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POVZETEK 
 

 
Problem razdelitve se pogosto uporablja pri sonačrtovanju strojne in programske 
opreme. Namen razdelitve je pocenitev gradnje sistemov ter pohitritev delovanja 
sistema. 
 
V tej nalogi primerjamo in ocenjujemo različne algoritme za reševanje problema 
razdelitve. Glavni namen te naloge je prikazati, kako se ti algoritmi obnašajo ob 
različnih velikostih in gostotah grafov. 
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ABSTRACT 
 

 
The partitioning problem is often used in co-planning hardware and software equipment 
in order to reduce the costs of building systems and to speed up system operations. 
 
In this work we compare and evaluate several algorithms for solving the partitioning 
problem. The main purpose is to show how these algorithms behave when used on 
graphs of different sizes and densities. 
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Povzetek 
 

Namen naloge je ocenitev različnih algoritmov, s pomočjo katerih se rešuje problem 

razdelitve. Problem razdelitve je NP-poln problem, zato take probleme rešujemo s 

pomočjo hevristik. Problem je močno prisoten tako na računalniškem, kot na 

elektrotehničnem področju in verjetno še marsikje drugje. V nalogi smo raziskovali in 

primerjali dve različni razdelitveni tehniki. Pri prvi »konstruktivni metodi« smo 

implementirali algoritme: naključna izbira , rast množice, hierarhično kopičenje. Pri 

drugi »iterativno izboljševalni metodi« pa naslednje: razdelitev z minimalnim rezanjem, 

hitro razdelitev z minimalnim rezanjem, paralelno hitro razdelitev z minimalnim 

rezanjem, simulirano ohlajanje, fiksno tabu iskanje, naključno tabu iskanje ter genetski 

(hibridni) algoritem. Vse algoritme smo poganjali na naključno povezanih grafih 

različne velikosti in gostote.  

 

Izkazalo se je, da je za reševanje problema razdelitve najbolj primeren hibridni 

algoritem. Po končanem eksperimentu lahko trdimo, da so tudi algoritmi fiksnega tabu 

iskanja, naključnega tabu iskanja ter simuliranega ohlajanja primerni za reševanje tega 

problema. Ostali algoritmi pa dajejo mnogo slabše rezultate, zato niso primerni za to 

vrsto problema.  

 

Za to nalogo smo posebej izdelali algoritem grajenja naključnih grafov. Poigravali smo 

se z zamenjavami različnih komponent znotraj algoritmov. S tem smo želeli 

poenostaviti in predvsem pohitriti algoritme. 

 

Za nadaljnje delo bi bilo potrebno implementirati algoritem tipa razveji in omeji, s 

katerim bi za vsak posamezen graf lahko našli optimalno rešitev in jo seveda primerjali 

z rešitvami, pridobljenimi z našimi algoritmi. Ker pa je algoritem tipa razveji in omeji 

ix 
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potraten, bi bilo potrebno razvijati predvsem algoritme, ki bi upoštevali dobre lastnosti 

vseh zgoraj omenjenih algoritmov.  



1 Uvod 
 

Razdelitev je naloga, pri kateri je potrebno razdeliti dane objekte v množice tako, da je 

dana cenovna funkcija maksimizirana (minimizirana) ob upoštevanju množice 

načrtovalnih (danih) omejitev. Razdelitev se pogosto uporablja v načrtovanju strojne 

(elektronske) in programske  opreme pa tudi v sonačrtovanju (angl. co-planning) 

strojno-programske opreme.  

 

Običajni problem oziroma težava pri teh vrstah nalog je, da je optimalno rešitev težko 

ali celo nemogoče najti v sprejemljivem (polinomskem) času, ki je odvisen od dolžine 

vhoda (števila objektov). Zato se za te vrste problemov uporabljajo hevristike. 

 

V tej diplomski nalogi smo si zadali cilj, da implementiramo nekatere hevristične 

algoritme ter jih empirično analiziramo na konkretnem problemu razdelitve. Rezultat bo 

primerjalna tabela implementiranih algoritmov, kjer bodo ti ocenjeni glede na svojo 

uspešnost pri reševanju določenega problema razdelitve pri danih pogojih.  
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2 Problem razdelitve 
 

2.1 Motivacija 
 

Pogosto se zgodi, da želimo najti krepko povezane komponente1 (strojne, 

programske…) sistema. Te lahko zložimo v podmnožice tako, da se hkrati minimizira 

površina, na katero postavljamo gradnike (načrtovalna površina) in odzivni čas sistema 

(prenosna zakasnitev oziroma hitrost sistema). Podatki so lahko različni, odvisno kaj 

načrtujemo. Pri strojnem (elektronskem) načrtovanju so to lahko impulzi, pri 

programskem načrtovanju pa določene vrednosti vhodnih parametrov. Razdelitev pa se 

lahko uporablja tudi pri delitvi obsežnih vezij na več čipov, ki zadovoljujejo omejitve 

povezane s pakiranjem. S tem mislimo predvsem prostorske omejitve, kot je 

načrtovalna površina.  

 

Razdelitev se lahko uporablja za zbiranje spremenljivk in operacij v skupine, tako da je 

vsaka skupina preslikana v: 

• spominski element, ki je lahko pomnilnik, 

• funkcionalno enoto, ki predstavlja del sistema ter opravlja določeno funkcijo in 

• medsebojno povezano enoto (program, sistem) 

realnega načrta.  

