رأس و  6یال.

بسیاری از وضعیتهای دنیای واقعی را میتوان بهراحتی با چندین
ساختارهایی توصی کرد .الزم به ذکر اسدت کده در طدول سدی سدال
گذشته ،تئوری گراف بدهطور گسدتردهای بدهمنوان یدک ابدزار ریاضدی
قدرتمند برای مدلسازی و حل مسائل مختل در زمینههای گونداگون
از قبیل ملوم پایه ،ملدوم کدامپیوتر ،ملدوم پزشدکی ،فندی و مهندسدی،
کشاورزی و حتی ملوم انسانی و اجتمامی مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده
است .ساختمان دادههای متعددی برای توصی گرافها ارائده شددهاند
که مهمترین آنها مبارتند از ماتریس مجاورت ،لیست مجاورت ،لیست
یال و ماتریس وقوع که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ماتریس مجاورت [ ]3یک ماتریس مربعی است که تعدداد سدهر و
ستون آن با تعداد رأسهای گراف برابر است .این ماتریس متقارن بوده،
فقط از امداد یک یا صفر تشکیل شده است و درایههای واقدع بدر قهدر
اصلی آن فقط شامل صفر میباشد .اندیس هر سهر یا ستون از ماتریس
مجاورت به یکی از رئوس گراف اشاره میکند .اگدر یدک رأس از گدراف
که با اندیس سهر مشخک میشود ،به یک رأس یا رئوس دیگر گدراف
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شکل  :4ماتریس مجاورت گراف ارائهشده در شکل .3

ماتریس وقوع [ ]9یک ماتریس مستهیلی است که در حقیقت قرار
گرفتن رئوس بر روی یالها را بدهطور مسدتقیم مشدخک مدیکندد .در
ماتریس وقوع اندیس هر سهر به یکی از رئوس گراف اشاره میکندد در
حالی که اندیس هر ستون به یکی از یالهدای گدراف اشداره مدیکندد.
درایههای این ماتریس نیز همانند مداتریس مجداورت از صدفر یدا یدک
تشکیل شده است .اگر یک رأس روی یک یال قرار گرفته باشد ،درایده
متناظر شامل مدد یک و در غیر اینصورت شامل مدد صفر خواهد بود.
در ماتریس وقوع همواره مجموع امداد هر ستون  4میباشدد زیدرا هدر
ستون معرف یک یال بوده و هر یال تنها دو سدر دارد .ایدن سداختمان
داده نیز همانند ماتریس مجاورت بدا مشدکالت درایدههای خدالی زیداد
دست به گریبان است و لذا در آن اتالف حافظه و اتالف زمان در انجدام
مملیات مختل بهوضوح دیده میشود با این تفاوت کده در مقایسده بدا
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ماتریس مجاورت ،اتالف حافظه کمتر است ولی اگر گراف متراکم باشد،
ممومً اتالف زمان در اکثر مملیات مدورد نیداز بیشدتر اسدت .شدکل 1
ماتریس وقوع گراف ترسیمشده در شکل  9را نشان میدهد.
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شکل  :5ماتریس وقوع گراف ارائهشده در شکل .3

لیست یال [ ]9که یکی از سادهترین سداختمان دادههدای موجدود
برای توصی یک گراف است ،در واقع یک ماتریس اسدت کده فقدط دو
ستون دارد و تعداد سهرهای آن نیز برابر با تعداد یالهای گراف اسدت.
در هر سهر شماره دو رأس که یالی بین آنها وجود دارد در دو سدتون
مرتبط با آن سهر درج میگردد .الزم بده ذکدر اسدت کده لیسدت یدال
ممکن است بهصورت مرتب یا نامرتب باشد .با استفاده از ایدن سداختار
میتوان صرفهجدویی قابدل مالحظدهای در حافظده انجدام داد ولدی در
مقایسه با ماتریس مجاورت ،مملیاتی چدون مشدخک کدردن اینکده دو
رأس مجاور هستند یا نه و همچنین حدذف یدک یدال مشدخک بسدیار
دشوارتر است .پیادهسازی این ساختمان داده با لیستهای پیوندی نیز
امکانپذیر است .شکل  1لیست یال گدراف ترسیمشدده در شدکل  9را
نشان میدهد.
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شکل  :6لیست یال گراف ارائهشده در شکل .3

