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Abstract- This research shows how we can find Balanced Spanning Trees, without the need to determine the
relevant parameters, by using an evolutionary multi-objective algorithm. This problem belongs to the complexity
class NP-complete; therefore, for big graphs, we cannot use exact algorithms, which often rely on exhaustive
search. The existing approximate algorithms are all limited to obtaining the related parameter(s) and considering
them separately during their computations; this usually leads to finding a solution with lower quality than desired.
On the other hand, the existing methods solve the problem of the balanced spanning tree as a single objective;
which loss search space information and finding only one solution, while in real-world problems, decision-makers
often need several solutions to make a better decision. Overcoming the above-mentioned shortcomings leads to
finding a balanced spanning tree with better characteristics; which in turn, yields more benefits in relevant
applications, such as communication networks and high-performance computing projects. In this research, in
order to overcome the above challenge, the use of evolutionary multi-objective optimization via Non-dominated
Sorting Genetic Algorithm - NSGA is recommended. The proposed solution uses two objective functions to
simultaneously optimize the weight of the spanning tree and the shortest path. The first objective function
attempts to minimize the distance between each vertex and the root of the tree. The second objective function is
selected to minimize the weight of the obtained spanning tree. The proposed method was implemented and run
in a Python environment by specialized functions, on a seven-core microcomputer. In order to evaluate the
performance of the proposed algorithm, a set of random graphs by Erdos and Renyi approaches were used. The
proposed algorithm was compared with the state of the art methods in the problem of finding the balanced
spanning tree. Experimental results show that the proposed algorithm is often able to find better responses than
the other algorithms compared. The experimental results show that the proposed algorithm was always able to
find highly ranked Balanced Spanning Trees. Meanwhile, often the optimal solutions, which can only be obtained
through exact and very costly algorithms, were found, with teeny computations.
Keywords- Balanced Spanning Tree, Shortest Path Tree, Minimum Spanning Tree, Evolutionary MultiObjective Problems.
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چکیده -این پژوهش نشان میدهد که در رابطه با یافتن درخت پوشای متوازن ،چگونه میتوان با بهرهگیری از الگوریتم چند هدفه تکاملی
بدون نیاز به تعیین پارامترهای مربوطه به نمونههای با شرایط مطلوب دست یافت .این مسئله متعلق به کالس پیچیدگی اِن-پی-کامل
است ،لذا برای ورودیهای قدری بزرگ نمیتوان از یک الگوریتم دقیق که غالباً متکی بر جستجوی همهجانبه است ،بهره برد .الگوریتمهای
تقریبی موجود از یک سو همگی محدود به دریافت پارامتر مرتبط و لحاظ نمودن آنها بهطور مجزا میباشند؛ این امر موجب میشود که
بهطورمعمول پاسخهایی باکیفیت پایینتر از مطلوب را بیابند .از سویی دیگر روشهای موجود ،مسئله درخت پوشای متوازن را به صورت
تک هدفه حل میکند؛ که این امر منجر به از دست رفتن اطالعات فضای جستجوی مسئله و یافتن تنها یک راهحل میگردد ،درحالیکه
در مسائل واقعی ،غالباً تصمیمگیرندگان برای تصمیمگیری بهتر ،به چندین نمونهی راهحل نیاز دارند .رفع کاستیهای فوق میتواند منجر
به یافتن درخت پوشای متوازن با ویژگیهای برتری گردد ،که بهتبع آن منافع بیشتری در کاربردهای مربوطه مانند شبکههای ارتباطی و
محاسبات با کارایی باال ،حاصل آید .در این پژوهش ،برای غلبه بر چالشهای فوق ،بهکارگیری بهینهسازی چندهدفه تکاملی از طریق
الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب توصیه میگردد .راهحل پیشنهادی از دو تابع هدف برای بهینهسازی همزمان وزن درخت پوشا و
کوتاهترین مسیر بهره میبرد .تابع هدف اول ،سعی در حداقلسازی فاصله هر رأس تا ریشه درخت دارد ،تابع هدف دوم بهگونهای انتخاب
شده تا وزن درخت پوشای بهدستآمده کمینه باشد .روش پیشنهادی توسط توابع تخصصی و در محیط پایتون ،بر روی یک میکروکامپیوتر
هفت هستهای پیادهسازی و اجرا گردید .بهمنظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،مجموعهای از گرافهای تصادفی با رویکرد اردوس
و رنی بکار گرفته شدند .الگوریتم پیشنهادی با روشهای مطرح در حوزه یافتن درخت پوشای متوازن مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج
آزمایشی نشان میدهند که الگوریتم پیشنهادی ،در غالب موارد قادر به یافتن پاسخهای بهتری نسبت به سایر الگوریتمهای مورد مقایسه
میباشد .ضمناً غالباً پاسخهای بهینه که بهطورمعمول تنها از طریق الگوریتمهای دقیق و بسیار پرهزینه قابل حصولاند ،را با صرف توان
محاسباتی ناچیزی مییابد.
واژههای کلیدی :درخت پوشای متوازن ،درخت کوتاهترین مسیر ،درخت پوشای کمینه ،مسائل چندهدفه تکاملی
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 -1مقدمه
الگوریتمهای تکاملی بهطور موفقیتآمیزی در یافتن سریع پاسخ
بهینه و یا شبهبهینه بسیاری از مسائل بکار گرفته شدهاند [ .]1در
این راستا ،یافتن درخت پوشای متوازن ،1در علوم و مهندسی از
اهمیت ویژهای برخوردار است .یکی از کاربردهای آن افزایش سرعت
و کاهش هزینهها در سیستمهای انتقال اطالعات مانند شبکههای
کامپیوتری و نیز شبکههای اجتماعی میباشد .بهعنوانمثال در یک
شبکه ارتباطی ،مسئله «یافتن مسیر مناسب به منظور کاهش زمان
و هزینه ارسال اطالعات» را میتوان به مسئله «یافتن درخت پوشای
متوازن» سرایت داد [.]5-2
درخت پوشای متوازن در واقع درخت پوشای ریشهداری است که از
یک طرف وزن درخت به وزن درخت پوشای کمینه نزدیک باشد و
از طرف دیگر فاصله رئوس تا ریشه درخت تا حد ممکن حداقل باشد.
درواقع درخت پوشای متوازن ،محصولِ مصالحهای بین یافتن درخت
پوشای کمینه و درخت کوتاهترین مسیر میباشد.
اساساً مسئلهی یافتن درخت پوشای متوازنِ بهینه یک مسئلهی
ان پی-کامل است [ .]5لذا هر الگوریتم دقیقی که برای آن ارائه
شود ،در حالت کلی ،نمایی خواهد بود و بهتبع آن ،برای گرافهای
بزرگ و حتی قدری بزرگ ناکارآمد خواهد بود .بنابراین برای اینکه
بتوان با هزینه قابل قبولی به پاسخهای خوبی دست یافت ،از
الگوریتمهای تقریبی بهره میبریم .این الگوریتمها غالباً پاسخ بهینه
و یا نزدیک به بهینه را با صرف هزینه ناچیزی مییابند.
یکی از جدیدترین و بهترین روشهای ارائهشده برای حل این مسئله،
مبتنی بر الگوریتمهای تکاملی است [ .]5این روش ضمن دریافت
پارامترهای مرتبط ،یک نمونه مناسب را مییابد .درواقع ،محدودیت
و کاستی این روش از یک طرف متوجه آن است که مسئله درخت
پوشای متوازن را به صورت تک هدفه حل میکند؛ که این امر منجر
به یافتن تنها یک راهحل میگردد ،درحالیکه در مسائل واقعی ،غالباً
تصمیمگیرندگان برای تصمیمگیری بهتر ،به چندین نمونهی راهحل
نیاز دارند [ .]6از طرف دیگر ،نیاز به تعیین پارامترها ،ملزم میدارد
که کاربر دارای دانش قبلی در مورد کیفیت و اهمیت نسبی هر کدام
از آنها و نیز اهداف مربوطه باشد [ .]7در این خصوص باید بیان
نمود که اگرچه تعیین پارامترها در ابتدای کار حل مسئله را آسانتر
میکند اما نماینده خوبی برای مسائل واقعی نیستند .بسیاری از
پارامترها در مسائل واقعی ماهیت غیرقطعی و تصادفی دارند و با
قطعی در نظر گرفتن دادههای مسئله ممکن است جواب بهینه
مسئله در شرایط واقعی موجه نباشد.

