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چکیده
، طوری که مجموع اعداد اختصاص داده شده به رئوس گراف، اختصاص اعداد طبیعی به رئوس یگ گراف ساده می باشد،رنگ آمیزی جمعی گراف
 تاکنون حل دقیقی ارائه، می باشدNP-Hard1  برای این مسأله که جزو مسائل. مهمترین کاربرد آن در حوزره زمانبندی می باشد.کمینه گردد
 بر مبنای ایده شناسایی مجموعه های مستقل رئوس گراف و اختصاص کوچکترین، یک الگوریتم ابتکاری مرکب، لذا در این پژوهش.نشده است
 بر روی گراف های موجود در کتابخانه های، الگوریتم پیشنهادی. توسعه داده شده است، برای بزرگترین مجموعه مستقل،عدد طبیعی در دسترس
. نشان دهنده کارایی الگوریتم ارائه شده می باشد، نتایج. آزمایش شده است،معروف گراف هایی که به صورت تصادفی تولید شده اند
. الگوریتم فراابتکاری، مجموعه مستقل رئوس گراف، رنگ آمیزی جمعی گراف:کلمات کلیدی
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Abstract
Graph sum colouring is the assignment of natural numbers to the
vertices of a simple graph so that the sum of the numbers assigned to the
vertices of the graph is minimized. Its most important application is in the
scheduling problems. Given that this is one of the NP-Hard problems, no
exact solution has been provided so far. Therefore, in this study, a hybrid
heuristic, based on the idea of identifying independent sets of graph vertices
and assigning the smallest natural number available for the largest
independent set has been developed. The proposed algorithm is tested on
graphs in well-known libraries of randomly generated graphs. The results
show the efficiency of the proposed algorithm.
Keywords: Graph Sum Colouring, Independent Set, Meta-heuristics.
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م .رجب زاده ،ا .محمدنژاد ،ک .عشقی
حل مسأله رنگ آمیزی جمعی گراف با استفاده از الگوریتم ابتکاری

[ ،]6از الگوریتم های فراابتکاری مورد استفاده در ادبیات موضوع
می باشند .در برخی از روش های موجود در ادبیات موضوع نیز ،از
ترکیب دو یا چند الگوریتم فراابتکاری (به عنوان مثال الگوریتم
جستجوی محلی و الگوریتم ژنتیک) استفاده شده است [ .]7در
این
کنار
روش ها ،الگوریتم های ابتکاری ،بر مبنای استفاده از ویژگی های
خاص مسأله رنگ آمیزی جمعی گراف (به عنوان مثال ،شناسایی
بزرگترین مجموعه مستقل رئوس گراف و تخصیص رنگ شماره 1
به آن) استفاده شده است [ .]11-8برای مرور جامع تر روش های
مختلف موجود در ادبیات موضوع ،به مرجع [ ]12رجوع گردد.
دسته دیگر روش های موجود در ادبیات موضوع ،بر محاسبه
حدود پایین برای جمع رنگی گراف ،متمرکز شده [ ]14 ,13یا از
روش های دقیق برنامه ریزی عدد صحیح ،برای مدل سازی و حل
مسأله رنگ آمیزی جمعی گراف استفاده کرده اند [.]16 ,15

 – 1مقدمه
فرض کنید )𝐸  𝐺 = (𝑉,یک گراف ساده با مجموعه رئوس 𝑉 و
مجموعه یال های  Eباشد .رنگ آمیزی  kرنگی گراف  Gنگاشت
𝑁 → 𝑉  𝐶:می باشد ،که به هر رأس گراف ،یک عدد طبیعی
اختصاص می دهد .اگر برای هر 𝐸 ∈ 𝑣𝑢 داشته باشیم ≠ )𝑢(𝐶
)𝑣(𝐶 آنگاه رنگ آمیزی )𝐺(𝐶 یک رنگ آمیزی مناسب  kرنگی
گراف  Gنامیده می شود .رنگ آمیزی مناسب گراف ،در واقع افراز
رئوس آن به مجموعه های 𝑘 𝐶  𝐶 1 , . . . ,می باشد که در آن ،برای
همه رئوس 𝑖 𝐶 ∈ 𝑣 داریم 𝑖 = )𝑣(𝐶 .عدد رنگی گراف که با
)𝐺(𝜒 نشان داده می شود ،برابر با کوچکترین عدد طبیعی k
است ،که به ازای آن ،یک رنگ آمیزی مناسب  kرنگی گراف،
وجود داشته باشد .مجموع رنگی گراف  Gبا رنگ آمیزی 𝐶 به
صورت زیر تعریف می شود:
𝑆𝑢𝑚(𝐶) = ∑𝑣∈𝑉 𝐶(𝑣) = 1 × |𝐶 1 | + 2 × |𝐶 2 | + ⋯ +
| 𝑘 𝐶| × 𝑘