 

Rezultat te razdelitve se lahko uporabi za izbiro enot pred razvrščanjem in pred 

povezovanjem enot med seboj. Enote so lahko povezane preko žic, optičnih kablov… 

Seveda se razdelitev lahko uporabi tudi za razporeditev enot. Še posebej uporabna je 
                                                 
1 Komponenti sta krepko povezani, če sta vzajemno dosegljivi. 
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pri izbiri enot, kjer nam ponavadi število vseh enot (pri tem predpostavimo, da vemo, 

koliko površine zaseda posamezna enota) da grobo oceno velikosti čipa.  

 

 

2.1.1 Prvi primer – načrtovanje vezij 

 

Da pokažemo, kako je lahko problem razdelitve opisan v jeziku grafov, si 

predstavljajmo razdelitev logičnega vezja v dva ločena bloka. Slika 2.1(a) prikazuje 

preprosto elektronsko vezje, slika 2.1(b) pa pripadajočo predstavitev vezja z grafom. 

Vsako vozlišče v grafu predstavlja fizično komponento, kot so na primer vrata, flip-

flop, register ali seštevalnik. Vsaka povezava v grafu pa predstavlja fizično povezavo 

med dvema komponentama. Glavni cilj razdelitve je, da se graf razstavi na množico 

podgrafov tako, da zadostijo vsem danim omejitvam (kot je npr. velikost podgrafa), 

med tem ko minimiziramo cenovno funkcijo (kot je npr. število povezav, ki povezujejo 

dva podgrafa). Po razdelitvi predstavlja vsak podgraf podvezje, modul, čip ali 

podsistem. Povezava, ki poteka med dvema podgrafoma in prečka črtkano linijo, 

predstavlja zunanjo povezavo med dvema gradnikoma. Vse povezave, ki ne sekajo 

črtkane linije, so notranje povezave. Slika 2.1(b) prikazuje graf G razdeljen na dva 

podgrafa G1 in G2, ki bosta morda realizirana v dveh čipih, ki jima ustrezata Čip1 

oziroma Čip2 iz slike 2.1(c). Povezavi e24 in e36, ki potekata čez mejno linijo, 

predstavljata dve fizični povezavi ni in nj, ki povezujeta Čip1 in Čip2. 

 
Slika 2.1: Razdelitev vezja: (a) preprost primer, (b) graf vezja, (c) fizična predstavitev. 

 

Grafi so ponavadi razdeljeni tako, da se optimizira odzivni čas vezja, načrtovalna 

površina ali pa kombinacija obojega. Kadar želimo optimizirati odzivni čas, izberemo 
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vozlišča grafa tako, da združimo v podmnožico tista vozlišča, ki so na kritični poti1, in 

hkrati minimiziramo število podatkov/ukazov (promet), ki se prenesejo med 

podmnožicami.  

 

Ko pa razdelimo vozlišča glede na načrtovalno površino (ceno izdelave), združujemo 

vozlišča grafa glede na tip operacije, ki jo opravljajo, med tem ko skušamo minimizirati 

povezanost med različnimi množicami. Omeniti velja, da sta minimizacija prometa 

(število podatkov) in minimizacija povezav (število povezav) dva različna in neodvisna 

cilja. Neodvisnost je mišljena s tem, da imamo lahko velik promet z majhno 

povezanostjo in obratno, majhen promet ob veliki povezanosti.  Za primer lahko 

vzamemo serijski promet preko ene žice in vzporedni promet preko vodila z enako 

prenosno hitrostjo (n bitov/sekundo).  

 
Pomemben praktični primer tega problema je postavitev komponent električnega vezja 

na plošče s tiskanim vezjem tako, da je število povezav med ploščami najmanjše. 

Komponente so vozlišča grafa, povezave pa fizične povezave vezja. Na eno ploščo se 

lahko vtisne končno mnogo komponent. Ker imajo povezave med ploščami večjo ceno 

kot povezave znotraj plošč, je naš cilj minimizirati število povezav med ploščami.  

 

 

2.1.2 Drugi primer - ostranjevanje 

 

Razdelitveni problem se pojavi tudi pri poskusu izboljšanja ostranjevanja (angl. 

paging). Ostranjevanje je eden izmed načinov za realizacijo navideznega  pomnilnika. 

Osnovna ideja ostranjevanja je preprosta. Pomožni pomnilnik je razdeljen na bloke 

enake velikosti, ki jim pravimo strani. Vse strani skupaj sestavljajo navidezni 

pomnilnik. Na enako velike bloke (okvire strani) je razdeljen tudi glavni pomnilnik. 

Vsako stran navideznega pomnilnika je mogoče prenesti v poljubni okvir. Preslikovalna 

funkcija je pri ostranjevanju definirana preko posebne tabele, ki se imenuje tabela strani 

[1]. Program lahko opazujemo kot množico povezanih entitet. Entiteta je lahko na 

                                                 
1 Kritična pot je najdaljša pot, ki poteka iz kateregakoli začetnega vozlišča v katerokoli končno vozlišče v 
usmerjenem acikličnem grafu, ki ima obtežene povezave ali vozlišča [2]. 
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primer podrutina, procedurni blok ali posamezna instrukcija in podatek, odvisno od 

stališča gledanja in stopnje zahtevane natančnosti. Povezave med entitetami lahko 

predstavljajo možni pretok podatkov, prenos toka izvajanja ali sklicevanja med 

različnimi entitetami. Naloga razdelitve je razdeliti entitete po straneh tako, da bo 

število sklicevanj med entitetami, ki ležijo na različnih straneh, minimizirano, saj to 

vpliva na hitrost izvajanja programa. 

 

 

2.1.3 Tretji primer – večprocesorski sistem 

 
Mogoče najbolj aktualna je uporaba problema razdelitve pri večprocesorskih  sistemih. 