بسیاری از مسائل دنیای واقعی ،مسائل بهینهسازی چند هدفه
هستند و الگوریتمهای تکاملی در چنین مسائلی کامالً موفق هستند.
تابع برازندگی با بیش از یک هدف ،حاوی اطالعات بیشتری است
که در اصل میتواند جستجوی الگوریتمهای تکاملی را هدایت کند.
مسئله یافتن درخت پوشای متوازن ،جزء مسائل بهینهسازی
چندهدفه محسوب میشود .تبدیل این مسئله به یک مسئله تک
هدفه برای مثال از طریق مجموع وزندار مقادیر اهداف ،منجر به از
دست دادن اطالعات موجود در جبهه پارتو و نقاط جستجوی مربوطه
میشود [ .]8با بررسی الگوریتمهای ابتکاری چندهدفه ،الگوریتم
ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب دو )NSGA-II( 2برای این مسئله
توصیه میگردد .مزیت روش  NSGA-IIنسبت به سایر روشهای
تکاملی چندهدفه ،عدم نیاز به تعیین وزن اهداف است .از طرفی
 NSGA-IIیک الگوریتم مبتنی بر ژنتیک است .جذابترین ویژگی
الگوریتم های مبتنی بر ژنتیک انعطافپذیری آن ها در انجام انواع
مختلفی از عملکردهای هدف است .دالیل اصلی این موفقیت به شرح
زیر است .این الگوریتم ها قادرند مسائل دشوار را بهسرعت و اطمینان
حل کنند .همچنین با مدلها و شبیهسازیهای موجود بسیار آسان
ارتباط برقرار میکنند .عالوه بر این ،به راحتی قابل توسعه و قابل
ترکیب هستند [ .]9به طور کلی  NSGA-IIاز سه اصل شامل
مفهوم غلبه ،حفظ تنوع و نخبهگرایی پیروی میکند که موجب
میگردد که یک رویه چندهدفه تکاملی منعطف و قوی 3برای حل
مسائل بهینهسازی چندهدفه باشد [.]10
در این پژوهش یک الگوریتم تقریبی و سریع بر اساس الگوریتم
چندهدفه تکاملی  NSGA-IIارائهشده است .راهحل پیشنهادی از
دو تابع هدف برای بهینهسازی همزمان وزن درخت پوشا و
کوتاهترین مسیر بهره میبرد .تابع هدفِ اول ،سعی در حداقلسازی
فاصله هر رأس تا ریشه درخت دارد و تابع هدفِ دوم بهگونهای
انتخاب شده است که وزن درخت پوشای بهدستآمده کمینه باشد.
کمینهسازی همزمان این دو هدف منجر به یافتن درخت پوشای
متوازن با کیفیت باالتری میگردد.
در الگوریتم پیشنهادی ،جمعیت اولیه ،اضافه بر مقداردهی تصادفی
(روش بکار رفته در الگوریتمهای قبلی موجود) ،از طریق اکتشافی
نیز مقدار میگیرند .این نوع از مقداردهی موجب میشود که فرآیند
کشف پاسخ مسئله تسریع گردد .روش پیشنهادی بدون نیاز به
تعیین پارامتر اولیه ،چندین نمونه راهحل ارائه مینماید که
انعطافپذیری در تصمیمگیری و انتخاب راهحل مناسب را به همراه
دارد .برای پیادهسازی روش پیشنهادی ضمن بهکارگیری توابع
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𝑣 برابر کوتاهترین فاصله بین دو رأس در گراف باشد .الگوریتم
دایجکسترا و بلمن فورد از الگوریتمهای شناختهشده برای محاسبه
درخت کوتاهترین مسیر در گراف وزندار میباشند [.]12 ,5

کتابخانهای مرتبط ،رویههای مورد نیاز در محیط پایتون طراحی و
اجرا گردیدند .در ادامه ،عملکرد آن بر روی مجموعهای از گرافهای
تصادفی با رویکرد اردوس و رنی [ ]11مورد ارزیابی قرار گرفت.
الگوریتم پیشنهادی با روشهای مطرح در این حوزه شامل روش
ارائهشده توسط محرم و مرسی [ ]5و روش خولر و همکاران []12
مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج آزمایشی نشان میدهند که الگوریتم
پیشنهادی با در نظر گرفتن اهداف مسئله بهطور همزمان قادر به
یافتن پاسخهایی با کیفیت باالتر نسبت به سایر الگوریتمهای مورد
مقایسه میباشد .همچنین قادر است در غالب موارد پاسخهای بهینه
را بیابد که بهطورمعمول از طریق جستجوی همهجانبه قابل دستیابی
است.

 -3-2درخت پوشای متوازن
در گراف وزندار )𝐸  𝐺 = (𝑉,با مجموعه رأس 𝑉 و مجموعه یال
𝐸 دادهشده است .به ازای هر مقدار  𝛼, 𝛽 ≥ 1یک درخت پوشای
ریشهدار 𝑇 در 𝐺 وجود دارد که )𝛽  -(𝛼,درخت پوشا متوازن نامیده
میشود اگر  )1برای هر رأس 𝑣 فاصله بین رأس𝑣 و ریشه در درخت
𝑇 حداکثر 𝛼 برابر کوتاهترین فاصله بین دو رأس در 𝐺 باشد)2 .
مجموع وزن 𝑇 حداکثر 𝛽 برابر حداقل وزن درخت در 𝐺 باشد .در
برخی از گرافهای وزندار ،وزن کلی درخت کوتاهترین مسیر ممکن
است بسیار بیشتر از وزن درخت پوشای کمینه باشد .این در حالتی
رخ میدهد که رأسهای نزدیک به ریشه تعیین شده ،در درخت
پوشای کمینه از ریشه دور باشند [ .]5شکل ( )1نشان میدهد که
وزن درخت کوتاهترین مسیر بسیار بیشتر از وزن درخت پوشای
کمینه است .فاصله رئوس تا ریشه در درخت پوشای کمینه بسیار
بیشتر از فاصله رئوس تا ریشه در درخت کوتاهترین مسیر است.
هدف از مسئله درخت پوشای متوازن به دست آوردن درختی شبیه
به درخت نشان دادهشده در شکل (-1د) است که بین این دو درخت
توازن برقرار کند.

ساختار مقاله به شرح زیر است :در بخش دوم مفاهیم پایه مربوطه
بیان میگردد .بخش سوم به بیان ادبیات و سابقه تحقیق میپردازد.
در بخش چهارم الگوریتم پیشنهادی شرح داده میشود .نتایج
آزمایشها و ارزیابی آنها در بخش پنجم ارائهشده است و درنهایت
در بخش آخر نتیجهگیری انجام شده است.
 -1دانش پسزمینه
در این بخش به تشریح مفاهیم پایهای مرتبط با مبحث پژوهشی این
مقاله میپردازیم .در این رابطه ،ابتدا درخت پوشای کمینه و درخت
کوتاهترین مسیر ،معرفی میشوند .در ادامه ،درخت پوشای متوازن
بهطور مبسوط تشریح میگردد .در دنباله آن ،الگوریتم ژنتیک با
مرتبسازی نامغلوب که نقش محوری در الگوریتم پیشنهادی دارد
معرفی و مورد بحث قرار میگیرد.
 -1-2درخت پوشای کمینه
در رابطه با گراف وزندار )𝐸  ،𝐺 = (𝑉,درخت پوشا زیرمجموعهای
از گراف 𝐺 است که تمامی رئوس آن با کمترین مقدار یالهای ممکن
پوشش یافته است .بنابراین یک درخت پوشا دور ندارد و هیچ رأس
ناهمبندی در آن دیده نمیشود .در گراف 𝐺 درخت پوشای کمینه،
درخت پوشایی است که کمترین وزن را نسبت به دیگر درختهای
پوشای گراف داشته باشد .کروسکال و پرایم ،دو الگوریتم کارآمد
شناختهشدهای هستند که درخت پوشای کمینه یک گراف وزندار
را در زمان کثیرالجمله محاسبه میکنند [.]12 ,5

r

r

r

r

(د)

(ج)

(ب)

(الف)

شکل  :1یک مثال برای درخت پوشای متوازن( .الف) گراف 𝐺( .ب)
درخت کوتاهترین مسیر مربوط به گراف 𝐺( .ج) درخت پوشای کمینه
مربوط به گراف 𝐺( .د) درخت پوشای متوازن مربوط به گراف 𝐺.