لیست مجداورت [ ]9سداختاری اسدت کده در آن هدر رأس گدراف
لیستی از رئوس متصل به آن رأس را در اختیار دارد .برای پیادهسدازی
لیست مجاورت میتدوان از لیسدتهای پیونددی ،آرایدهای از بردارهدا و
آرایهای دوبعدی استفاده کرد .استفاده از لیستهای پیوندی مدیتواندد
انجام اکثر مملیات مورد نیاز روی گراف را تسهیل نماید ولدی از طدرف
دیگر میتواند موجب افزایش مصرف حافظه یا افزایش زمان اجرا بشود.
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استفاده از آرایهای از بردارها مشکل مصرف حافظه زیاد را از بین میبرد
و پیادهسازی را راحتتر میکند ولدی بهشددت موجدب کنددی اجدرای
برنامه میشود .در صورتی که تعداد کل یالهای گراف معلوم باشدد یدا
بتددوان تخمددین نسددبتً دقیقددی از آن را در اختیددار داشددت ،اسددتفاده از
آرایهای دوبعدی گزینه بسیار مناسبی اسدت چدرا کده مشدکل مصدرف
حافظه زیاد و کندی اجرای برنامه تا حد زیدادی مرتفدع مدیگدردد .در
مقایسه با سایر ساختمان دادهها ،پیدا کردن رئدوس مجداور یدک رأس
معین در لیست مجاورت بسیار ساده است .در ایدن سداختار همچندین،
مشخک کردن اینکه دو رأس مجاور هستند یا نه نیازمندد جسدتجو در
لیست یالهای مرتبط با آن رئوس میباشد .شدکل  1لیسدت مجداورت
گراف ترسیمشده در شکل  9را با اسدتفاده از آرایدهای دوبعددی نشدان
میدهد.
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شکل  :7لیست مجاورت گراف ارائهشده در شکل .3

مالکهای ارزیابی مملکرد ساختمان دادههای مرتبط با یک گدراف
متعدد هستند .در این بخش به چند مورد از ایدن مدالکهدا بهاختصدار
اشاره شد ولی بهطور کلی میتوان گفت کده قضداوت در مدورد کدارایی
یک ساختمان داده تا حد بسیار زیادی بستگی به جایی دارد کده قدرار
است از آن استفاده بشود .بهمبارت دیگر ،یک ساختار ممکن است برای
یک کاربرد خاص مملکرد خوبی از خود نشان بدهد در حالی که بدرای
کاربرد دیگری نتواند مملکرد مناسبی داشته باشد .با وجود ایدن ،بدا در
نظر گرفتن همه جوانب میتوان گفت که ممومً در بیشتر موارد کارایی
لیست مجاورت نسبت به سه ساختار دیگر بیشتر است [.]9