Program, ki ga želimo pognati na večprocesorskem sistemu, je potrebno razdeliti na 

module (ukaze, procedure, podprograme) tako, da bi se problemi, ki se rešujejo v teh 

modulih, reševali čim bolj neodvisno drug od drugega (čim manj povezav med moduli). 

Povezave med moduli lahko predstavljajo možne prenose podatkov, sklicevanj… 

Število modulov naj bi bilo enako številu procesorjev, ki jih sistem uporablja. Tako 

dobljene module porazdelimo po procesorjih. S pomočjo problema razdelitve mnogo 

bolj izkoristimo dane procesorje in seveda je tudi čas izvajanja programa mnogo krajši. 

Nad samim programom je seveda predhodno potrebno izvesti razvrščanje [3]. 

 

 
2.2 Formulacija problema podatkovne razdelitve 
 

Za reševanje  problema podatkovne razdelitve je v navadi, da se rešuje kot problem 

razdelitve grafa. Optimizacijska oblika problema je naslednja. Dan je usmerjen ali 

neusmerjen aciklični graf G(V, E) ter število p∈N. Množico vozlišč V želimo razdeliti v 

p disjunktnih podmnožic V1, V2, …, Vp tako, da bo število povezav iz E s krajišči v 

različnih podmnožicah čim manjše, množice Vi pa bodo po svoji moči kar se da 

podobne: torej naj bi veljalo |V1| ≈ |V2| ≈ … ≈ |Vp|. Zaradi načina implementacije 

algoritmov, ki smo jih uporabljali v nalogi, znak ≈ pomeni, da je lahko razlika med 

močmi katerihkoli izbranih podmnožic največ 2.  
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2.3 Zahtevnost problema 
 

Da pojem zahtevnosti problema bolje ponazorimo, si bomo ogledali naslednji primer. 

Naj ima graf G(V, E), kjer je V množica vozlišč in E⊆V×V množica povezav ter n∈N 

število vozlišč. Za vsak par vozlišč vi, vj∈V naj bo cij cena povezave eij med vozliščema 

vi in vj.1 Množico V moramo razdeliti na k∈N disjunktnih podmnožic moči p∈N.  

Predpostavimo, da je n mnogokratnik števila p, torej velja n=k*p. Potem obstaja 

načinov za izbiro prve množice, 


 načinov za izbiro druge množice in tako 

dalje. Ker je premeščanje podmnožic nepomembno, je število možnih razdelitev enako 
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Iz tega sledi, da je zahtevnost našega problema vsaj Ω(kn). 

 

Problem razdelitve je v resnici NP-poln [4] in seveda s tem NP-težek [5].  

Določen problem je v razredu NP, kadar ga lahko reši nedeterministični Turingov stroj 

[6] v polinomskem številu korakov glede na dolžino vhoda (število korakov je 
                                                 
1 Cena med vozliščema, ki nista povezani (torej ne obstaja eij), ni določena.  



8 Vrednotenje hevrističnih razdelitvenih algoritmov 
 

polinomska funkcija , odvisna od dolžine vhoda). Beseda 

»nedeterministični« pomeni metodo generiranja rešitve z uporabo neke oblike 

nedeterminizma ali metode poizkušanja. Množica NP-polnih problemov je podmnožica 

NP problemov, z dodatno lastnostjo, da je problem tudi NP-težek (problem je vsaj tako 

težak, kot najtežji problem v NP). Ta lastnost pomeni, da bi rešitev enega NP-polnega 

problema v polinomskem času pomenila možnost rešitve vseh problemov (ki so v 

razredu NP) v polinomskem času. Da je problem rešljiv v polinomskem času pomeni, 

da je rešljiv s polinomskim algoritmom (Turingov stroj) [7]. 

Nn,xa)x(P
n

0i

i
i ∈= ∑

=

 

 

 

2.4 Hevristično reševanje problema 
 

Iz do sedaj povedanega sledi, da je prostor možnih rešitev lahko zelo velik. Vsako 

njegovo sistematično pregledovanje vodi v kombinatorično eksplozijo. Zato se je za 

reševanje tega problema potrebno zateči k hevrističnemu reševanju oziroma uporabi 

različnih hevristik. Hevristika je lahko pravilo palca, poenostavitev ali naučeno 

ugibanje, ki zmanjšuje ali omejuje iskalni prostor rešitev na področjih, ki so težko ali 

slabo razumljiva. Hevristike nam v nasprotju s polinomskimi algoritmi ne zagotavljajo 

optimalnih, včasih celo dopustnih rešitev. Pogosto so celo uporabljene brez teoretičnega 

zagotovila, da sploh delujejo. Hevristične metode, ki očitno slonijo na »ad hoc« 

prijemih, nam v splošnem lahko hitro vrnejo dobre rešitve (mogoče celo optimalno 

rešitev). V praksi je pogosto več dobrih rešitev bolj zaželenih kot ena optimalna 

(umetna inteligenca, strojno učenje). S tem ko v želji po zmanjšanju prostora rešitev iz 

optimizacijskega problema izpustimo kakšen manj pomemben parameter, nam lahko 

več dobrih rešitev nudi širšo kasnejšo izbiro. Tako lahko med njimi izberemo tisto 

rešitev, ki nam služi kot najbolj primerna glede na izpuščene parametre. 