روش های ارائه شده ادبیات موضوع ،در مسائل با اندازه بزرگ
(مسائل دنیای واقعی ،عموماً اندازه بزرگی دارند) ،کارایی پایینی
دارند .دلیل این موضوع ،عدم توجه همزمان این روش ها ،به سه
مؤلفه "توانایی جستجوی گسترده در فضای جواب"؛ "عمق بالی
جستجو" (توانایی شناسایی جواب های بهینه محلی)؛ و "استفاده
از اطالعات هیوریستیکی مسأله تحت بررسی" است .لذا ،در این
پژوهش ،سعی شده تا با ترکیب چند الگوریتم فراابتکاری با
ویژگی های مکمل ،شامل الگوریتم سیستم مورچگان ،الگوریتم
تبرید تدریجی و الگوریتم جستجوی محلی ،کارایی الگوریتم در
جستجوی فضای جواب ،افزایش یافته و در کنار آن ،با حذف
مجموعه رئوس مستقل در هر مرحله از الگوریتم (اطالعات
هیوریستیکی) ،با کاهش اندازه رئوس و یال های گراف ،عملکرد
الگوریتم ،در مسائل با اندازه بزرگ بهبود یابد.

مسأله رنگ آمیزی جمعی گراف ،به دنبال پیدا کردن یک
رنگ آمیزی مناسب ،مانند 𝐶 از رئوس گراف است ،طوری که
)𝐶(𝑚𝑢𝑆 کمینه گردد .این مقدار کمینه ،جمع رنگی گراف
نامیده شده و با )𝐺(∑ نشان داده می شود .تعداد رنگ های مورد
استفاده در رنگ آمیزی ،منجر به جمع رنگی گراف ،قدرت گراف
نامیده شده و با )𝐺(𝑠 نشان داده می شود .واضح است که عدد
رنگی گراف ،حد پایین قدرت گراف است ،یا به عبارتی ≥ )𝐺(𝑠
)𝐺(𝜒.
کوبیکا و شونک ]1[ 2مفهوم جمع رنگی گراف را برای اولین بار
معرفی کرده و ثابت نمودند که مسأله رنگ آمیزی جمعی گراف،
یک مسأله  NP-hardمی باشد .برای برخی خانواده گراف ها ،از
جمله درخت ها ،الگوریتم های با زمان چند جمله ای وجود دارد.
در مرور این موارد ،کوبیکا [ ]2همچنین محاسبه حدود پایین
جمع رنگی به صورت نظری را انجام داده است .روش های
متعددی از منظر کاربردی و بر مبنای الگوریتم های ابتکاری و
فراابتکاری جهت حل مسأله رنگ آمیزی جمعی گراف پیشنهاد
شده است.
برخی از روش های ارائه شده بر مبنای استفاده از یک الگوریتم
فراابتکاری ،جهت کمینه کردن تابع هدف مسأله یعنی مجموع
رنگی گراف می باشد .الگوریتم ژنتیک [ ،]3الگوریتم حریصانه
[ ،]4الگوریتم جستجوی ممنوع [ ]5و الگوریتم جستجوی محلی
and Schwenk

در این مقاله ،الگوریتم ابتکاری  GSC3برای حل مسأله رنگ
آمیزی جمعی گراف ،پیشنهاد شده است .در این الگوریتم ،از
مفهوم بزرگترین مجموعه مستقل استفاده شده است .برای این
منظور ،اندازه یک مجموعه مستقل به صورت تابع زیر تعریف می
گردد:
|)𝑆 𝜓𝑀 (𝑆) = 𝑀 × |𝑆| + |𝐸(𝑆, 𝑉 −

که در آن )𝑆  𝐸(𝑆, 𝑉 −نشان دهنده مجموعه یال های بین
رئوس 𝑆 و مجموعه رئوس 𝑆  𝑉 −است 𝑀 .پارامتر الگوریتم
می باشد .بنابراین در ادامه این مقاله ،از 𝜓 به جای 𝑀𝜓 استفاده
می شود.
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تعریف  .1فرض کنید 𝑆 و  𝑆 ′دو مجموعه مستقل گراف  Gباشند.