 -3بیان مسئله
در بخش گذشته مهمتدرین و پرکداربردترین سداختمان دادههدای
موجود برای توصی یک گراف معرفی شدند و همانطور که ذکدر شدد
هرکدام از این ساختمان دادهها مزایا و معایب خاص خودشان را دارندد
و ممومً برای انجام ممل یدا مملیدات خاصدی روی گرافهدا مناسدبتر
هستند .بهطور کلی میتوان گفت که چهار ساختار مذکور کدم و بدیش
میتوانند در اکثر موارد مفید بوده و نیازهای مدا را برطدرف سدازند امدا
بدون شک موارد استثنایی هم وجود دارند.
یکی از مهمترین موارد استثنا که میتوان به آن اشاره کرد مواجهه
با مسائل بهینهسازی مرتبط با گرافها از طریق الگوریتمهای جسدتجو
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است .در این حالت معموالً با اسدتفاده از یدک اسدتراتژی متناسدب بدا
مسئله مورد نظر ابتدا برچسب یک گره از گراف با برچسب گره دیگر از
همان گراف (یا برچسب چند گره از گراف با برچسب چند گره دیگر از
همان گراف) تعویض شده و سپس اثر این تعدویض روی کمیدت تحدت
بررسی مورد ارزیابی قرار میگیرد و این فرآیند ممومً به تعدداد بسدیار
زیاد تکرار میشود.
حال فرض کنید که از ساختمان داده لیست یال استفاده شدود .در
اینصورت برای تعویض برچسب دو گره فرضی در گدراف ،کدل لیسدت
یالها باید مورد جسدتجو قدرار بگیدرد تدا گرههدای مجداور بدا دو گدره
انتخابشده برای تعویض پیدا شوند و این مملیات بایدد بارهدا و بارهدا
تکرار شوند که این طبیعتً بسیار هزینهبر خواهد بود.
اگر از ساختمان داده لیست مجاورت استفاده شود ،بدرای تعدویض
برچسدب دو گدره در گدراف ،همده لیسدتهایی کده شدامل هرکدددام از
گرههای مجاور با دو گره انتخابشده برای تعویض هستند بایدد پدویش
بشوند و در نهایت دو لیست مرتبط با گرههای انتخابشده نیز بایدد بدا
هم تعویض بشوند و طبیعتً مثل حالت قبل این مملیات نیز باید بارها و
بارها تکرار شوند .در این حالت وضعیت بده مراتدب بهتدر از حالدت اول
است ولی باز هم هزینه انجام مملیات بسیار باال خواهدد بدود بخصدوص
برای گرافهای متراکم.
در صورتی که ساختمان داده ماتریس مجاورت بکدار گرفتده شدود،
تعویض برچسب دو گره در گراف شبیه به لیست مجاورت است با ایدن
تفاوت که بهملت وجود درایدههدای صدفر زیداد در سداختار آن ،فضدای
ذخیرهسازی شدیدًا به هدر میرود و همچنین موجدب افدزایش تعدداد
مملیات مورد نیاز برای تعویض برچسبها در مقایسه با لیست مجاورت
میشود.
همانطور که مالحظه میشود ،ساختمان دادههای مدذکور کده در
حقیقت پرکاربردترین و کارآمددترین سداختمان دادههدای موجدود بده
حساب میآیند برای انجدام مملیدات مدورد بحدث از کدارایی مناسدبی
برخوردار نیستند .دلیل اصلی آن هم مملیات اضافی زیدادی اسدت کده
برای انجام مملیات اصلی باید انجام بگیرد که با افدزایش انددازه گدراف
این مملیات اضافی مورد نیاز نیز با شیب تندی افزایش پیددا مدیکندد.
هدف اصلی از این تحقیق ،یافتن راهحلی برای مهدار مشدکل مدذکور از
طریق ارائه ساختاری جدید برای ذخیرهسازی و سازماندهی دادهها در
گرافها میباشد.

 -4ساختار پیشنهادی
برای رفع مشکالتی که در بخش قبل به آنها اشاره شد ،وجود یک
ساختمان داده جدید برای گراف ضروری است که با بهکارگیری آن تا
حد امکان مملیات غیرضروری حذف شود و همچنین تعداد مملیات
مورد نیاز وابسته به اندازه گراف نباشد یا اینکه تعداد این مملیات مورد
نیاز با افزایش اندازه گراف خیلی بهکندی رشد کند .در ادامه ،ساختار
پیشنهادی بهطور کامل معرفی میشود.
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در گام اول یک مداتریس کده آن را بدا 𝐆 نشدان مدیدهدیم ایجداد
میکنیم که یک ماتریس مستهیلی به ابعداد )𝑑  𝑛 × (2 +اسدت و در
آن 𝑛 تعداد کل رئوس گراف و 𝑑 حداکثر درجده رأسهدای موجدود در
گراف مورد نظر میباشد .هدف از ایجداد ایدن مداتریس ذخیدره کدردن
آدرس هر درایه در لیست یال مرتبط با گراف به صورتی فشدرده اسدت.
هر سهر از ماتریس 𝐆 شامل دو مجمومه از امداد است که هر مجمومه
با یکی از ستونهای لیست یال گراف مرتبط است .به مبارت دقیقتدر ،
سهر 𝑖 از ماتریس 𝐆 با رأس 𝑖 مهابقت میکند و به ترتیب شدامل یدک
مدد ( 𝑐𝑓 ) ،یک مجمومه امداد (  ،) 𝑆1یک مدد ( 𝑐𝑠 ) و یک مجمومده
امداد (  ) 𝑆2میباشد .متغیرها و مجمومدههدای مدذکور بهصدورت زیدر
تعری میشوند:
𝑐𝑓 برابر است با تعداد کدل دفعدات مشداهده رأس 𝑖 در سدتون اول
لیست یال گراف.
 𝑆1مجمومهای است شامل اندیس سهرهایی از سدتون اول لیسدت
یال گراف که درایهای برابر با 𝑖 دارند.
𝑐𝑠 برابر است با تعداد کل دفعدات مشداهده رأس 𝑖 در سدتون دوم
لیست یال گراف.
 𝑆2مجمومهای است شامل اندیس سهرهایی از ستون دوم لیسدت
یال گراف که درایهای برابر با 𝑖 دارند.
به مبارت بهتر ،در سهر 𝑖 از مداتریس 𝐺 ،ابتددا مددد 𝑐𝑓 در سدتون اول
درج میشود ،سپس اندیسهای موجود در مجمومده  𝑆1بده ترتیدب در
سددتونهای دوم ،سددوم و غیددره درج مددیشددوند .بالفاصددله پددس از درج
آخرین اندیسی که در  𝑆1وجود دارد مدد 𝑐𝑠 درج میشود و در نهایدت
پس از آن اندیسهای موجود در مجمومه  𝑆2به ترتیب درج میشدوند.
برای درک بهتر مهلب  ،در اینجا یک مثال بسیار ساده ارائه مدیشدود.
شکل  ،3یک گراف بدون جهت با  4رأس و  11یال را به همراه لیسدت
یال مرتبط با این گراف نشان میدهد .شکل  15نیز ماتریس 𝐆 مدرتبط
با گراف ترسیمشده در شکل  3را نشان میدهد.
1
4
9
1
1
1
8
9
4
1
4