 -4-2الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب دو
الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب دو ،یکی از مهمترین و
پرکاربردترین الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه برای حل مسائل
بهینهسازی است .این الگوریتم با اضافه کردن دو عملگر مرتبسازی
نامغلوب و فاصله ازدحام به الگوریتم ژنتیک تک هدفه بدست آمده
است .مهمترین مزیت  NSGA-IIنسبت به الگوریتم ژنتیک و سایر
الگوریتمهای چندهدفه ،ایجاد یک جبهه پارتو مبتنی بر یک روش

 -2-2درخت کوتاهترین مسیر
در گراف وزندار )𝐸  ، 𝐺 = (𝑉,درخت کوتاهترین مسیر با ریشه 𝑟،
یک درخت پوشا است به طوری که برای هر رأس 𝑣 فاصله بین 𝑟 و
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 ،CMSTهدف پیدا کردن درخت پوشایی است که حداکثر فاصله
رئوس تا ریشه درخت کمینه باشد به طوری که وزن درخت بدست
آمده حداکثر 𝐶 ( 𝐶 مقدار ثابت) برابر وزن درخت پوشای کمینه
باشد .مسئله  ،CSPTبه دنبال درخت پوشایی با وزن کمینه است
به طوری که حداکثر فاصله رئوس تا ریشه درخت بدست آمده
حداکثر 𝐶 ( 𝐶 مقدار ثابت) برابر حداکثر فاصله رئوس تا ریشه درخت
کوتاهترین مسیر باشد .مسئله  MMSTبه دنبال درخت پوشا با
حداقل فاکتور کشش است.
در روش ارائه شده توسط محرم و مرسی [ ]5ضمن دریافت
پارامترهای مرتبط ،یکی از اهداف مسئله درخت پوشای متوازن را
ثابت در نظر میگیرد و با استفاده از الگوریتم ژنتیک به دنبال بهینه
کردن هدف دیگر است .درواقع ،محدودیت و کاستی این روش از
یک طرف متوجه آن است که مسئله درخت پوشای متوازن را به
صورت محدود شده و تک هدفه حل میکند .در روشهای تبدیل
مسئله به یک مسئله تکهدفه ،به اجبار برخی از اطالعات فضای
جستجو از دست میرود که برای حل این مشکل باید مسئله چندین
بار حل شود که بسیار وقتگیر است .ولی روشهای چندهدفه چنین
مشکلی ندارند و بسیار سریع میباشند .از طرف دیگر این روش تنها
یک راهحل را به همراه دارد که امکان تصمیمگیری برای کاربر وجود
ندارد ،درحالیکه در مسائل واقعی ،غالباً تصمیمگیرندگان برای
تصمیمگیری بهتر ،به چندین نمونهی راهحل نیاز دارند[.]6
اگر چه الگوریتمهای تاکنون ارائهشدهاند سعی در کاهش ضرایب 𝛼
و 𝛽 دارند ،اما نیاز به تعریف پارامتر اولیه و دانش قبلی در مورد تعیین
اهمیت نسبی هر یک از ضرایب 𝛼 و 𝛽 دارند .این تعریف پارامتر در
نتایج مسئله تأثیرگذار است .میتوان با حل مسئله به روش
چندهدفه این امکان را فراهم کرد که نه تنها چندین جواب را به
همراه داشته باشد بلکه جوابهای مناسبتری بدون نیاز به تعریف
پارامتر انتخاب گردد .الگوریتمهای چندهدفه این امکان را فراهم
میسازند که به طور همزمان تمامی اهداف مسئله بهینه شود و
نیازی به تعریف هیچگونه پارامتر اولیه نباشد [.]19 ,18

مرتبسازی نامغلوب برای هر فرد و استفاده از یک روش اختصاص
فاصله ازدحام برای پیادهسازی تخمین چگالی است .همچنین در
این الگوریتم نیاز به تعیین وزن برای اهداف مسئله وجود ندارد[.]13
این موجب میگردد که یک الگوریتم منعطف و قوی برای حل
مسائل بهینهسازی چندهدفه باشد [.]10
مرتبسازی راهحلها در الگوریتم  NSGA-IIبر اساس مفهوم غلبه
صورت میگیرد .به این صورت که راهحلها دو به دو با یکدیگر
مقایسه میشوند و راهحلی که بر دیگری غلبه کند به عنوان راهحل
نامغلوب در نظر گرفته میشود .مرتبسازی نامغلوب بر اساس
رتبهبندی پارتو و معیار ازدحام صورت میگیرد .ابتدا رتبههای
مختلف بر اساس مفهوم غلبه به هر یک از راهحلها اختصاص داده
میشود .راهحلهای با رتبه کوچکتر بهتر از راهحلهایی هستند که
رتبه بزرگتر دارند .در میان راهحلهای با رتبههای مشابه ،یک معیار
اضافی به نام معیار ازدحام در نظر گرفته میشود .معیار ازدحام برای
یک راهحل ،محاسبه فاصله بین راهحلهای مجاور آن با رتبهی مشابه
در فضای هدف است .راهحلها با ازدحام کمتر بهتر از راهحلهایی با
ازدحام بیشتر هستند.
یکی از ویژگیهای اصلی در الگوریتم  NSGA-IIنخبهگرایی است؛
به این صورت که هنگامیکه جمعیت جدید با استفاده از ترکیب و
جهش ایجاد میشود ،جمعیت فعلی و فرزندان به یک جمعیت
ادغامشده ترکیب میشوند .جمعیت بعدی با انتخاب یک شماره
مشخص (به عنوان مثال ،اندازه جمعیت) از بهترین راهحلهای
جمعیت ادغامشده ایجاد میشود [.]14
 -3کارهای مرتبط
در سالهای اخیر الگوریتمهای مختلفی برای حل مسئله ساختارهای
درختی متوازن نظیر مسئله  ]16 ,15[ t-spannerو درخت پوشا با
درجه متوازن [ ]17 ,8و درخت پوشای متوازن [ ]5ارائه شده است.
در این بخش به بررسی روشهای موجود در زمینه حل مسئله
درخت پوشای متوازن میپردازیم .جدول ،1مهمترین روشهای
ارائهشده در این زمینه ،را نشان میدهد.
یکی از جدیدترین و بهترین روشهای ارائهشده برای حل مسئله
درخت پوشای متوازن ،روش ارائهشده توسط محرم و مرسی در سال
 2017است [ .]5در روش پیشنهادی توسط محرم و مرسی ،مسئله
ساختارهای درخت پوشای متوازن در قالب سه زیر مسئله درخت
پوشای کمینه محدود شده ،)CMST( 4درخت کوتاهترین مسیر
محدود شده )CSPT( 5و مسئله درخت پوشا با حداقل حداکثر
کشش )MMST( 6مورد بررسی قرار گرفته است .در مسئله

 -4الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب برای ساخت
درخت پوشا متوازن
الگوریتم پیشنهادی در این مقاله یک الگوریتم چندهدفه تکاملی
مبتنی بر الگوریتم  NSGA-IIبرای مسئله درخت پوشای متوازن
است .این الگوریتم میتواند به طور همزمان وزن درخت پوشا در
گراف را به حداقل برساند ،همچنین مجموع فواصل رئوس تا ریشه
را در درخت کوتاهترین مسیر کاهش دهد .به طور کلی روند الگوریتم
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جدول  :1طبقهبندی روشهای ارائهشده برای مسئله درخت پوشای متوازن
سال

نویسندگان

1983

بهارات-کومار و
ژافه* []20

روش حل مسئله

معیارهای مدنظر

استفاده از فرمول تقریبی:
اگر )𝑛(𝜃 ≥  ، βαنسبت مجموع فاصله ریشه تا تمامی رئوس درخت به

فاصله

استفاده از

نیاز به تعیین

رویکرد تکاملی

پارامتر اولیه



✓

مجموع فاصله رئوس تا ریشه در درخت کوتاهترین مسیر = 𝑚√ 𝑐

1991

کونگ و
همکاران** []21

استفاده از فرمول تقریبی:
(1
پیدا کردن درخت پوشای کمینه با شعاع حداکثر 𝑅 · )𝜖 . +

وزن و شعاع



✓

1992

کونگ و
همکاران**[]22

استفاده از فرمول تقریبی:
پیدا کردن درخت پوشا با شعاع حداکثر 𝑅 · )𝜖 𝛽 = 1 + 2/ϵ ،(1 +

وزن و شعاع



✓

1992

آورباچ و همکاران
[]23

استفاده از فرمول تقریبی:
)β = 1 + 4/(α − 1

وزن و فاصله



✓

1995

خولر و همکاران
[]12

استفاده از فرمول تقریبی:
)β = 1 + 2/(α − 1

وزن و فاصله



✓

2010

آووخ و میرجلیلی
[]24

مبتنی بر روشهای کالسیک برای حل مسائل چندهدفه

فاصله ،وزن گره و انرژی
باقیمانده



✓

2015

محرم و مرسی
[]25

مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به صورت تک هدفه

وزن و فاصله

✓

✓

2017

محرم و مرسی
[]5

مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به صورت تک هدفه

وزن و فاصله

✓

✓

2018

آلفرت و همکاران
[]26

مبتنی بر روشهای کالسیک برای حل مسائل چندهدفه (مجموع وزندار)

وزن و فاصله



✓

* 𝑐 مقدار ثابت و ،𝑚 = |𝑉| − 1
**  Rحداقل مقدار شعاع درخت𝜖 > 0 ،

پیشنهادی به این ترتیب است که ابتدا جمعیت اولیه ،از طریق
مقداردهی تصادفی و اکتشافی مقدار میگیرند .سپس جمعیت اولیه
بر اساس توابع هدف تعیین شده ارزیابی میگردند .در هر مرحله ،با
اعمال عملگرهای انتخاب ،ترکیب و جهش جمعیت جدید ایجاد
میشود .سپس مرتبسازی و انتخاب راهحلها برای نسل بعدی بر
اساس مفهوم غلبه و فاصله ازدحام انجام میشود .فلوچارت مربوط
به الگوریتم پیشنهادی در شکل ( )2نشان دادهشده است .در ادامه
مراحل اصلی انجام الگوریتم با جزئیات بیشتر بیان میگردد.