در این بخش ،الگوریتم پیشنهادی  GSCبرای حل مسأله رنگ
آمیزی جمعی گراف تشریح می گردد .این الگوریتم از سه زیر
الگوریتم تشکیل شده است .در ابتدا با استفاده از زیر الگوریتم
سیستم مورچگان که  BISANTنامیده می شود ،بزرگترین
مجموعه مستقل ممکن جستجو می گردد .سپس با استفاده از
یک الگوریتم تبرید تدریجی ،خروجی مرحله قبل ،بهبود می یابد.
این زیر الگوریتم BISSA ،نامیده می شود .سومین زیر الگوریتم
نیز ،یک الگوریتم سیستم مورچگان می باشد که رئوس گراف را
رنگ آمیزی (شماره گذاری با اعداد طبیعی) می نماید .این زیر
الگوریتم که هسته اصلی الگوریتم پیشنهادی استGCANT ،
نامگذاری شده است .شبه کد الگوریتم پیشنهادی  GSCبه صورت
زیر می باشد:

گفته می شود 𝑆 بزرگتر از  𝑆 ′است اگر و فقط اگر
)  .𝜓𝑀 (𝑆) > 𝜓𝑀 (𝑆 ′مجموعه مستقل 𝐵𝑆 بزرگترین مجموعه
مستقل نامیده می شود ،اگر برای همه مجموعه های مستقل 𝑆
داشته باشیم )𝑆( 𝑀𝜓 > ) 𝐵𝑆( 𝑀𝜓.
تفاوت بین مجموعه مستقل ماکزیمم و بزرگترین مجموعه
مستقل ،در این است که برای مجموعه مستقل ماکزیمم ،فقط
اندازه مجموعه (تعداد رئوس) در نظر گرفته می شود ،در حالی که
برای بزرگترین مجموعه مستقل ،هم اندازه مجموعه و هم تعداد
یال های متصل به رئوس آن مجموعه و رئوس متمم آن مجموعه،
به طور همزمان در نظر گرفته می شود.
در این پژوهش ،عالوه بر مجموع رنگی ،تابع هدف دیگری برای
ارزیابی رنگ آمیزی ها استفاده می گردد:

(الگوریتم :)1-الگوریتم GSC
ورودی :گراف )𝐸 .𝐺 = (𝑉,

× 𝑔(𝐶) = ∑𝑖∈𝑉(𝐺) 𝐶(𝑖) − 𝑀1 × |𝐶 1 | − 𝑀2
|) |𝐸(𝐶 1 , 𝑉 − 𝐶 1
که در آن 𝐸(𝐶 1 , 𝑉 − 𝐶 1 ) ،نشان دهنده مجموعه یال های

خروجی :رنگ آمیزی مناسب رئوس گراف 𝐺.

 :1تا زمانی که ∅ ≠ 𝐺:
.𝑺𝑩 ← 𝑩𝑰𝑺𝑨𝑵𝑻(𝑮) :2
.𝑆𝐵 ← 𝐵𝐼𝑆𝑆𝐴(𝐺, 𝑆𝐵 , |𝑆𝐵 |) :3
.{𝐶 ∗ , 𝐶𝑔∗ } ← 𝐺𝐶𝐴𝑁𝑇(𝐺, 𝑆𝐵 ) :4
 :5اگر ) 𝑠𝑏𝐶(𝑚𝑢𝑠 < ) ∗ 𝐶(𝑚𝑢𝑠 آنگاه:
.𝑪𝒃𝒔 ← 𝑪∗ :6
 :7پایان حلقه.

متصل به رئوس اولین کالس رنگی می باشد 𝑀1 ،و  𝑀2اعداد
صحیح و پارامترهای الگوریتم می باشند .این تابع ،سه معیار را به
صورت همزمان لحاظ می نماید :مجموع رنگی؛ اندازه مجموعه
رئوس متعلق به اولین کالس رنگی؛ و تعداد یال های متصل به
این رئوس .بهترین رنگ آمیزی از منظر تابع هدف 𝑔 ،با ∗𝑔𝐶 و
اولین کالس رنگی آن ،با  𝐶𝑔∗1نشان داده می شود.
در ادامه ،نتایج حل مسأله برای  38گراف آزمایشی در ادبیات
موضوع ارائه شده است که نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی با
توجه به گزارش سایر روش های ابتکاری و فراابتکاری ،به نتایج
رقابتی دست یافته است .در واقع ،رویکرد پیشنهادی ،در بسیاری
از موارد ،به بهترین جواب های یافته شده توسط روش های
موجود در ادبیات موضوع ،رسیده یا توانسته برخی از آنها را بهبود
بخشد .عالوه بر این ،اهمیت و ضرورت اجرای الگوریتم GSC
نشان داده شده است.
مابقی این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است:
در بخش بعدی ،الگوریتم پیشنهادی  GSCتشریح شده است .در
بخش  ،3نتایج محاسباتی ارائه شده و با الگوریتم های موجود از
ادبیات مقایسه شده است .در بخش  ،4مطالعه بیشتری در
خصوص عملکرد الگوریتم  GSCانجام شده و نهایتاً جمع بندی
در بخش  5ارائه شده است.