 

 

 

 

 



Problem razdelitve 9 
 

2.5 Metode in algoritmi  
 

V grobem poznamo dve osnovni razdelitveni hevristični tehniki:  

• konstruktivna metoda je metoda, ki razdeli graf tako, da začne z enim ali več 

semenskimi vozlišči in nato dodaja vozlišča semenom enega za drugim (semensko 

vozlišče je vozlišče,  ki ga postavimo kot prvega v določeno množico) in 

• iterativno izboljševalna metoda, ki začne z neko začetno razdelitvijo in potem 

izboljšuje rezultat tako, da premika vozlišča med množicami. 

 

V delu bomo opisali in implementirali tri konstruktivne metode:  

• naključna izbira (angl. random selection),  

• rast množice (angl. cluster growth) in  

• hierarhično kopičenje (angl. hierarchical clustering), 

nato pa še iterativno izboljševalne metode:  

• razdelitev z minimalnim rezanjem (angl. min cut partitioning),  

• simulirano ohlajanje (angl. simulated annealing),  

• tabu iskanje (angl. tabu search),  

• genetski algoritem (angl. genetic algorithm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Vrednotenje hevrističnih razdelitvenih algoritmov 
 

  

 

 

 



3 Algoritmi 
 

3.1 Konstruktivne metode 
 

3.1.1 Naključna izbira 

 

Algoritem naključne izbire je najenostavnejša konstruktivna metoda in je pogosto 

uporabljena za tvorbo začetnih razdelitev pri iterativno izboljševalnem algoritmu. Ta 

algoritem naključno izbira vozlišča enega za drugim in jih daje v množice določene 

velikosti, dokler ta velikost ni dosežena. Ta postopek se ponavlja toliko časa, dokler 

niso vsa vozlišča porazdeljena po množicah. Algoritem je hiter in se ga zelo lahko 

implementira, zato bomo opis tega algoritma izpustili. Algoritem naključne izbire daje 

zelo pogosto slabe rezultate. 

 

 

3.1.2 Rast množice 

 

Algoritem začne z nerazdeljeno množico vozlišč in jih razporedi v dano število 

podmnožic glede na neko cenovno funkcijo.  

Algoritem sestavljajo tri naloge:  

• izbira semen,  

• izbira nerazporejenih vozlišč in  

• postavljanje vozlišč.  

11 
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V prvem koraku izberemo seme za vsako množico, zato da lahko potem vodimo 

razporeditveni postopek. Semenska vozlišča lahko določi uporabnik, lahko so izbrana 

naključno ali pa so izbrana glede na njihove atribute (kot je na primer število povezav). 

Pri drugem koraku algoritem določi vrstni red razdelitve še neporazdeljenih vozlišč. 

Vrstni red je določen s pomočjo cenovne funkcije (kot je na primer število povezav med 

neporazdeljenimi in porazdeljenimi vozlišči). Na koncu algoritem doda k primerni 

množici tisto neporazdeljeno vozlišče, pri katerem cenovna funkcija vrne najboljši 

rezultat. Ta proces se ponavlja, dokler vsa vozlišča niso razdeljena v množice. 

 

Naj bo dan graf G. Ta graf bomo razdelili v množice po m vozlišč z uporabo cen 

povezav kot cenovno funkcijo. Spremenljivka stMnozic predstavlja število množic. 

Procedura Povezan(V1, V2) nam vrne vozlišče vi ∈ V1 ⊂ V, za katerega je 

maksimalna oziroma povedano drugače, vrne vozlišče, ki je maksimalno 

povezano z V

∑
⊂∈ V  V  v

ij
2j

c

2. Spremenljivki seme in zacasna sta začasni spremenljivki za vozlišča v 

V. 

 

Algoritem: 

stMnozic = |V| / m; 

For i = 1 to stMnozic Do 

/* Izberemo seme. */ 

seme = Povezan(V, V); 

Vi = {seme}; 

V = V - {seme}; 

/* Zgradimo množice z m vozlišči. */ 

For j = 1 to m - 1 Do 

zacasna = Povezan(V, Vi); 

Vi = Vi ∪ {zacasna}; 

V = V – {zacasna}; 

EndFor; 

EndFor; 

 

Tudi ta algoritem je lahko implementirati, vendar so njegovi rezultati slabi, ker je 

cenovna funkcija izračunana samo glede na vozlišča, ki so že bila porazdeljena določeni 
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množici (tisti, ki se gradi) in ne glede na vsa vozlišča. Ta algoritem se pogosto uporablja 

za izgradnjo začetne razdelitve pri iterativno izboljševalnem algoritmu. 

 

 

3.1.3 Hierarhično kopičenje 

 

Algoritem hierarhičnega kopičenja upošteva množico vozlišč in jih združuje glede na 

neko cenovno funkcijo. Dve »najbližji« vozlišči sta združeni in sta mišljeni kot eno 

vozlišče za nadaljnje kopičenje. Ta proces se nadaljuje tako, da v vsaki iteraciji 

združujemo po dve posamični vozlišči ali vozlišče oziroma množico z drugo množico. 

Algoritem se ustavi, ko je generirana ena množica in hierarhično drevo njenega 

grajenja. Zato kakršnokoli rezanje skozi drevo tvori množico poddreves ali podmnožic. 

 

Naj bo dan graf G, kjer je V množica n ∈ N vozlišč. Naj bo M = {nk | 1 ≤ k < n} 

množica nekončnih vozlišč v drevesu množic. Označimo z LNas(nk) in DNas(nk); 

levega in desnega naslednika vsakega nekončnega vozlišča nk in z L(nk) nivo 

nekončnega vozlišča nk. Naj bo C = {cij | 1 < i, j < |V|, i ≠ j} matrika vrednosti cenovne 

funkcije. Za vsa vozlišča vi ∈ V je L(vi) = 0. Funkcija Blizina(vi, vj) računa vrednosti 

cenovne funkcije za vse pare vozlišč v V. Procedura MaksBlizu(C) vrne maksimalno 

vrednost cenovne funkcije iz matrike C. Če imata dva para vozlišč isto vrednost 

cenovne funkcije, potem se vrne tisti par, ki ima manj povezav. Začasni spremenljivki 

vmax1 in vmax2 hranita vozlišči z maksimalno vrednostjo cenovne funkcije v vsaki 

iteraciji. Podobno cmax1, cmax2 hranita maksimalne vrednosti cenovne funkcije.  