نشان دادن درختان پوشا برای مسائل ناشی از وزن یال است [ .]5از
این رو در این مطالعه از روش کدگذاری مبتنی بر یال استفاده شده
است به طوری که هر یک کروموزومها بیانگر یک درخت پوشا
میباشد که شامل  𝑉 − 1یال است .هرکدام از ژنهای مربوط به
کروموزوم به یک یال از گراف اختصاص دارند .شکل (-3الف) گراف
𝐺 با  5رأس و  6یال را نشان میدهد .شکل (-3ب) درخت پوشای
گراف 𝐺 با  4یال را نشان میدهد .در شکل (-3ج) نحوه کدگذاری
بر اساس یال برای زیرگراف را نشان میدهد.

 -1-4کد کردن کروموزوم

 -2-4مقداردهی اولیه جمعیت

کد کردن کروموزوم اولین قدم در هنگام استفاده از الگوریتمهای
تکاملی است .سه روش رایج برای کدگذاری درختان پوشا در
الگوریتمهای ژنتیکی استفاده میشود شامل کدگذاری مبتنی بر
بردارهای مشخص [ ،]28 ,27کدگذاری مبتنی بر گره [ ،]29و
کدگذاری بر اساس یال [ .]30 ,5در بسیاری از مطالعات نشان
دادهشده است که کدگذاری مبتنی بر یال مناسبترین روش برای

دو روش اصلی برای مقداردهی اولیه یک جمعیت در الگوریتمهای
تکاملی روشهای تصادفی و اکتشافی میباشد .در روش مقداردهی
اولیه تصادفی ،جمعیت اولیه با راهحلهای کامالً تصادفی مقداردهی
میگردد .در روش مقداردهی اولیه اکتشافی (ابتکاری) ،جمعیت
اولیه با استفاده از روشهای اکتشافی متناسب با مسئله مقداردهی
میگردد.
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تولید جمعیت اولیه به اندازه
𝑝𝑜𝑝𝑁 (به صورت تصادفی
و اکتشافی)

ترکیب جمعیت والد و
فرزندان

محاسبه توابع هدف شامل مجموع وزن
درخت پوشا و حداکثر فاصله رئوس تا
ریشه (بخش )3-4

مرتبسازی نامغلوب

انتخاب

محاسبه توابع هدف جمعیت فرزندان
شامل مجموع وزن درخت پوشا و حداکثر
فاصله رئوس تا ریشه (بخش )3-4

عملگر جهش
(بخش )5-4

عملگر ترکیب
(بخش )4-4

شرط توقف
برقرار است؟

انتخاب 𝑝𝑜𝑝𝑁 فرد از
جمعیت (نخبه گرایی)

مرتبسازی نامغلوب و
محاسبه فاصله ازدحام

بله

بازگرداندن جبهه پارتو
نهایی

خیر
شکل  :2فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

(الف)

ایجاد راهحلهای اولیه استفاده شده است .این نوع مقداردهی منجر
به تسریع اجرای الگوریتم میگردد .بقیه اعضای جمعیت به صورت
تصادفی ایجاد میشوند .به این صورت که گره 𝑢 به صورت تصادفی
انتخاب میشود و از بین گرههای همسایه آن گره ،گره 𝑣 به تصادف
انتخاب میشود به طوری که آن گره در بین مجموعه گرههایی که
تاکنون انتخاب شدهاند نباشد ()𝑇(𝑉 ∉ 𝑣) .سپس یال مربوط به
آن به مجموعه یالها زیرگراف اضافه میگردد .یالها تا زمانی اضافه
میگردد که تعداد آنها کمتر از  𝑉 − 1باشد .میتوان نشان داد که
زیرگراف حاصل (𝑇) یک درخت با  𝑉 − 1گره است .در الگوریتم
فرض شده است ریشه درخت کوتاهترین مسیر اولین نود درگراف
است.

(ب)

(ج)
شکل  :3نحوه کد کردن کروموزوم( .الف) گراف  Gرا نشان میدهد.

 -3-4توابع هدف

(ب) زیرگراف مربوط به درخت پوشا را نشان میدهد( .ج) یالها و

الگوریتم پیشنهادی از دو تابع هدف شامل مجموع وزن درخت پوشا
و حداکثر فاصله رئوس تا ریشه 𝑟 در درخت پوشای انتخاب شده در
گراف برای دستیابی به درخت پوشای متوازن استفاده میکند .در
ادامه هر یک از اهداف با جزئیات بیشتر بیان میگردد.

نحوه کدگذاری مربوط به آن را نمایش میدهد.

در این مقاله از روش اکتشافی به همراه تصادفی استفاده شده است.
از آنجا که هر کروموزوم نشان دهنده یک درخت پوشا میباشد،
بنابراین در این مقاله از یک ورژن تصادفی از الگوریتم کروسکال و
یک درخت کوتاهترین مسیر بدست آمده از الگوریتم دایجکسترا برای

تابع هدف اول (مجموع وزن درخت پوشا) :به منظور دستیابی به
درخت پوشای کمینه ،مجموع وزن یالهای انتخاب شده توسط هر
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کروموزوم به عنوان تابع هدف اول در نظر گرفته میشود .الگوریتم
سعی در حداقلسازی این تابع هدف دارد .رابطه ( )1تابع هدف
مجموع وزن درخت پوشا را نشان میدهد که 𝑇𝐸 مجموعه یالهای
درخت پوشای مرتبط با هر راهحل است 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑒𝑇 ) .نیز وزن
هر یال در درخت را نشان میدهد.
() 1

یالها چند مورد به تصادف انتخاب میشود و به درختها اضافه
میگردد .در نهایت دور به وجود آمده در درختها با روش بیان شده
حذف میگردد.

) 𝑇𝑒(𝑡𝑂𝑓1 = ∑𝑒𝑇 ∊𝐸𝑇 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ

تابع هدف دوم (حداکثر فاصله رئوس تا ریشه  rدر درخت پوشا):

هدف دوم به منظور دستیابی به درخت پوشای متوازن به دست
آوردن درخت کوتاهترین مسیر از ریشه 𝑟 است .بدین منظور فاصله
هر رأس تا ریشه 𝑟 محاسبه میشود .الگوریتم سعی در حداقلسازی
این تابع هدف دارد .در رابطه ( )2نحوه به دست آوردن تابع هدف
سوم آمده است .در این رابطه 𝑉 ،مجموعه رأسهای گراف میباشد.
)𝑟  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑣,فاصله هر رأس 𝑣 تا ریشه است .ریشه درخت
کوتاهترین مسیر میتواند توسط کاربر تعیین گردد ولی در اینجا
اولین نود وارد شده به عنوان ریشه فرض میشود.
() 2

)𝑟 𝑂𝑓2 = 𝑚𝑎𝑥𝑣∊𝑉 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑣,

 -4-4ترکیب
د ر الگوریتم پیشنهادی انتخاب والدین برای انجام عمل ترکیب به
صورت تصادفی صورت گرفته است .به طور کلی روشهای مختلفی
برای انجام ترکیب وجود دارد .در این الگوریتم از رویکرد ترکیب
چند نقطهای مشابه روش ارائهشده در مرجع محرم و مرسی []5
استفاده شده است .به این صورت که ابتدا دو کروموزوم 𝑇1و  𝑇2به
صورت تصادفی انتخاب میشوند و بر اساس یالهای مربوط به هر
درخت دو مجموعه )  𝐸1 = 𝐸(𝑇1 ) − 𝐸(𝑇2و 𝐸2 = 𝐸(𝑇2 ) −
)  𝐸(𝑇1تعریف میشود .فرض کنید |  ، 𝑡 = |𝐸1 | = |𝐸2یک
عدد تصادفی 𝑘 در بازه ]𝑡  [1,تولید میشود .یک زیر مجموعه 𝑘
تایی به نام  𝐸1′از  𝐸1انتخاب میشود و به  𝑇2اضافه میشود و
زیرگراف  𝑇1′به دست میآید .واضح است که  𝑇1′شامل 𝑘 دور است
که یکی از یالهای  𝐸1′نیز در آن میباشد .برای حذف دورها ،به
ازای هر دور یکی از یالهای موجود در دور (به صورت تصادفی) به
غیر از یال جدید اضافه شده حذف میگردد .این رویه برای به دست
آوردن فرزند دیگر نیز تکرار میشود به این صورت که نقش 𝑇1و 𝑇2
عوض میشود [ .]5در شکل ( )4روند انجام فرآیند ترکیب قابل
مشاهده است .در مرحله اول دو درخت 𝑇1و  𝑇2که برای ترکیب
انتخاب شدهاند نشان دادهشده است .در مرحله بعد یالهایی که در
دو درخت باهم متفاوت است نمایش دادهشده است .سپس از بین