.𝑮 ← 𝑮 − {𝑪∗𝒈 𝟏 } :8
 :9پایان حلقه.
 :10پایان.
 -2-1زیر الگوریتم BISANT

در این بخش ،جزئیات زیر الگوریتم  BISANTتشریح می گردد.
 BISANTیک الگوریتم سیستم مورچگان است .در این الگوریتم،
در هر تکرار ،تعداد  mمورچه ،به طور متوالی ،جواب 𝑆 را که یک
مجموعه مستقل از رئوس گراف هستند می سازند .پس از اینکه
یک جواب ساخته شد ،فرمون 4تمام رئوس تبخیر می شود و برای
رئوس مجموعه ساخته شده ،فرمون آزاد می شود .پس از هر بار
تکرار ،برای بهترین راه حل یافته شده ،فرمون آزاد می شود .کد
شبه الگوریتم  BISANTبه شرح زیر است:
(الگوریتم :)2-الگوریتم BISANT
ورودی :گراف )𝐸 .𝐺 = (𝑉,
خروجی :مجموعه مستقل رئوس گراف 𝐺.

 :1فرمون رئوس را مقداردهی اولیه کن.

 – 2الگوریتم پیشنهادی
4
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م .رجب زاده ،ا .محمدنژاد ،ک .عشقی
حل مسأله رنگ آمیزی جمعی گراف با استفاده از الگوریتم ابتکاری

.𝑆 ← 𝑆 ′ :11
 :12اگر  𝑓(𝑆) = 0آنگاه (|)𝑆(𝐸| = )𝑆(𝑓):
 :13اگر |) 𝐵𝑆  |𝐸(𝑆, 𝑉 − 𝑆)| > |𝐸(𝑆𝐵 , 𝑉 −آنگاه:
.𝑆𝐵 ← 𝑆 :14
 :15پایان حلقه.
 :16پایان حلقه.
.𝑇 ← 𝑇 − 𝜆 :17
 :18پایان حلقه.
.𝜅 ← 𝜅 + 1 :19
 :20پایان حلقه.
 :21پایان.

𝒊𝒕𝒆𝒓 ← 𝟏 :2
 :3تا زمانی که 𝑀 < 𝑟𝑒𝑡𝑖 :
.𝑎𝑛𝑡 ← 1 :4
 :5تا زمانی که 𝑀 < 𝑟𝑒𝑡𝑖 :
 :6یک مجموعه مستقل مانند 𝑆 را بساز.
 :7اگر ) 𝐵𝑆(𝑓 > )𝑆(𝑓 آنگاه:
.𝑆𝐵 ← 𝑆 :8
 :9پایان حلقه.
 :10فرمون همه رئوس را تبخیر کن.
 :11برای رئوس 𝑆 ∈ 𝑣 فرمون آزاد کن.
.𝑎𝑛𝑡 ← 𝑎𝑛𝑡 + 1 :12
 :13پایان حلقه.
 :14برای همه رئوس عضو بزرگترین مجموعه مستقل پیدا شده ،فرمون
آزاد کن.
.𝑖𝑡𝑒𝑟 ← 𝑖𝑡𝑒𝑟 + 1 :15
 :16پایان حلقه.
 :17پایان.

 -2-3زیر الگوریتم GCANT

 GCANTیک الگوریتم سیستم مورچگان است که برای رنگ
آمیزی مناسب رئوس گراف استفاده می شود .در این الگوریتم،
تمام رنگ آمیزی های ساخته شده ،مناسب هستند (بین رئوس با
رنگ یکسان ،یالی وجود ندارد) .به عبارت دیگر ،الگوریتم ،تنها
مناطق شدنی فضای حل را جستجو می کند .پس از اینکه یک
رنگ آمیزی ساخته شد ،با استفاده از الگوریتم جستجوی محلی،
در صورت امکان ،جواب یافته شده بهبود می یابد .سپس ،دنباله
فرمون ،از طریق تبخیر فرمون همه رئوس و آزادسازی فرمون برای
جواب ساخته شده و بزرگترین مجموعه مستقل یافته شده،
بهروزرسانی میشود .پس از این که تعداد مشخصی از جواب ها
ساخته شدند ،برای بهترین جوابی که تاکنون پیدا شده است و
همچنین بزرگترین مجموعه مستقل یافته شده ،فرمون آزاد می
شود .شبه کد الگوریتم  GCANTبه شرح زیر است:

 -2-2زیر الگوریتم BISSA

 BISSAیک الگوریتم تبرید تدریجی است که در صورت امکان،
بزرگترین مجموعه مستقل پیدا شده توسط الگوریتم BISANT
را بهبود می بخشد .هدف این الگوریتم یافتن بزرگترین مجموعه
مستقل از رئوس ،با اندازه 𝜅 است .در ابتدا 𝜅 ،برابر است با اندازه
𝐵𝑆 ،خروجی الگوریتم  .BISANTدر هر مرحله ،الگوریتم به
دنبال یافتن یک مجموعه مستقل ،مانند 𝑆 با اندازه 𝜅 است .اگر
چنین مجموعه ای پیدا شد 𝜅 ،یک واحد افزایش می یابد و مرحله
بعدی شروع می شود .این روش تا زمانی ادامه می یابد که هیچ
مجموعه مستقلی با اندازه 𝜅 پیدا نشود .شبه کد الگوریتم
 BISSAبه شرح زیر است:

(الگوریتم :)3-الگوریتم GCANT

ورودی :گراف )𝐸  𝐺 = (𝑉,و مجموعه مستقل 𝐵𝑆.
خروجی :رنگ آمیزی مناسب گراف.
.𝑆𝐵 ← 𝐵𝐼𝑆𝑆𝐴(𝐺) :1
 :2دنباله فرمون ها را مقداردهی اولیه کن.
.𝒊𝒕𝒆𝒓 ← 𝟏 :3
 :4تا زمانی که 𝑀 < 𝑟𝑒𝑡𝑖:
.𝑎𝑛𝑡 ← 1 :5
 :6تا زمانی که 𝑚 < 𝑡𝑛𝑎:
 :7رنگ آمیزی مناسب 𝐶 را بساز.
 : 8رنگ آمیزی ساخته شده را با استفاده از الگوریتم جستجوی محلی
بهبود بده.
 :9اگر ) 𝐵𝑆(𝜓 > )  𝜓(𝐶1آنگاه:
.𝑆𝐵 ← 𝐶1 :10
 :11پایان حلقه.
 :12اگر ) ∗ 𝐶(𝑚𝑢𝑠 < )𝐶(𝑚𝑢𝑠 آنگاه:
.𝐶 ∗ ← 𝐶 :13

(الگوریتم :)3-الگوریتم BISSA

ورودی :گراف )𝐸  𝐺 = (𝑉,و مجموعه مستقل 𝐵𝑆.
خروجی :مجموعه مستقل بهبود یافته.
.𝑆 ← 𝑆𝐵 :1
.𝜅 ← |𝑆𝐵 | :2
 : 3تا زمانی که شرایط خاتمه الگوریتم برقرار نیست دستورات زیر را
اجراء کن:
.𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 :4
 :5تا زمانی که 𝑛𝑖𝑚𝑇 > 𝑇 :
.𝒊𝒕𝒆𝒓 ← 𝟏 :6
 :7تا زمانی که 𝑀 < 𝑟𝑒𝑡𝑖:
 :8همسایگی  𝑆 ′جواب 𝑆 را تولید کن.
.𝑖𝑡𝑒𝑟 ← 𝑖𝑡𝑒𝑟 + 1 :9
 :10اگر  𝑆 ′قابل پذیرش است آنگاه:
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 :14پایان حلقه.
 :15اگر ) ∗𝑔𝐶(𝑔 < )𝐶(𝑔 آنگاه:
.𝐶𝑔∗ ← 𝐶 :16
 :17پایان حلقه.
 :18دنباله فرمون را تبخیر کن.
 :19برای جواب های ساخته شده 𝐶 و 𝐵𝑆 فرمون آزاد کن.
.𝑎𝑛𝑡 ← 𝑎𝑛𝑡 + 1 :20
 :21پایان حلقه.
 :22برای بهترین جواب یعنی ∗ 𝐶 فرمون آزاد کن.
.𝑖𝑡𝑒𝑟 ← 𝑖𝑡𝑒𝑟 + 1 :23
 :24پایان حلقه.
 :25پایان.