1
1
4
1
8
4
4
4
1
1
1

شکل  :9یک گراف بدون جهت با  8رأس و  11یال به همراه لیست یال
مرتبط با این گراف.
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درایههای آن  ،انجام بگیرد .ایدن ویژگدی اصدلیتدرین مزیدت سیسدتم
تخصصی پیشدنهادی در ایدن تحقیدق نسدبت بده سداختمان دادههدای
موجددود اسددت .حددال فددرض کنیددد ،رأسهددای  xو  yبددرای تعددویض
برچسبهایشان انتخاب شدهاند .در اینصورت رابهه بین  f_cو  s_cو
اندیسهای امضای مجمومه  S_1و  S_2در ماتریس  Gبهصدورتی کده
در جدول  9نشان داده شده است؛ خواهد بود.
جدول  :2اندیس ستونهای مرتبط با 𝒄𝒇  𝒔𝒄، 𝑺𝟏 ،و 𝟐𝑺 در ماتریس 𝐆.

شکل  :11ماتریس 𝐆 مرتبط با گراف ترسیمشده در شکل .9

در این مثال 𝑛 ،تعداد کل رئوس گراف برابر است با  4و 𝑑 حدداکثر
درجه رأسهای موجود در گراف برابر است با  .8در نتیجده مداتریس 𝐺
بهصورت ( 4 × )4 + 8یا به مبارت بهتدر  4( 4 × 1سدهر و  1سدتون)
است .حال فرض کنید که سهر دوم ماتریس 𝐆 که در واقع به رأسی از
گراف با برچسب شماره  4اشاره میکند ،مد نظر ما باشد .در اینصورت:
𝑓𝑐 = 3
}𝑆1 = {3 , 6 , 7
𝑆2 = {2} ، 𝑠𝑐 = 1

جدول  1این مقادیر را برای تمام سهرهای ماتریس 𝐆 و جددول 4
اندیس ستونهای مرتبط را نشان میدهند .الزم به ذکر است کده اگدر
مقادیر 𝑐𝑓 و 𝑐𝑠 برابر با صفر باشند در اینصورت مجمومدههای  𝑆1و 𝑆2
فاقد مضو یا به مبارت بهتر تهی خواهند بود.
جدول  :1مقادیر 𝒄𝒇  𝒔𝒄، 𝑺𝟏 ،و 𝟐𝑺 برای تمام سطرهای ماتریس 𝐆 .
𝑆2

𝑐𝑠

𝑆1

𝑐𝑓

شماره رأس

}∅{

5

}{1 , 4

4

1

}{4

1

}{9 , 1 , 1

9

4

}{9 , 4

4

}∅{

5

9

}{1

1

}{1

1

8

}{1 , 1 , 1

9

}{8

1

1

}{8

1

}{3 , 15

4

1

}{15

1

}{11

1

1

}{3 , 11

4

}{4

1

4

نکتهای که باید به آن توجه شود این است که ماتریس  Gبهسادگی
و فقط با یکبار پویش کردن لیست یال گراف ایجاد میشود .همچنین،
تعویض برچسبهای دو رأس مدیتواندد بهسدادگی و فقدط بدا تعدویض
سهرهای متناظر آن دو رأس در ماتریس  Gبدون تحت تأثیر قرار دادن
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𝑆2