شکل  :4نحوه اعمال عملگر ترکیب بر روی والدهای  𝑇1و .𝑇2

 -5-4جهش
عملگر جهش با انتخاب یک والد و تغییر دادن یک یا چندین ژن
آن ،سعی در جستجو در فضای کشف نشده راهحلها دارد .در
الگوریتم پیشنهادی عملگر جهش با یک احتمال از قبل تعیین شده
𝑚𝑝 بر روی جمعیت اعمال میگردد .روش کار به این صورت است
که یکی از راهحلها به صورت تصادفی انتخاب میگردد .سپس یک
عدد تصادفی تولید میشود ،درصورتی که عدد تصادفی از 𝑚𝑝 کمتر
بود عملگر جهش بر روی راهحل𝑇 اعمال میشود .اعمال عملگر
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جدول  ،2مشخصات نمونه گرافهای تصادفی شامل تعداد گره ،یال،
وزن درخت پوشای کمینه و حداکثر فاصله رئوس تا ریشه مربوط به
هر یک را نشان میدهد.

جهش به این صورت است که یک یال از بین مجموعه یالهایی که
در درخت پوشای مربوط به راهحل وجود ندارد ( 𝑇𝐸  )𝐸 −انتخاب
میشود و به درخت پوشا اضافه میگردد و فرزند جدید  𝑇 ′ایجاد
میشود .بدیهی است که یک دور در زیرگراف  𝑇 ′ایجاد میگردد
سپس برای حذف دور یکی از یالهای موجود در دور به غیر از یالی
که به تازگی اضافه شده به تصادف از زیرگراف  𝑇 ′حذف میگردد.

جدول  :2مشخصات نمونههای گراف.

 -5نتایج ارزیابی
برای پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی از نرمافزار پایتون  3/7و
کتابخانه  networkxاستفاده شده است .الگوریتم پیشنهادی بر روی
مجموعه گرافهای تصادفی مورد آزمایش قرار گرفته است .در این
بخش ابتدا به معرفی نمونه گرافهای مورد استفاده پرداخته میشود.
سپس نحوه تنظیم پارامترهای الگوریتمهای مورد مقایسه و الگوریتم
پیشنهادی برای دستیابی به نتایج مطلوب بیان میگردد .در زیر
بخش سوم نحوه تنظیم پارامترهای اندازه جمعیت و حداکثر تعداد
ارزیابی توابع هدف مورد بررسی قرار میگیرد .در زیر بخش چهارم
عملکرد الگوریتم مورد بررسی قرار میگیرد .درنهایت راهحلهای
بهدستآمده توسط الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم  CMSTدر
مرجع محرم و مرسی [ ،]5الگوریتم ارائه شده توسط خولر و همکاران
[ ]12و راهحل بهینه (راهحلی که توسط جستجوی کامل درختان
پوشای گراف به دست میآید) مورد مقایسه قرار میگیرد.

وزن درخت

حداکثر فاصله رئوس تا

پوشای

ریشه درخت کوتاهترین

کمینه گراف

مسیر گراف
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تعداد

تعداد

گره

یال

1

6

12

137

2

10

36

131

47

3

15

77

195

71

4

20

159

134

52

5

50

642

338

47

6

100

1065

549

41

7

150

2513

636

34

8

200

4414

598

26

 -2-5تنظیم پارامترها
تعیین پارامترها ممکن است در نحوه رسیدن الگوریتم به جواب
مناسب تأثیر داشته باشند .ترکیبهای مختلف از پارامترها میتواند
باعث بهوجود آمدن تنوع مختلفی از راهحلها شود .جدول،3
پارامترهای مربوط به الگوریتم پیشنهادی و سایر الگوریتمهای مورد
مقایسه در این تحقیق را نشان میدهد .پارامترهای الگوریتم
پیشنهادی از طریق آزمون و خطا و با تأسی از مرجع محرم و
مرسی[ ،]5تنظیم شدهاند .در ادامه نحوه انتخاب پارامترهای مناسب
برای تعداد جمعیت و حداکثر تعداد ارزیابی توابع هدف شرح داده
میشود.

 -1-5نمونههای گراف
به منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،از چند نمونه گراف تصادفی
استفاده شده است .این نمونهها با استفاده از رویکرد اردوس و
رنی [ ]11که هر یال بین دو گره به صورت مستقل با احتمالی بین
] 𝑝 ∊ [0,1ایجاد میشوند .برای یافتن درخت پوشا در یک گراف
که تمامی گرهها در آن وجود داشته باشد ،الزم است گرافها همبند
باشد .برای اطمینان از این که گرافها همبند هستند 𝑝 طوری

جدول :3پارمترهای الگوریتمهای مورد مقایسه

𝑛 log

انتخاب میشود که 𝑛 ≫ 𝑝 باشد .برای ایجاد یک گراف ابتدا
یک گراف خالی ایجاد میشود .سپس هر یک از جفت گره با احتمال
𝑝 به هم متصل میشود [ .]31در این مقاله گرافهای تصادفی با
اندازههای  150 ،100 ،50 ،10و  200تولید و وزن یالها به صورت
تصادفی در محدوده  1تا  100تعیین میشود.
در بخش  ،5-5یافتن راهحل بهینه برای گرافها با اندازههای بزرگ
به دلیل رشد تعداد درختان پوشا با افزایش تعداد گرهها امکانپذیر
نیست .بدین منظور از گرافها با اندازههای کوچکتر شامل گراف با
تعداد گرههای  15 ،10 ،6و  20استفاده شده است.

الگوریتم

خصوصیات و پارامترها

روش خولر و

)β = 1 + 2/(α − 1

همکاران
روش محرم و
مرسی
()CMST

روش
پیشنهادی
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تعداد نسلها = حداکثر  ،300تعداد جمعیت = n
نرخ ترکیب =  ،0/9نرخ جهش = 0/2
تعداد ژنها =  ،V − 1ارزش ژن ها = در بازه ][0, E
معیار خاتمه= حداکثر تعداد ارزیابی توابع هدف
تعداد جمعیت = ، n
نرخ ترکیب =  ،0/9نرخ جهش = 0/2
تعداد ژن ها =  ،V − 1ارزش ژن ها = در بازه ][0, E
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 -5-3تأثیر اندازه جمعیت و حداکثر تعداد ارزیابی توابع
هدف
د ر این زیر بخش تأثیر اندازه جمعیت و حداکثر تعداد ارزیابی توابع
هدف بر روی جبهه پارتو بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی
مورد بررسی قرار میگیرد .به منظور تعیین اندازه مناسب جمعیت،
الگوریتم پیشنهادی با اندازه جمعیت 𝑛√،4𝑛/3 ،2𝑛/3 ،𝑛/3 ،
 𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛 ،8𝑛/3 ،7𝑛/3 ،2𝑛 ،𝑛 ،5𝑛/3مورد ارزیابی قرار گرفت
که در آن 𝑛 اندازه گراف است .برای تعیین مقدار پارامتر حداکثر
تعداد ارزیابی توابع هدف ،الگوریتم با مقادیر  105 ،104و  106مورد
ارزیابی قرار گرفت .ارزیابیهای انجام شده با جمعیتها و تعداد
ارزیابیهای مختلف بر روی گراف با اندازههای  50و  100اعمال
گردید (شکل  5تا .)8
شکل  5و  6جبهههای پارتو بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی
در اجراها مختلف را نشان میدهد که جمعیت با اندازه 𝑛 (جبهه
پارتو قرمز رنگ) نسبت به سایرین بهتر عمل کرده است و
راهحلهایی که توسط الگوریتم با تعداد جمعیت 𝑛 بدست آمده
تقریباً بر سایر راهحلها غلبه میکند .بنابراین مقدار 𝑛 به عنوان
پارامتر تعداد جمعیت درنظر گرفته میشود.
شکل  7و  8به ترتیب جبهههای پارتو مربوط به گراف با اندازههای
 50و  100را با معیار خاتمه با مقادیر مختلف نشان میدهد .نتایج
حاکی از آن است که جبهه پارتو بدست آمده با مقادیر  105و 106
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد .از آن جاییکه معیار خاتمه با
حداکثر ارزیابی تابع هدف  105به زمان اجرای کمتری نیاز دارد،
مقدار  105به عنوان پارامتر مورد نظر درنظر گرفته میشود.

شکل  :6تأثیر اندازه جمعیت بر نتایج گراف با  100گره.