بی رنگ انتخاب شود تا با رنگ فعلی رنگ آمیزی شود ،پس از
حذف این رأس از مجموعه رئوس بی رنگ ،تعداد یال های
بیشتری حذف شده و چگالی زیرگراف حاصل ،کمتر می شود .این
موضوع مطلوب است زیرا در این حالت ،گرافی با چگالی کمتر و
احتمالً با مجموع رنگی کمتر حاصل می گردد.
پس از هر رنگ آمیزی ،یک جستجوی محلی برای بهبود
رنگ آمیزی اعمال می شود .این امر ضروری است ،زیرا
الگوریتم های سیستم مورچگان ،دارای تنوع بال (حرکت
گسترده تر در فضای جواب) و تشدید کم (توانایی یافتن جواب
بهینه محلی) هستند .از سوی دیگر ،جستجوی محلی ،شدت
بالیی دارد .بنابراین ،الگوریتم سیستم مورچگان ،هنگامی که با
الگوریتم جستجوی محلی ترکیب می شود ،جواب های بهتری را
تولید
می کند .الگوریتم جستجوی محلی پیشنهادی ،از دو حرکت
همسایگی تشکیل شده است:

در این الگوریتم ،دنباله فرمون ،یک ماتریس 𝑛 × 𝑛 است که در
آن 𝑗𝑖𝜏 نشان دهنده میزان فرمون مربوط به رنگ آمیزی رأس 𝑖 با
رنگ 𝑗 است .در هر گام ،یک کالس رنگ توسط هر مورچه،
ساخته
می شود .برای این منظور ،یک رأس از مجموعه رئوس کاندید 𝐴
به صورت تصادفی و با استفاده از قاعده انتخاب احتمالی انتخاب
شده و به کالس رنگ جاری منتقل می گردد .سپس تمام رئوس
همسایه آن رأس ،از مجموعه رئوس کاندید 𝐴 حذف می گردند.
این رویه تا زمانی که مجموعه 𝐴 تهی گردد ادامه می یابد .در این
مرحله ،به رنگ جاری یک واحد اضافه شده و همه رئوسی که
رنگ آمیزی نشده اند وارد مجموعه 𝐴 می شوند .سپس مراحل
فوق ،تا رنگ آمیزی همه رئوس گراف ،ادامه می یابد .قاعده
انتخاب احتمالی که در بال اشاره شد به صورت زیر می باشد:

•

رأس 𝑣 را از 𝑖 به 𝑗 که در آن  ،𝑗 < 𝑖 − 1تغییر داده و
سپس رنگ تمام رئوس همسایه آن را از 𝑗 به کوچکترین
رنگ ممکن تغییر می دهد.
•

همسایگی کاهشی :این عملگر همسایگی ،رنگ رأس

𝑣 را از 𝑖 به 𝑗 که در آن 𝑖 ≤ 𝑗  ،تغییر می دهد .این عملگر
همسایگی ،در صورت امکان ،رنگ یک رأس را کاهش می
دهد ،در غیر این صورت ،رنگ آن بدون تغییر باقی می ماند.
در الگوریتم جستجوی محلی ،ابتدا همه همسایگیهای دو
تعویضی یک رأس محاسبه میشوند و بهترین همسایهای که
مجموع رنگی کمتری دارد انتخاب میشود و الگوریتم ،به
همسایگی جدید حرکت می کند .پس از اعمال این رویه ،برای
همه رئوس گراف ،همسایگی کاهشی برای همه رئوس اعمال می
شود.

𝛽 𝐴𝜏𝑖𝑗 × 𝜂𝑖,
𝛽 𝐴∑𝑘∈𝐴 𝜏𝑘𝑗 × 𝜂𝑘,
𝐴
𝑗 𝑃𝑖,احتمال انتخاب رأس 𝑖 از مجموعه رئوس کاندید 𝐴
که در آن

𝐴
𝑗𝑃𝑖,
=

زمانی که رنگ جاری 𝑗 است بوده و 𝐴 𝜂𝑖,اطالعات هیوریستیکی
الگوریتم است که به صورت زیر محاسبه می گردد:
)𝑖( 𝐶𝑈𝐺𝑑
)𝑖( 𝐴𝑑