𝑐𝑠

𝑆1

𝑐𝑓

شماره رأس

-

8

4,9

1

1

1
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4,9,8
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4

9,8
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9
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جدول  :3رابطه بین 𝒄𝒇 و 𝒄𝒔 و اندیسهای اعضای مجموعه 𝟏𝑺 و 𝟐𝑺 در
ماتریس 𝑮 .
𝑦

𝑥

)𝑓𝑐 = 𝐆(𝑦, 1
اندیسهای امضای مجمومه  𝑺1در
ماتریس 𝐆 مبارتند از :
2, … ,2 + 𝑓𝑐 − 1

)𝑓𝑐 = 𝐆(𝑥, 1
اندیسهای امضای مجمومه  𝑺1در
ماتریس𝐆 مبارتند از :
2, … ,2 + 𝑓𝑐 − 1

)𝑠𝑐 = 𝐆(𝑦, 𝑓𝑐 + 2
اندیسهای امضای مجمومه  𝑺2در
ماتریس 𝐆 مبارتند از :
𝑓𝑐 + 3, … , 𝑓𝑐 + 𝑠𝑐 + 2

)𝑠𝑐 = 𝐆(𝑥, 𝑓𝑐 + 2
اندیسهای امضای مجمومه  𝑺2در
ماتریس 𝐆 مبارتند از :
𝑓𝑐 + 3, … , 𝑓𝑐 + 𝑠𝑐 + 2

این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که اگر  𝑓𝑐 = 0باشد ،مقدار
صددفر در سددتون اول مدداتریس 𝐆 و در سددهر مربوطدده درج مدیشددود و
بالفاصله بعد از آن مقدار 𝑐𝑠 درج میشود .همچنین ،اگر  𝑠𝑐 = 0باشدد،
مقدار صفر در سهر و ستون مربوطه ماتریس 𝐆 درج مدیشدود و بقیده
ستونها در آن سهر با صفر پر میشوند.
در اینجا یک مثدال سداده از تعدویض برچسدب دو رأس فرضدی از
گراف ترسیمشده در شکل  3با استفاده از ایدن سداختمان داده جدیدد
ارائه میشود .فرض کنید که هدف ما تعویض گرههایی با برچسدبهای
 9و  1باشد .در اینصدورت  𝑥 = 3و  𝑦 = 7خواهدد بدود .جددول  8و
شکل  11این فرایند را بهطور کامل نشان میدهند.
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جدول  : 4محاسبه مقادیر 𝒄𝒇 و

𝒄𝒔 برای 𝟑 = 𝒙 و 𝟕 = 𝒚

𝑦=7

𝑥=3

𝑓𝑐 = 𝐆(7, 1) = 1
اندیسهای امضای مجمومه  𝑺1در
ماتریس 𝐆 مبارتند از :
2

𝑓𝑐 = 𝐆(3, 1) = 0
مجمومه  𝑺1فاقد مضو است بنابراین
در ماتریس𝐆 فقط مقدار 𝑐𝑓 درج
می شود.

𝑠𝑐 = 𝐆(7, 1 + 2) = 1
اندیسهای امضای مجمومه  𝑺2در
ماتریس 𝐆 مبارتند از :
4

𝑠𝑐 = 𝐆(3, 0 + 2) = 2
اندیسهای امضای مجمومه  𝑺2در
ماتریس 𝐆 مبارتند از :
3, 4

1
4
1
1
1
1
8
1
4
9
4

1
1
4
1
8
4
4
4
1
1
9

همچنین در ستون اول و دوم لیست یال این گدراف هرکددام یدک
درایه با مقدار  1به ترتیب در سهرهای  11و  15وجود دارد .این بدین
معنی است که برای تعویض دو رأس با برچسبهای  9و  1فقط چهدار
درایه در لیست یال گراف باید جایشان با هم موض شود.
همچنین در ماتریس 𝐆 فقط بایدد جدای سدهرهای  9و  1بدا هدم
موض بشوند .بخشهای مختلد شدکل  11ایدن تغییدرات را بهوضدوح
منعکس میکنند.
همانطور که واضح است ،انجام این مملیات بسیار ساده است و به
زمان بسیار کمی نیاز دارد که ملت آن این است که در واقع با اسدتفاده
از ساختار پیشنهادی ،برای تعویض برچسب دو رأس ،دیگدر نیدازی بده
خواندن همه درایههای لیست یال گراف نیست و دقیقً مشدخک اسدت
کدده چدده بخشهددایی از آن بایددد دسددتخوش تغییددر بشددوند .بعددد از
بهروزرسانی لیست یال گراف و ماتریس 𝐆 همهچیز برای انجام تعویضی
دیگر بهآسانی مهیا است.