شکل  :7تأثیر تعداد ارزیابی های توابع هدف مختلف بر نتایج گراف با 50
گره

شکل  :8تأثیر تعداد ارزیابی های توابع هدف مختلف بر نتایج گراف با 100
گره

شکل  :5تأثیر اندازه جمعیت بر نتایج گراف با  50گره.
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 -4-5بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی

جدول  :4مقادیر توابع هدف برای راهحلهای به دست آمده توسط
الگوریتم پیشنهادی برای گراف با  10گره

در این بخش عملکرد الگوریتم پیشنهادی بر روی نمونه گرافهای
مورد استفاده نشان داده میشود .شکل ( )9جبهه پارتو بهدستآمده
برای گرافهای تصادفی با اندازههای  150 ،100 ،50 ،10و  200را
نشان میدهد .نقاط آبی رنگ در شکل مربوط به جبهه پارتو
بهدستآمده توسط الگوریتم پیشنهادی است .ستاره قرمز رنگ
مختصات نقطهای که حداکثر فاصله رئوس تا ریشه در درخت
کوتاهترین مسیر است و درخت پوشای کمینه مرتبط با آن را نشان
میدهد .طول و عرض مربع سیاه رنگ به ترتیب مجموع وزن درخت
پوشای کمینه و حداکثر فاصله رئوس تا ریشه مرتبط با درخت
کوتاهترین مسیر در درخت پوشا بهدستآمده را نشان میدهد.
مشاهده میشود الگوریتم توانسته است برای هریک از گرافها
چندین راهحل به دست آورد؛ این امر موجب میگردد که کاربر بر
اساس نیازش (که کوتاهترین مسیر از اهمیت بیشتر برخوردار است
یا درخت پوشا کمینه) یکی از راهحلها را انتخاب نماید .از طرفی
استفاده از الگوریتم  NSGA-IIبه دلیل بهرهگیری از ویژگی فاصله
ازدحام منجر به حفظ تنوع راهحلهای واقع بر جبهه پارتو شده است.
راهحلهای بهدستآمده توسط الگوریتم پیشنهادی با راهحل حاصل
از درخت کوتاهترین مسیر و درخت پوشا کمینه مقایسه شده است.
مقایسهها نشان میدهد که راهحلهای بدست آمده توانستهاند
مصالحه خوبی را بین درخت پوشای کمینه و درخت کوتاهترین
مسیر بدست آوردند .جداول 4تا  ،8نسبت حداکثر فاصله رئوس تا
ریشه درخت پوشای منتخب به حداکثر فاصله رئوس تا ریشه درخت
کوتاهترین مسیر ( )αو نسبت مجموع وزن درخت پوشای منتخب
به مجموع وزن درخت پوشای کمینه ( )βمتناسب با هر کدام از
راهحلهای بهدستآمده توسط الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.
مقادیر«وزن» و «فاصله» به ترتیب مجموع وزن درخت پوشا و
حداکثر فاصله رئوس تا ریشه آن را برای درخت پوشا منتخب نشان
میدهد.

وزن

فاصله

تابع هدف اول ()α

تابع هدف دوم ()β

161

47

1

1/229

145

51

1/085

1/107

140

56

1/191

1/069

132

63

1/34

1/008

131

64

1/362

1

جدول  :5مقادیر توابع هدف برای راهحلهای به دست آمده
توسط الگوریتم پیشنهادی برای گراف با  50گره
وزن

فاصله

تابع هدف اول
()α

تابع هدف دوم ()β

438

47

1

1/296

420

48

1/021

1/243

391

54

1/149

1/157

375

57

1/213

1/109

370

60

1/277

1/095

357

70

1/489

1/056

340

72

1/532

1/006

339

86

1/83

1/003

338

94

2

1

جدول  :6مقادیر توابع هدف برای راهحلهای به دست آمده توسط
الگوریتم پیشنهادی برای گراف با  100گره

76

وزن

فاصله

تابع هدف اول ()α

تابع هدف دوم ()β

728

41

1

1/326

717

42

1/024

1/306

709

43

1/049

1/291

700

44

1/073

1/275

692

47

1/122

1/26

691

52

1/146

1/255

689

53

1/195

1/250

686

55

1/268

1/224

674

57

1/341

1/215

672

61

1/39

1/013

667

65

1/488

1/005

556

68

1/585

1/004

552

70

1/659

1/002

550

90

1/707

1
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شکل  :9جبهه پارتو بهدستآمده توسط الگوریتم پیشنهادی برای نمونه گراف با اندازههای  150 ،100 ،50 ،10و  200گره
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جدول  :7مقادیر توابع هدف برای راهحلهای به دست آمده
توسط الگوریتم پیشنهادی برای گراف با  150گره
وزن

فاصله

تابع هدف اول ()α

تابع هدف دوم ()β

914

34

1

1/437

894

38

1/118

1/406

888

39

1/147

1/396

880

42

1/235

1/384

877

44

1/294

1/379

857

69

1/382

1/347

852

71

2/029

1/340

661

73

2/059

1/327

646

75

2/088

1/016

645

81

2/206

1/014

644

84

2/471

1/013

643

85

2/500

1/011

642

90

2/647

1/008

641

91

2/676

1/006

639

92

2/706

1/005

636

98

2/882

1

جدول  :8مقادیر توابع هدف برای راهحلهای به دست آمده

(جستجوی کامل) به دست آید [ .]5جستجوی کامل زمانی قابل
استفاده است که گراف بسیار کوچک باشد .زیرا تعداد درختهای
پوشا به سرعت با افزایش تعداد گرهها افزایش مییابد .برای مثال در
یک گراف کامل با 𝑛 گره ،به تعداد  nn−2درخت پوشا وجود دارد
[ .]32بنابراین از گرافها با تعداد گرههای کمتر با اندازههای ،10 ،6
 15و  20گره برای این مقایسه استفاده شده است .جداول  9تا 12
نتایج حاصل از این مقایسات را نشان میدهد .برای به دست آوردن
مقادیر  αو  βبرای سایر روشها ،مقدار  αبرابر هر یک از مقادیر α
بهدستآمده برای الگوریتم پیشنهادی در نظر گرفته میشود .سپس
مقدار  βمحاسبه میشود .مشاهده میشود نتایج بهدستآمده توسط
الگوریتم پیشنهادی در غالب موارد بهتر از سایر روشها میباشد و
به راهحل بهینه نزدیکتر است .در واقع در بیشتر موارد  βبدست
آمده توسط الگوریتم پیشنهادی با راهحل بهینه برابر است؛ در سایر
موارد نیز راهحل بدست آمده به  βراهحل بهینه بسیار نزدیک است.
تمامی مراحلی که برای بدست آوردن  βانجام شد ،میتواند برای
بدست آوردن و مقایسه  αنیز صورت گیرد؛ با این تفاوت که جای
 αو  βتغییر میکند که در نتایج مقایسه تفاوتی نخواهد داشت.
جدول :9مقایسه راهحلهای به دست آمده توسط الگوریتم
پیشنهادی و سایر الگوریتمها برای  6گره

توسط الگوریتم پیشنهادی برای گراف با  200گره

 – βروش

– βروش

𝜶

–β
بهینه
1/759

134/33

1/365
1/365

1/088

1/088

1

وزن

فاصله

تابع هدف اول ()α

تابع هدف دوم ()β

846

26

1

1/415

844

28

1/077

1/411

1

842

36

1/385

1/408

1/015

1/365

837

37

1/423

1/400

1/265

1/088

8/547

834

38

1/462

1/395

831
598

40
41

1/538

1/390

1/765

1

6/525

1/577

1

خولر و

–β
CMST

پیشنهادی

1/9

1/759
1/365

همکاران

جدول :10مقایسه راهحلهای به دست آمده توسط الگوریتم
پیشنهادی و سایر الگوریتمها برای  10گره

 -5-5مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتمها
به منظور نمایش کیفیت الگوریتم پیشنهادی ،الگوریتم مورد نظر با
راهحل بهینه ،الگوریتم  CMSTدر مرجع محرم و مرسی [ ]5و
الگوریتم ارائه شده توسط خولر و همکاران [ ]12مورد مقایسه قرار
گرفت .در این بخش هدف بدست آوردن مقدار  βنزدیک به مقدار
 βبهینه برای یک مقدار ثابت  αاست .از آن جایی که الگوریتم
پیشنهادی دارای چندین جواب است ،هر بار یکی از راهحلهای
بدست آمده انتخاب میگردد و با سایر روشها مقایسه میشود.
راهحل بهینه میتواند از طریق بررسی تمام درختهای پوشای گراف

𝜶

–β
بهینه

 – βروش

– βروش

–β
CMST

پیشنهادی

1

1/229

-

1/229

1/229

1/085

1/107

24/591

1/26

1/26

1/191

1/069

11/471

1/189

1/069

1/34

1/008

6/882

1/12

1/008

1/362

1

6/525

1

1

خولر و
همکاران
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بهینه به صورت نمایی افزایش مییابد و تفاوت در زمان اجرای
الگوریتمها ملموستر خواهد بود .زمان اجرای الگوریتم مبتنی بر
ژنتیک (محرم و مرسی) نسبت به الگوریتم پیشنهادی بیشتر است؛
این مسئله به این دلیل است که در این روش در هر مرحله تنها
کروموزومهایی که شرایط مسئله را ارضا میکند به جمعیت بعدی
اضافه میشود که بررسی امکان پذیر بودن تمامی کروموزومهای
جمعیت فرزندان کاری به نسبت زمانبر است.