همسایگی دو تعویضی :این عملگر همسایگی ،رنگ

= 𝐴𝜂𝑖,

که در آن 𝐶𝑈𝐺 نشان دهنده زیر گراف القایی شامل رئوس رنگ
نشده و )𝑖( 𝐶𝑈𝐺𝑑 و )𝑖( 𝐴𝑑 به ترتیب نشان دهنده درجه (تعداد
یال ها) رأس 𝑖 در زیر گراف القایی و زیرگراف 𝐴 می باشد.
منطق پشت این انتخاب ،این واقعیت است که اگر یک رأس با
تعداد رئوس همسایه کمتر ،در لیست کاندید انتخاب شود ،احتمال
اینکه اندازه کالس رنگ فعلی بزرگتر شود ،زیادتر می شود.
همچنین اگر یک رأس با تعداد رئوس همسایه بیشتری در
رئوس
مجموعه

 -3نتایج
برای بررسی کارایی عملی الگوریتم ارائه شده  ،GSCاین
الگوریتم ،روی  38گراف آزمایشی از ادبیات موضوع تست شده
است .این کار برای مقایسه الگوریتم ارائه شده با الگوریتم های
قبلی در ادبیات موضوع می باشد .الگوریتم ارائه شده  ،GSCکه
در بخش قبل تشریح شد ،با زبان برنامه نویسی  Cکد نویسی شده
است .نتایج اجرای الگوریتم ،روی گراف های نمونه در کتابخانه
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م .رجب زاده ،ا .محمدنژاد ،ک .عشقی
حل مسأله رنگ آمیزی جمعی گراف با استفاده از الگوریتم ابتکاری

گراف های تصادفی  DIMACSو  COLOR02در ادامه آورده
شده است.
در جداول ( )1و ( ،)2به ترتیب نتایج عددی اجرای الگوریتم روی
گراف های کتابخانه  DIMACSو  COLOR02خالصه شده
است .در این جداول ،در ستون اول اسامی گراف های مورد
بررسی ،در ستون دوم تعداد رئوس ،در ستون سوم تعداد یال ها،
در ستون چهارم نتایج الگوریتم پیشنهادی  ،GSCو در ستون
آخر نیز بهترین جواب یافته شده در ادبیات موضوع آورده شده
است.
از بین  38گراف مورد بررسی ،در  13مورد ،جواب های جدیدی
پیدا شده است که از بهترین جواب یافته شده توسط همه
الگوریتم های قبلی بهتر است .همچنین در  19مورد ،جواب
الگوریتم با جواب بهترین جواب یافته شده توسط الگوریتم های
قبلی ،برابر است .در مجموع ،از بین  38گراف مورد بررسی ،در
 32مورد از گراف ها ،یا جواب جدیدی به دست آمده و یا اینکه
همان بهترین جواب قبلی تکرار شده است .در جدولهای ( )1و
( )2این جوابها با فونت برجسته متمایز شده اند.

 -4بحث
علیرغم این واقعیت که الگوریتم  GSCپیشنهادی ما از سه زیر
الگوریتم تشکیل شده است ،اما در یک زمان ،اجرای معقول به
جواب های بسیار خوبی می رسد ،به این دلیل که
زیر الگوریتم های پیشنهادی ما بسیار چابک هستند .عالوه بر این،
ما زیر الگوریتم سیستم مورچگان  GCANTرا برای تعداد
مشخصی از تکرارها اجرا می کنیم .به عبارت دیگر ،به جای صرف
زمان برای بهبود بی اهمیت در کیفیت جواب ها ،الگوریتم را با
زمان و کیفیت معقول اجرا می کنیم و سپس برخی از رئوس را از
گراف حذف می کنیم و الگوریتم را روی گراف کوچکتری تکرار
می کنیم .در این رویکرد ،همگرایی الگوریتم را می توان به تعویق
انداخت ،اما می توان به بهبود قابل توجهی در مجموع رنگی دست
یافت .روند همگرایی الگوریتم  GSCدر شکل ( )1ترسیم شده
است.
یکی دیگر از ویژگیهای مطلوب الگوریتم  GSCاین است که این
الگوریتم میتواند از ایده رنگآمیزی مجموعههای مستقل بزرگ با
رنگهای کوچک استفاده کند و فضای راه حل را با کمک
الگوریتم فراابتکاری سیستم مورچگان جستجو کند .همانطور که
می دانیم ،الگوریتم های فراابتکاری به طور سیستماتیک ،فضای
راه حل را برای یافتن راه حل های بهتر ،جستجو می کنند.