 -5آزمایشهای عددی
در بخش پیشین ،ساختار پیشنهادی بهطور کامدل مدورد بررسدی قدرار
گرفت .در این بخش با اسدتفاده از آزمایشهدای مدددی کدارایی آن را
مورد ارزیابی قرار میدهیم.
بددرای ارزیددابی ایددن سدداختار جدیددد ،ابتدددا الگددوریتم آن در زبددان
برنامهنویسی  C#پیادهسازی گردید .سدپس مجمومدهای از گدرافهدای
استاندارد با تعداد رئوس متفاوت و تعداد یالهای متفاوت بدرای انجدام
آزمایشهدددددا انتخددددداب شددددددند .ایدددددن نموندددددهها از آدرس
5

5

5

4

1

4

4

1

1

1

9

9

5

5

15

1

11

1

5

5

1

1

1

1

1

1

1

9

8

1

5

8

1

15

3

4

5

5

4

9

4

5

5

11

3

4

4

1

https://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/Chen/index.html

=𝐆

شکل  : 11گراف ترسیمشده در شکل  9بعد از تعویض برچسب رئوس
و لیست یال مرتبط با آن به همراه ماتریس 𝐆 بعد از تعویض برچسب
رئوس.

با توجه به شکل  11بهسادگی مشخک میشود کده در سدتون اول
لیست یال گراف ترسیمشده در شکل  3هیچ درایهای که برابر  9باشدد
وجود ندارد در حالی که در ستون دوم فقط در سهرهای  9و  4لیسدت
یال گراف (اندیسهای ستونی  9و  8در ماتریس 𝐆) دو درایه با مقددار
 9وجود دارند.
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ساختاری جدید برای سازماندهی . . .

قابل دسترسی هستند.
الزم به ذکر است که در تمدامی آزمایشهدای انجدامیافتده در ایدن
تحقیق از کدامپیوتری بدا پردازندده Intel Xeon(R) X5680 3.33 GHz
استفاده شد .برای ارزیابی مملکرد ساختار پیشنهادی ،آن را بدا لیسدت
مجاورت (پیادهسازی شده در زبان برنامهنویسی  )C#که یکی از بهترین
ساختمان دادههای موجود بدرای توصدی گرافهدا میباشدد ،مقایسده
کردیم .هر ساختار در برابر  4گراف استاندارد با انجام دادن 1555555
تعویض برچسب رئوس (انتخابشدده بهصدورت تصدادفی) تسدت شدد.
جدول  1نتایج بهدستآمده از آزمایشهای انجامیافته را نشان میدهد.
شکل  14نیز نمودار زمان اجرای ساختار جدیدد و لیسدت مجداورت را
برای گرافهای  pkustkنشان میدهد .این نمودار که بر اساس اطالمات
جدول  1ترسیم شده است به طرز بهتری اختالف فداحش بدین زمدان
اجرای دو ساختار مورد مقایسه را آشکار میسازد.
مقایسه زمان اجدرای سداختار جدیدد و لیسدت مجداورت در برابدر
هرکدددام از گرافهددای  pkustkنشددان م دیدهددد کدده اخددتالف بس دیار
چشمگیری بین زمان اجرای آنها وجود دارد .همچنین ،میانگین زمان
اجرای دو ساختار برای  4گراف  pkustkنشدان مدیدهدد کده سداختار
جدید حدودًا  14برابر سریعتر از لیست مجداورت روی دیتاسدت مدورد
استفاده ممل کرده است .این نتدایج منعکسکنندده ایدن واقعیدت نیدز
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هست که وابسدتگی سداختار پیشدنهادی بده انددازه گدراف در تمدامی
نمونههای مورد آزمایش بسیار کمتر از لیست مجداورت بدوده و میدزان
رشد زمان اجرا با افزایش اندازه گراف بسیار کمتر محسوس است .دلیل
اصلی این اختالف زیاد بین زمان اجرای دو ساختار ایدن اسدت کده در
ساختار جدید یک سری مملیات اضافی ،غیرضروری و یدا تکدراری کده
ساختمان داده لیست مجاورت برای انجدام ممدل تعدویض پدی در پدی
برچسبها به آنها نیاز دارد ،حذف شدهاند .سداختار جدیدد همچندین
نیازی به جستجو در لیست گرههای مجاور یک گره و همچنین پدویش
کردن کل لیست یالها برای انجام ممل تعدویض برچسدبها نددارد کده
طبیعتً این امر بهشدت بامث صدرفهجویی در زمدان و افدزایش سدرمت
پردازش میشود.
جدول  : 5مقایسه زمان اجرای ساختار پیشنهادی با لیست مجاورت.
زمان به ثانیه