 

Algoritem: 

For (vse vi ∈ V) Do L(vi) = 0;  

/* Računamo mero bližine. */ 

For (vse vi, vj ∈ V) Do cij = Blizina(vi, vj);  

/* Gradimo drevo množic. */ 

For k = 1 to n - 1 Do 

cmax1, max2 = MaksBlizu(C); 

V = V ∪ {nk); 
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V = V - {vmax1, vmax2}; 

LNas(nk) = vmax1; 

DNas(nk) = vmax2; 

L(nk) = Max(L(vmax1), L(vmax2)) + 1; 

/* Računamo cenovno funkcijo za nk. */ 

For (vse vm ∈ V) Do 

ckm =Max(cmax1,m, cmax2,m); 

cmax1,m = cmax2,m = 0; 

EndFor; 

EndFor; 

 

Različica tega algoritma je tako imenovana večstopenjska metoda kopičenja [8]. Ta 

algoritem izvaja kopičenje v več nivojih (stopnjah). 

 

Na sliki 3.1(a) vidimo, kako so vozlišča povezana glede na kriterij A, na sliki 3.1(b) pa 

glede na kriterij B. Poleg njiju vidimo tudi njuni drevesi grajenja. Sliki 3.1(c) in 3.1(d) 

prikazujeta novo nastala grafa iz grafov na slikah 3.1(a) in 3.1(b), kjer smo upoštevali 

prvo linijo reza (ko smo poddrevesa pod to linijo združili, smo začeli upoštevati 

nasprotni kriterij). Slika 3.1 (e) pa prikazuje, kako lahko zamenjavo kriterijev naredimo 

pri drugi liniji reza [9]. 

 

Za naš problem smo morali osnovni algoritem zelo spremeniti. Ker imamo omejitev, da 

je število vozlišč znotraj množic čim bolj enako in ker  moramo osnovno množico 

razdeliti na določeno število podmnožic, smo naredili dvoje. Omejili smo število 

množic, v katere se lahko vozlišča združujejo ter do kolikšne mere se lahko polnijo 

množice. To pomeni, da se lahko med seboj združujeta le vozlišče in množica (v 

primeru, da množica še ni dosegla omejitve) ali vozlišče in vozlišče (dokler število 

množic ni doseglo omejitve, ki pa je enaka stopnji razdelitve). S tem se je naš algoritem 

praktično izrodil v algoritem rast množice. Tu smo splošni algoritem obdržali in opisali 

zato, da pokažemo še eno metodo grajenja, ki bi bila v drugačnih okoliščinah verjetno 

mnogo bolj koristna in uporabna. 
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Slika 3.1: Razdelitev glede na (a) samo kriterij A, (b) samo kriterij B, (c) kriterij A pod prvo linijo reza, 
nato kriterij B, (d) kriterij B pod prvo linijo reza, nato kriterij A, (e) kriterij A pod drugo linijo reza, nato 
kriterij B. 
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3.2 Iterativno izboljševalne metode 
 

3.2.1 Razdelitev z minimalnim rezanjem 

 

Opis algoritma 
 

Algoritem izmenjuje dve skupini vozlišč med dvema podgrafoma enakih velikosti. 

Rezultat je maksimalna izboljšava razdelitve. To pomeni, da je po zamenjavi vozlišč 

število povezav med različnimi množicami najmanjše možno (v tistem koraku). Lahko 

se uporablja tudi kot osnova za reševanje splošnih razdelitvenih problemov (med več 

kot dvema razdelitvama). Uporablja se v veliko aplikacijah, ker daje dobre rezultate v 

kratkem času. 

 

Osnovni algoritem razdeli graf G z 2n vozlišči v dva podgrafa z n vozlišči, tako da 

minimizira število povezav med tema dvema podgrafoma [10]. Algoritem začne z 

naključno razdelitvijo množice V v dve približno enaki podmnožici V1 in V2. V vsaki 

iteraciji algoritem zamenja k parov (k ≤ n) vozlišč med tema dvema množicama. Konča 

se takrat, ko ni možno nobeno izboljšanje več. Ta proces se lahko izvaja večkrat z 

naključnimi začetnimi razdelitvami. Na ta način se poveča verjetnost, da se bo našla 

rešitev, ki je blizu globalnemu minimumu. 

 

 
Slika 3.2: Razdelitev na dva dela (Dvodelna razdelitev – angl. two-way partition). 
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Zamislimo si razdelitev grafa G z 2n vozlišči v dva podgrafa G1 in G2 z n vozlišči. Za 

vsako vozlišče vi ∈ V1 definiramo zunanjo ceno kot ∑
∈

=
2k V  v

iki c EC  in notranjo ceno kot 

. Razlika med zunanjo in notranjo ceno je podana z D∑
∈

=
1m V  v

imi c IC i = ECi - ICi. 

Podobno lahko definiramo ECj, ICj in Dj za vsako vozlišče vj ∈ V2. 