(جدول  :)-1نتایج اجرای الگوریتم  GSCروی  20گراف از
کتابخانه DIMACS
نمونه

|𝑽|

|𝑬|

*Sum

GSC Sum

dsjc125.1

125

736

326

326

dsjc125.5

125

3891

1015

1012

dsjc125.9

125

6961

2511

2503

dsjc250.1

250

3218

977

974

نمونه

dsjc250.5

250

15668

3246

3240

anna

dsjc250.9

250

27897

8289

(جدول :)2-نتایج اجرای الگوریتم  GSCروی  18گراف از
کتابخانه COLOR02
|𝑽|
138

|𝑬|
493

*Sum
276

GSC
Sum
277

8400

david

87

406

237

237

dsjc500.1

500

12458

2850

2860

huck

74

301

243

243

dsjc500.5

500

62624

10910

10965

jean

80

254

217

217

dsjc500.9

500

112437

29912

30315

miles250

128

387

325

325

le450_15a

450

6168

2632

2622

miles500

128

1170

709

708

le450_15b

450

8169

2642

2632

myciel3

11

20

21

21

le450_15c

450

16680

3866

3552

myciel4

23

71

45

45

le450_15d

450

16750

3921

3552

myciel5

47

236

93

93

le450_25a

450

8260

3153

3146

myciel6

95

755

189

189

le450_25b

450

8263

3366

3352

myciel7

191

2360

381

381

le450_25c

450

17343

4515

4512

queen5_5

25

160

75

75

le450_25d

300

17425

4544

4522

queen6_6

36

290

138

138

flat300_28_0

300

21695

4282

4273

queen7_7

49

476

196

196

flat300_26_0

300

21633

3966

3973

queen8_8

64

728

291

291

games120

flat300_20_0

300

21375

3150

3150

120

638

443

443

qg.order30

900

26100

13950

13950

inithx.i.1

864

18707

3676

3676
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Chromatic Sum
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5500
5400
5300
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4900
4800
4700
4600
4500
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5450
5350
5250
5150
5050
4950
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4750
4650

0

Iteration

Iteration

(شکل :)3-خروجی الگوریتم  GCANTبدون آزاد کردن فرمون

(شکل :)1-روند همگرایی الگوریتم GSC

برای بزرگترین مجموعه مستقل

4000

3000

5550

2000

1000

Chromatic Sum

همانطور که در بخش  2ذکر شد ،در الگوریتم  ،GCANTبرای
رئوس متعلق به بزرگترین مجموعه ،فِرمون آزاد می شود .عالوه بر
این ،ما از اطالعات هیوریستیکی و یک الگوریتم جستجوی محلی
برای بهبود کارایی الگوریتم سیستم مورچگان استفاده کردهایم.
برای نشان دادن میزان کارآمدی این رویکرد ،الگوریتم GCANT
را بدون آنها اجرا می کنیم .نتایج را می توان در شکل ( )2تا شکل
( )5مشاهده کرد.
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 جمع بندی-5
در این تحقیق یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله
 ورودی این الگوریتم یک گراف.رنگ آمیزی جمعی گراف ارائه شد
دلخواه و خروجی آن نیز یک رنگ آمیزی رأسی گراف است که در
 عملکرد این. مجموع رنگی تا حد ممکن کمینه شده است،آن
 وDIMACS  روی گراف های تصادفی کتابخانه،الگوریتم ابتکاری
 آزمایش شد و نتایج آن با الگوریتم های ادبیاتCOLOR02
 نشان داده شد که، با توجه به نتایج عددی.موضوع مقایسه شد
الگوریتم ارائه شده دارای کارایی بسیار خوبی است و در اکثر موارد
.به نتایج خوبی رسیده است
 بعید به نظر می رسد،با توجه به پیچیدگی فضای جواب مسئله
که بتوان با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری به نتایج بسیار
 از، پیشنهاد می شود که برای کارهای آینده.بهتری دست یافت
:الگوریتم های ترکیبی استفاده شود که عناصر زیر را شامل شود
 شناسایی و استفاده از یک ویژگی کارای مربوط به ساختار شناسایی و استفاده از بزرگترین مجموعه مستقل.جواب بهینه
. کاری در این راستا بود که در این تحقیق انجام شد،رئوس گراف
ممکن است ویژگی های دیگری در ساختار جواب های بهینه یا
 بایستی این ویژگی ها شناسایی شده.زیر بهینه وجود داشته باشد
و الگوریتم به سمت جواب هایی هدایت شود که دارای این ویژگی
 باعث افزایش کارایی و هدفمندی جستجو می، این امر.ها هستند
.شود
 از یک یا دو الگوریتم فراابتکاری به عنوان هسته اصلی الگوریتم.استفاده شود
 از تکنیک های برنامه ریزی ریاضی از جمله، در صورت امکانبرنامه ریزی عدد صحیح یا برنامه ریزی محدودیت برای افزایش
.عمق جستجو استفاده شود
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