زمان به ثانیه

ساختار پیشنهادی

لیست مجاورت

تعداد
گرههای

pkustk

گراف

1/4143111
4/5914443
4/8111111
4/4583111
4/9414111
4/1841119
9/4511541
9/4188431

15/3494133
44/1151834
194/8513141
38/3439484
118/9143151
198/4495118
459/3444
491/5544184

44588
99315
89118
19991
45111
41458
38119
111341

pkustk01
pkustk09
pkustk06
pkustk03
pkustk10
pkustk11
pkustk12
pkustk14

4/114188194

199/1454119

-

میانگین

100

50
0

ساختار پیشنهادی

زمان به ثانیه
(یک میلیون تعویض برچسب)

150

لیست مجاورت

شکل  :12نمودار زمان اجرای ساختار پیشنهادی و لیست مجاورت.

 -6نتیجهگیری
همانطور که ذکر شدد ،سداختمان دادههدای متعدددی بدرای توصدی
گرافها ارائه شدهاند که مهمترین آنها مبارتندد از مداتریس مجداورت،
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لیست مجاورت ،لیست یال و ماتریس وقوع .هرکدام از ایدن سداختارها
نقاط ضع و قوت خداص خودشدان را دارندد و بدرای انجدام ممدل یدا
مملیات خاصی روی گرافها مملکرد بهتری از خود نشان میدهند.
مشکل ممدهای که در بهکارگیری این سداختمان دادههدا وجدود
دارد این است که با افزایش یافتن اندازه گراف ،تعداد مملیدات اضدافی
که برای انجام مملیدات اصدلی روی گدراف ضدروری هسدتند بهشددت
افزایش پیدا کرده و بهتبع آن زمان اجرای کلدی نیدز بدا شدیب خیلدی
تندی افزایش پیدا میکند .این مشکل ابعاد بسیار وسیعتدری بده خدود
میگیدرد اگدر بخدواهیم از الگوریتمهدای جسدتجو بدرای حدل مسدائل
بهینهسازی که مدل گراف تئوریکی آنها ممومً پیچیده است و انددازه
بزرگی دارند ،استفاده نماییم که امروزه بسیار رایج است.
در این تحقیق ،یک ساختار جدید برای ذخیرهسازی و سازماندهی
دادهها در گرافها ارائه شده است .هدف اصلی از این تحقیق ،طراحی و
پیادهسازی ساختاری ب ود که بتواند مشکالت مذکور را مهار کرده و این
امکان را برای ما فراهم آورد تا بدون نگرانی از زمان اجرای بسیار زیداد،
از الگوریتمهای جستجو برای حل مسائل بزرگ و پیچیده بهینهسدازی
که با ساختارهای مبتنی بر گراف سر و کار دارند و در فیلدهای مختل
مهرح هستند ،استفاده نماییم.
نتایج بهدستآمده بهوضوح نشان میدهندد ایدن هددف تدا حددود
زیادی محقق شده است چرا کده سداختار پیشدنهادی مملکدرد بسدیار
مهلوبی از خود نشان داد و توانست ساختمان داده لیست مجاورت کده
یکی از بهترین ساختمان دادههای موجود برای گراف است را با اختالف
بسیار چشمگیری پشت سر بگذارد .البته هیچ شکی در این نیسدت کده
ساختار پیشنهادی همچون هر الگوریتم دیگری ایددئال نبدوده و قهعدً
امکان بهبود کیفیت آن وجود دارد که در کارهای آیندده بده ایدن امدر
پرداخته خواهد شد.
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