جدول :11مقایسه راهحلهای به دست آمده توسط الگوریتم
پیشنهادی و سایر الگوریتمها برای  15گره
 – βروش

𝜶

–β
بهینه

1

1/344

-

1/086

1/125

24/256

1/130

1/155

1

23/727

1/130

خولر و

– βروش

–β
CMST

پیشنهادی

1/344

1/344
1/130
1

همکاران

زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی
پیشنهادی و سایر الگوریتمها برای  20گره

2000

 – βروش

–β
CMST

– βروش

1000

پیشنهادی

500

1/4

1/351
1/269

𝜶

–β
بهینه

1

1/351

-

1/019

1/269

106/263

1/35

1/097

1/114

21/619

1/23

1/114

1/212

1

10/434

1/02

1

خولر و

1500

همکاران

زمان (برحسب ثانیه)

جدول :12مقایسه راهحلهای به دست آمده توسط الگوریتم

2500

0

200

150

15 20 50
تعداد گره ها

100

6

10

شکل  :10زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی

 -6زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی

مقایسه زمان های اجرای الگوریتم های مورد مقایسه

 -1-6زمان اجرا بر روی گرافهای مورد بررسی
20

شکل ( )10زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی بر روی گرافهای
تصادفی با اندازههای مختلف را نشان میدهد .همانطور که در
شکل ( )10مشاهده میشود ،به طور کلی زمان اجرای الگوریتم
پیشنهادی با افزایش تعداد گرهها و یالهای گراف افزایش مییابد.
در شکل ( )11زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی و سایر الگوریتمها
بر روی گرافهای تصادفی با اندازههای  15 ،10 ،6و  20مورد
مقایسه قرار میگیرد .همانطور که در شکل ( )11مشاهده میشود
الگوریتم پیشنهادی قادر است در زمان به نسبت کمتری جوابهای
نزدیک به بهینه و حتی بهینه بدست آورد .هر چه اندازه گراف
بزرگتر شود زمان اجرا الگوریتم دقیق برای بدست آوردن راهحل

محرم و مرسی

15

10
تعداد گره ها
روش بهینه

زمان (برحسب ثانیه)

در این بخش ابتدا به مقایسه زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی و سایر
الگوریتم مورد مقایسه برای گرافهای مورد بررسی پرداخته میشود.
در زیر بخش دوم پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی مورد ارزیابی
قرار میگیرد.

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
6
الگوریتم پیشنهادی

شکل  :11مقایسه زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی و سایر الگوریتمها

 -2-6تحلیل پیچیدگی زمانی
به طور کلی پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی به تعداد اجرا (𝑇)،
تعداد مقایسههای توابع هدف و بدترین پیچیدگی زمانی برای
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در هر تکرار پیچیدگی زمانی فاز ارزیابی شامل محاسبه وزن درخت
پوشا و محاسبه حداکثر فاصله بین رئوس و ریشه است .برای محاسبه
وزن درخت پوشا تمامی وزن یالهای انتخاب شده با یکدیگر جمع
میگردند که برابر ) 𝑇𝐸(𝑂 میباشد 𝐸𝑇 .برابر تعداد یالهای درخت
پوشا منتخب است .در الگوریتم پیشنهادی حداکثر فاصله رئوس تا
ریشه توسط الگوریتم دایجکسترا محاسبه گردید .ازآنجاییکه
پیچیدگی زمانی الگوریتم دایجکسترا در صورت استفاده از هیپ
فیبوناچی )|𝑉|𝑔𝑜𝑙|𝑉|  𝑂(|𝐸𝑇 | +است .بنابراین پیچیدگی زمانی
محاسبه حداکثر فاصله بین رئوس و ریشه )|𝑉|𝑔𝑜𝑙|𝑉| 𝑂(|𝐸𝑇 | +
خواهد بود .در هر تکرار حداکثر |𝑉| 2𝑁 = 2تعداد کروموزوم ایجاد
میشوند که الزم است ارزیابی گردند .درنتیجه پیچیدگی زمانی فاز
ارزیابی از درجه ))|𝑉|𝑔𝑜𝑙|𝑉|  𝑂(2|𝑉|(|𝐸𝑇 | +است .از آنجا که
𝑇𝐸 تعداد یالهای درخت پوشا است و میدانیم برابر |𝑉| − 1است
میتوان آن را به صورت ))|𝑉|𝑂(2|𝑉|2 + 2|𝑉|2 𝑙𝑜𝑔|𝑉| − 2
نوشت.

عملگرهایی که در الگوریتم  NSGA-IIبهکاررفته ،وابسته است.
پیچیدگی هر کدام از بخشهای الگوریتم به شرح زیر است:
 )1پیچیدگی زمانی مرتبسازی نامغلوب در الگوریتم NSGA-II

برای هر تکرار )  𝑂(𝑚𝑁 2است [ 𝑚 .]14تعداد اهداف و 𝑁 اندازه
جمعیت میباشد که ما در این مسئله آن را برابر تعداد گرهها یعنی
𝑉 درنظر گرفتهایم .در این مسئله  𝑚 = 2است .بنابراین پیچیدگی
این مرحله برابر )  𝑂(2|𝑉|2خواهد بود.

 )2عملگر ترکیب دو کروموزوم شامل دو مرحله اصلی زیر است:
•

•

انت خااب 𝑘 )|  ( 𝑘 ≤ |𝐸1یاال از مجمو عاه  𝐸1باه صااورت
ت صاادفی و ا ضاافه کردن آن به  .O(|𝐸1 |) : 𝑇2چون  𝐸1تفاوت
بین یاال هاای دو در خات را ن شااان مید هاد ب ناابراین |  |𝐸1بین
صاافر تا  .|𝑉| − 1بنابراین پیچیدگی زمان این بخش از مرتبه
)|𝑉|( Oاست.
حاذف حاداکثر 𝑘 دور از  :𝑇2پیچ یادگی این مرحلاه از مرت باه
)) 𝑂((|𝑉| + |𝐸(𝑇2 )|)( 𝑘 + 1ا ساات [ .]33از آن جاا کاه
درخت ایجااد شااده 𝑘 یال بی شااتر از درخت پو شااا دارد و
با نااابارایان 𝑘  |𝐸(𝑇2 )| = |𝑉| − 1 +و مایدانا یام ما قاادار 𝑘
حداکثر برابر  |𝑉| − 1خواهد بود .همچنین به ازای هر عملگر
ترک یاب این فرآی ناد دو باار تکرار می شااود .ب ناابراین پیچ یادگی
زمانی برای یک عملگر ترکیب برابر )|𝑉| 𝑂(6|𝑉|2 − 4است.

به طور کلی پیچیدگی زمانی عملگر ترکیب به ازای حداکثر
|𝑉| بار عمل ترکیب از مرتبه )  𝑂(|𝑉|3است.

با توجه به اینکه بدترین پیچیدگی زمانی متعلق به عملگر ترکیب
است ،الگوریتم پیشنهادی دارای زمان اجرا از مرتبه ) 𝑂(T|𝑉|3
خواهد بود.
 -7نتیجهگیری و کارهای آینده
در این پژوهش یک الگوریتم چندهدفه تکاملی برای مسئله درخت
پوشا متوازن ارائه گردید .نتایج آزمایشی و ارزیابیهای انجام شده بر
روی مجموعه آزمون ،حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی قادر
است با بهینهسازی همزمان اهداف مسئله ،بدون نیاز به تعیین
پارامتر اولیه ،پاسخهای مطلوبی را بیابد؛ همچنین این الگوریتم
میتواند چندین نمونه راهحل (جبهه پارتو) را ارائه نماید .لذا
بهکارگیری روش پیشنهادی در کاربردهای مرتبط ارجح است .هر
چند الگوریتم پیشنهادی توانسته در زمان اجرای پایینتری نسبت
به سایر روشها ،نمونه راهحل مسئله را بیابد؛ ولیکن به طور کلی با
افزایش اندازه گراف ،زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی افزایش
مییابد .به عنوان ادامه پژوهش ،میتوان عملکرد تکنیکهای
پردازش موازی را به منظور کاهش زمان اجرا بررسی نمود .همچنین
میتوان روش پیشنهادی را برای یک نمونهی واقعی پیادهسازی و
اجرا نمود تا نتایج تحقیق در کاربرد ،ارزیابی گردد.