 

Naj cij predstavlja število povezav med vi in vj. Za vsak par vozlišč vi ∈ V1 in vj ∈ V2 

definirajmo pridobitev izmenjavanja vi in vj kot dobitekVozlisc(vi, vj) = Di + Dj - 2cij, 

kjer sta Di in Dj izpeljana iz zgornjih enačb. Cena cij prispeva k obema zunanjima 

cenama ECi in ECj. Po zamenjavi vi in vj prispevek teh povezav k zunanji ceni ostaja 

isti.  

 

 
Slika 3.3: Zmanjševanje števila medsebojnih povezav s pomočjo zamenjave: (a) pred zamenjavo vozlišč vi 
in vj, (b) po zamenjavi vozlišč vi in vj. 
 

Algoritem raje zamenjuje »koristno« skupino vozlišč, kot da bi zamenjeval le en par 

vozlišč. Na začetku naključno razdeli vozlišča v dve množici enakih velikosti. Potem 

izračuna zunanje cene, notranje cene in razliko med tema cenama za vsa vozlišča. 

Algoritem nato najde par vozlišč (iz vsake množice enega), ki generira maksimalno 

pridobitev skozi zamenjavo. To pridobitev shrani, na novo nastavi cene in zaklene 

izbrani par, da bi preprečil možnost ponovne izbire za zamenjavo. Ta postopek se 

nadaljuje toliko časa, dokler ni vseh n vozlišč v vsaki podmnožici v parih in zaporedje 

pridobitev dobitekVozlisc1, dobitekVozlisc2, …, dobitekVozliscn generiranih. Končna 

pridobitev z zamenjavami prvih k parov vozlišč, kjer je 1 ≤ k ≤ n, je izračunana kot 

. ∑
=

=
k

1i
iliscdobitekVozDobitek(k)
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Slika 3.4: Strategija iskanja z minimalnim rezom. 

 

Algoritem v resnici zamenjuje samo prvih k parov vozlišč, za katere je Dobitek(k) 

maksimalen. Ti pari vozlišč tvorijo »koristno« skupino. Če je za vse k Dobitek(k) manjši 

ali enak nič, se algoritem ustavi.  

 

Vrsta Zakleni hrani vrednost 0, če je vozlišče dostopno za izmenjavo, in 1, če je 

vozlišče zaklenjeno. Procedura RastGruc(G, n) izbere podgraf velikosti n. Procedura 

Zamenjaj(V1, V2, vi, vj) zamenja vozlišči vi ∈ V1 in vj ∈ V2 v dveh podgrafih G1 in G2. 

Vrsta dobitekVozlisc hrani pridobitev za vsak par vozlišč. Vrsti max1 in max2 pa hranita 

indekse teh vozlišč. Vrsta Dobitek hrani nabrano pridobitev za zaporedje n izmenjav. 

Spremenljivki najk in najDobitek hranita indeks in vrednost maksimalne nabrane 

pridobitve. 

 

Algoritem: 

G1 = RastGruc(H, n); 

G2 =G - G1; 

najDobitek = ∞; 

While (najDobitek > 0) Do 

najDobitek = 0; 

For i = 1 to 2n Do Zakleni(i) = 0; 

For k= 1 to n Do 

dobitekVozlisc(k) = 0; 

Dobitek(k) = 0; 

/* Najdemo najboljši par vozlišč za izmenjavo. */ 

For (vse vi ∈ G1 in Zakleni(i) = 0) Do 

For (vse vj ∈ G2 in Zakleni(j) = 0) Do 
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If (Di + Dj - 2cij > dobitekVozlisc(k)) then 

dobitekVozlisc(k) = Di + Dj - 2cij; 

max1(k) = i; 

max2(k) = j; 

EndIf; 

EndFor; 

EndFor; 

Zakleni(max1(k)) = Zakleni(max2(k)) = 1; 

/* Posodobimo pridobitev po preizkušeni zamenjavi. */ 

For i = 1 to 2n Do 

If (vi ∈ G1 in Zakleni(i) = 0) then Di = Di - ci,max2(k) + ci,max1(k); 

If (vi ∈ G2 in Zakleni(i) = 0) then Di = Di - ci,max1(k) + ci,max2(k); 

EndFor; 

/* Izračunamo nabrano pridobitev. */ 

Dobitek(k) = Dobitek(k - 1) + dobitekVozlisc(k); 

If (Dobitek(k) > najDobitek) then 

najk = k; 

najDobitek = Dobitek(k); 

EndIf; 

EndFor; 

/* Zamenjamo k parov vozlišč. */ 

For k = 1 to najk Do (G1, G2) = Zamenjaj(V1, V2, vmax1(k), vmax2(k)); 

EndWhile; 
 

 

Časovna zahtevnost osnovnega algoritma 
 

Časovna zahtevnost osnovnega dvodelnega razdelitvenega algoritma je O(n2*log(n)), 

kjer je n število vozlišč. Razširitev tega algoritma je v implementaciji večdelne 

razdelitve. Če je dan problem razdelitve množice V v m podmnožic, potem ta algoritem 

za večdelno razdelitev izvaja dvodelni algoritem večkrat, tako da proizvede m 

podmnožic.  

 

 



20 Vrednotenje hevrističnih razdelitvenih algoritmov 
 

Izboljšava osnovnega algoritma 
 

Za naš problem smo zgoraj opisani algoritem nekoliko priredili. Ker je razdelitev 

večdelna, smo uporabili rekurzivno proceduro, ki ob vsakem klicu razdeli množico na 

dve podmnožici čim bolj enakih velikosti tako, da se bo v končnem številu korakov 

rekurzije razbila osnovna množica v določeno število množic približno enakih velikosti. 