=𝑁

 )3عملگر جهش شامل دو مرحله اصلی زیر است:
•
•

انتخاب یک یال از ( 𝑇𝐸  )𝐸 −و اضافه کردن به درخت پوشا
𝑇𝐸.𝑂(1) :
حاذف دور ای جااد شااده :در این حاالات حاداکثر یاک دور ای جااد
شاده ا سات بنابراین زمان اجرا برابر ))| 𝑇𝐸|  𝑂(2(|𝑉| +ا سات.
از آن جا که درخت ایجاد شاده یک یال بی شاتر از درخت پو شاا
دارد و ب ناابراین |𝑉| = | 𝑇𝐸| .بناابراین برای ان جاام ع مال حاذف
دور به زمان )|𝑉| 𝑂(3نیاز است.

با توجه به موارد باال ،پیچیدگی زمانی عملگر جهش به ازای حداکثر
|𝑉| = 𝑁 بار عمل جهش (در حالتی که عملگر جهش بر روی تمامی
اعضای جمعیت اعمال شود) از مرتبه )  𝑂(|𝑉|2خواهد بود.
 )4پیچیدگی زمانی فاز ارزیابی:

80

1399  پائیز سال،3  شماره،9  جلد................................................................. (JSCIT) پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات-مجله علمی
[17]

Y. Ran, Z. Chen, S. Tang, and Z. Zhang, "Primal dual based algorithm
for degree-balanced spanning tree problem," Applied Mathematics
and Computation, vol. 316, pp. 167-173, 2018.

[18]

M. H. Tahan and S. Asadi, "MEMOD: a novel multivariate
evolutionary multi-objective discretization," Soft Computing, vol. 22,
no. 1, pp. 301-323, 2018.

[19]

M. H. Tahan and S. Asadi, "EMDID: Evolutionary multi-objective
discretization for imbalanced datasets," Information Sciences, vol.
432, pp. 442-461, 2018.

[20]

مراجع
[1]

S. M. Ejabati, "Adaptive Increasing/Decreasing PSO for Solving
Dynamic Optimization Problems," Journal of Soft Computing and
Information Technology, vol. 7, no. 2, pp. 58-70, 2018.

[2]

A. Mohammadi, S.-H. Zahiri, and S.-M. Razavi, "Performance of
Intelligent Optimization Methods in IIR System Identification
Problems," Journal of Soft Computing and Information Technology,
vol. 6, no. 2, pp. 25-39, 2017.

K. Bharath-Kumar and J. Jaffe, "Routing to multiple destinations in
computer networks ",IEEE Transactions on communications, vol. 31,
no. 3, pp. 343-351, 1983.

[3]

R. Campos and M. Ricardo, "A fast algorithm for computing
minimum routing cost spanning trees ",Computer Networks, vol. 52,
no. 17, pp. 3229-3247, 2008.

[21]

J. Cong, A. Kahng, G. Robins, M. Sarrafzadeh, and C. Wong,
"Performance-driven global routing for cell based ics," in [1991
Proceedings] IEEE International Conference on Computer Design:
VLSI in Computers and Processors, 1991, pp. 170-173: IEEE.

[4]

C. Li, H. Zhang, B. Hao, and J. Li, "A survey on routing protocols for
large-scale wireless sensor networks," Sensors, vol. 11, no. 4, pp.
3498-3526, 2011.

[5]

[22]

J. Cong, A. B. Kahng, G. Robins, M. Sarrafzadeh, and C.-K. Wong,
"Provably good performance-driven global routing," IEEE
Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and
Systems, vol. 11, no. 6, pp. 739-752, 1992.

R. Moharam and E. Morsy, "Genetic algorithms to balanced tree
structures in graphs," Swarm and Evolutionary Computation, vol. 32,
pp. 132-139, 2017.

[6]

B. Awerbuch, A. Baratz, and D. Peleg, "Cost-sensitive analysis of
communication protocols," Massachusetts Inst of Tech Cambridg
Lab for Computer Science,1991.

C. A. C. Coello, G. B. Lamont, and D. A. Van Veldhuizen,
Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems.
Springer, 2007.

[7]

A. Avokh and G. Mirjalily, "Dynamic balanced spanning tree
(DBST) for data aggregation in wireless sensor networks," in 2010
5th international symposium on telecommunications, 2010, pp. 391396: IEEE.

P. Ngatchou, A. Zarei, and A. El-Sharkawi, "Pareto multi objective
optimization," in Proceedings of the 13th International Conference
on, Intelligent Systems Application to Power Systems, 2005, pp. 8491: IEEE.

[8]

W. Gao, M. Pourhassan, V. Roostapour ,and F. Neumann, "Runtime
Analysis of Evolutionary Multi-objective Algorithms Optimising the
Degree and Diameter of Spanning Trees," in International
Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization, 2019, pp.
504-515: Springer.

[9]

S. Ronoud and S .Asadi, "An evolutionary deep belief network
extreme learning-based for breast cancer diagnosis," Soft Computing,
vol. 23, no. 24, pp. 13139-13159, 2019.

[10]

K. Deb, "A robust evolutionary framework for multi-objective
optimization," in Proceedings of the 10th annual conference on
Genetic and evolutionary computation, 2008, pp. 633-640.

[11]

P. ERDdS and A. wi, "On random graphs I," Publ. Math. Debrecen,
vol. 6, pp. 290-297, 1959.

[12]

S. Khuller, B. Raghavachari, and N. Young, "Balancing minimum
spanning trees and shortest-path trees," Algorithmica, vol. 14, no. 4,
pp. 305-321, 1995.

[13]

M. Souier, M. Dahane, and F. Maliki, "An NSGA-II-based
multiobjective approach for real-time routing selection in a flexible
manufacturing system under uncertainty and reliability constraints,"
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,
vol. 100, no. 9-12, pp. 2813-2829, 2019.

[14]

S. Balaji, V. Swaminathan, and K. Kannan, "Approximating
maximum weighted independent set using vertex Support,"
International Journal of Computational and Mathemtical Sciences1,
vol. 3, no. 8, pp. 406-411, 2009.

K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, "A fast and elitist
multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," IEEE transactions on
evolutionary computation, vol. 6, no. 2, pp. 182-197, 2002.

[15]

K. Singh and S. Sundar, "Artifical bee colony algorithm using
problem-specific neighborhood strategies for the tree t-spanner
problem," Applied Soft Computing, vol. 62, pp .110-118 ,2018.

[32]

A. Cayley, "A theorem on trees," The Quarterly Journal of
Mathematics, vol. 23, pp. 376-378, 1889.

[16]

[33]

D. B. Johnson, "Finding all the elementary circuits of a directed
graph," SIAM Journal on Computing, vol. 4, no. 1, pp. 77-84, 1975.

S. Sundar, "A Steady-State Genetic Algorithm for the Tree t-Spanner
Problem," in Soft Computing: Theories and Applications: Springer,
2019, pp. 387-398.

[23]

[24]

[25]

R. Moharam, E. Morsy, and I. A. Ismail, "Genetic algorithms for
balanced spanning tree problem," in 2015 Federated Conference on
Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2015, pp.
537-545: IEEE.

[26]

C. J. Alpert et al., "Prim-Dijkstra Revisited: Achieving Superior
Timing-driven Routing Trees," in Proceedings of the 2018
International Symposium on Physical Design, 2018, pp. 10-17: ACM.

[27]

L. Davis, D. Orvosh, A. Cox, and Y. Qiu, "A genetic algorithm for
survivable network design," in Proceedings of the 5th International
Conference on Genetic Algorithms, 1993, pp. 408-415: Morgan
Kaufmann Publishers Inc.

[28]

P. Piggott and F. Suraweera, "Encoding graphs for genetic
algorithms: An investigation using the minimum spanning tree
problem," in Progress in Evolutionary Computation: Springer, 1993,
pp. 305-314.

[29]

R. Mathur, I. Khan, and V. Choudhary, "Genetic algorithm for
dynamic capacitated minimum spanning tree," International Journal
of Computer Technology and Applications, vol. 4, no. 3, p. 404, 2013.

[30]

Q. P. Tan, "A genetic approach for solving minimum routing cost
spanning tree problem," International Journal of Machine Learning
and Computing, vol. 2, no. 4, p. 410, 2012.

[31]

81

 مرضیه حاجیزاده طحان و همکاران................................................الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب برای ساخت درخت پوشای متوازن

:پاورقیها
1 Balanced

spanning tree

2 Non-dominated

4

Genetic Algorithm-II

Constrained Minimum Spanning Tree Problem (CMST)

5 Constrained

3 robust

6 Minimum
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Shortest Path Tree Problem (CSPT)

Maximum Stretch Spanning Tree Problem (MMST)