Na ta način smo dosegli, da je možno razbitje osnovne množice na poljubno število 

podmnožic. Naslednja evolucija algoritma je bila pohitritev dela algoritma, kjer iščemo 

najboljši par za zamenjavo. Glavna lastnost tega algoritma je v strategiji preiskovanja 

okolice. 

 

Algoritem: 

/* Algoritem HitroIskanje nam vrne par vozlišč (u, v) z največjo pridobitvijo, kjer je 

u ∈ L1 in v ∈ L2. L1 in L2 sta seznama vozlišč iz razdelitev P1 in P2, ki so urejena 

po D vrednostih vozlišč. */ 

k = 1; 

While (uk je sosed od v1) and (k < m) Do k = k + 1; 

/* Gmax predstavlja največjo pridobitev do sedaj preiskanih parov vozlišč. */ 

;G G
1k v, umax =  

(u, v) = (uk, v1); 

For j = 1 to k - 1 Do  /* Pregledamo le prvih k - 1 stolpcev. */ 

i = 0; 

Repeat 

i =  i + 1; 

If ( then )G G maxv,u 1k
>

(u, v) = (vi, uj); 

; 
1, max ji uvGG =  

EndIf 

If (i = 1) and ( maxuv GDD
j1
≤+ ) then Return(Gmax, (u, v)); 

Until (vi ni sosed od uj) or (i = m); 

EndFor; 

Return(Gmax, (u, v)); 
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Časovna zahtevnost izboljšanega algoritma 
 

V [11] je za zgoraj zapisani algoritem dokazano (HitroIskanje – angl. 

Compact_Col_Scan), da je v najslabšem primeru časovna zahtevnost tega algoritma 

O(d2), med tem ko je časovna zahtevnost osnovnega algoritma O(m2); kjer je d = 2e/n 

definiran kot povprečna stopnja vozlišča in m velikost posamezne razdelitve. Zato je 

časovna zahtevnost tega algoritma O(n*d*log(n)). 

 

 

Paralelno izvajanje osnovnega algoritma 
 

Zadnja različica algoritma je osnovana na predpostavki, da imamo že predhodno 

naključno generiranih n množic ter nato nad njimi izvajamo osnovni algoritem. To 

počnemo toliko časa, dokler med nobenim parom množic ne pride več do izboljšanja. 

 

Algoritem: 

/* Razdelimo osnovno množico na stGruc podmnožic. */ 

RazdeliNaStGruc(); 

zamenjaj = True; 

While (zamenjaj) Do 

zamenjaj = False; 

For i = 1 to stGruc - 1 Do 

For j = i + 1 to stGruc Do 

/* Vrsta gruca je zaporedje množic, na katere je razdeljena 

osnovna množica. */ 

MinRez(gruca[i], gruca[j]);  /* Izboljšani algoritem. */ 

If (je prišlo do zamenjave) then zamenjaj = True; 

EndFor; 

EndFor; 

EndWhile; 
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3.2.2 Simulirano ohlajanje 

 

Opis algoritma  
 

Mnogo iterativno izboljševalnih algoritmov uporablja požrešno strategijo, pri kateri par 

vozlišč zamenjamo samo, če se to odraža v izboljšavi razdelitve. Taka požrešna 

strategija lahko vodi do lokalnih optimalnih rešitev. Da se izognemo lokalnim 

optimumom ali pa da iz njih celo zbežimo, je potreben mehanizem vzpenjanja na hrib 

(angl. hill-climbing). Razdelitev z minimalnim rezanjem se izogiba lokalnemu 

minimumu s sprejemanjem zaporedja parnih zamenjav, s katerimi nekatere spremembe 

tvorijo negativno pridobitev, dokler je končna nabrana pridobitev celotnega zaporedja 

pozitivna. 

 

Simulirano ohlajanje, ki ga je predlagal Kirkpatrick [12], je še ena strategija, ki se 

izogiba rešitvam, ki so lokalni minimumi. Algoritem simuliranega ohlajanja začne z 

naključno začetno razdelitvijo in nato tvori naključne premike. Premik je definiran kot 

premestitev vozlišča iz ene razdelitve v drugo. Za vsak premik se izračuna novo ceno in 

se preveri, če le-ta zadostuje kriterijem sprejetja pri temperaturi T. Naj omenimo, da je 

sprejemljivost premika, ki poslabša trenutno rešitev, proporcionalna trenutni simulirani 

temperaturi. S tem ko se simulirana temperatura niža, se manjša tudi verjetnost sprejetja 

takega premika. Seveda so premiki, ki izboljšajo rešitev, sprejeti avtomatično. 

 

Funkcija Cena nam vrne število povezav, ki sekajo robove množic. Naj procedura 

Generiraj s premeščanjem vozlišča tvori novo razdelitev Snova iz stare razdelitve Sstara. 

Funkcija F predstavlja strategijo sprejemanja. Med drugim je lahko definirana kot 

)e,  1min()T,  c(F T
c∆

∆
−

= . Ko je ∆c negativen (nova razdelitev je boljša od stare), F 

vrne 1, drugače vrne vrednost, ki je na intervalu [0,1]. Potem funkcija NakljucnoSt vrne 

naključno vrednost na intervalu [0,1). Zatorej če je Snova boljša od Sstara, je zagotovo 

sprejeta, sicer pa je sprejeta z verjetnostjo, ki jo določajo ∆c, T in naključno število. Ker 

so naključne številke enakomerno porazdeljene (uporabljali smo Delhpi-jev generator 

naključnih števil, za katerega verjamemo, da so za enakomerno porazdelitev poskrbeli 

njegovi programerji), je red sprejemanja obratno sorazmeren od ∆c in premo 
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sorazmeren od T. Parameter T imenujemo ohlajevalna temperatura, ki je na začetku 

ohlajevalnega procesa visoka in nizka pri koncu. Začetno temperaturo lahko določi 

uporabnik ali pa se jo po kakšni metodi izračuna. Začetna vrednost temperature naj bi 

bila določena tako, da so skoraj vse zamenjave mogoče. Mi smo se odločili za funkcijo 

)ln(
C  zacetnaT 1

0

)(

−

+

=
χ

∆ , pri čemer je 
)(

C
+

∆ povprečni prirastek v ceni za določeno število 

naključnih premikov in 0χ  verjetnost sprejetja. 0χ  = 0.8 smo povzeli po [12]. S 

pomočjo te funkcije smo dobili zelo dobre začetne temperature. Temperatura je lahko 

posodobljena s funkcijo Posodobi na mnoge različne načine. Za 0 < α < 1 je preprosta, 

vendar praktična formula Tstara = α * Tnova, ki se je tudi za naš problem izkazala za 

najboljšo. Za posamezno ohlajevalno temperaturo skuša algoritem izboljšati rešitev, 

dokler kriteriju notranje zanke ni zadoščeno. Kriteriju notranje zanke je zadoščeno, ko 

se rešitev za določeno število ponavljanj ne izboljša. Ohlajevalna temperatura se 

posodobi in algoritem skuša izboljšati rešitev z novo ohlajevalno temperaturo, dokler ni 

zadoščeno kriteriju zaustavitve. Kriteriju zaustavitve je zadoščeno, ko je T približno nič. 

Poskušali smo z različnimi strategijami [13], toda vse so se izkazale za mnogo slabše. 

Problem je bil v definiranju začetne temperature, prestrogih kriterijih notranje zanke 

(število ponavljan je bilo preveliko in s tem konvergenca zelo počasna) ter v prehitrem 

ali prepočasnem spuščanju temperature. 

 

Algoritem: 

/* Generiramo začetno razdelitev. */ 

Sstara = NakljucnaZacetnaRazdelitev(); 

Cstara = Cena(Sstara); 

T = zacetnaT(Sstara); 

While (ustavitvenemu kriteriju ni zadoščeno) Do 

While (kriteriju notranje zanke ni zadoščeno) Do 

/* Iz stare rešitve generiramo novo. */ 

Snew = Generiraj(Sold); 

cnew = Cena(Snew); 

∆c = cnew - cold; 

x = F(∆c, T); 

r = NakljucnoSt(0, 1); 
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If (r < x) then 

Sold = Snew; 

cold = cnew; 

EndIf; 

EndWhile; 

T = Posodobi(T); 

EndWhile; 

 

 

Zahtevnost algoritma 
 

Teoretične raziskave [14] so pokazale, da se lahko algoritem simuliranega ohlajanja 

izogne lokalnemu minimumu in najde globalno optimalno rešitev, če stohastični proces 

doseže ravnotežje stanj pri vsaki temperaturi in če se temperatura zmanjšuje neskončno 

počasi. Stohastični proces je postopek sprememb, pri katerem je v vsakem koraku 

algoritma zamenjava (sprememba) vodena s pomočjo verjetnosti. Za primer lahko 

vzamemo metanje kovanca. Ravnotežje stanj pa pomeni množico stanj (v našem 

primeru rešitev), ki se lahko ponavljajo v nedogled. Ta stanja so si lahko neposredni ali 

posredni nasledniki. Oba zgoraj navedena pogoja nakazujeta, da je pri vsakem 

temperaturnem koraku potrebno neskončno število iteracij. Ker je nepraktično najti 

optimalno rešitev z izvajanjem neskončnega števila iteracij, je bilo razvitih nekaj 

hevrističnih pristopov, s katerimi so kontrolirali proces simuliranega ohlajanja. Te 

hevristike določajo, kdaj je ravnotežje stanj doseženo in kako se manjša temperatura. 

Na splošno daje simulirano ohlajanje zelo dobre rezultate, slabost tega algoritma pa je v 

zelo dolgem času izvajanja. 

 

 

Pospešeno simulirano ohlajanje 
 

Ker je simulirano ohlajanje v osnovi zelo počasen algoritem, smo se odločili, da 

naredimo pospešeno simulirano ohlajanje. Njegova lastnost je, da temperaturo zelo hitro 

nižamo, tako da hitro pridemo do ledišča (T je blizu ničle). S tem seveda izgubimo 

kvaliteto rešitve (lahko zaidemo v kakšen lokalni minimum), zato pa je algoritem 



Algoritmi - Tabu iskanje 25 

mnogo hitrejši. Ker pa to ponovimo večkrat (vsakič z različno začetno rešitvijo), je 

verjetnost, da pridemo v globalni minimum, ali pa kakšen dober lokalni minimum, 

večja. Pri našem problemu se je ta algoritem izkazal za slabšega, saj je pri večjih grafih 

zaostajal po kakovosti rešitve oziroma je bil časovno zelo potraten.  

 

Algoritem: 

For i = 1 to stIteracij Do 

s = NakljucnaZacetnaRazdelitev; 

SO(s, rezultat); /* Algoritem simuliranega ohlajanja s hitrejšim 

nižanjem temperature. */ 

If (rezultat < cmin) then cmin = rezultat; 

EndFor; 

 

 

3.2.3 Tabu iskanje 

 

Opis algoritma 
 

Tabu iskanje je iterativno izboljševalna metoda za reševanje diskretnih optimizacijskih 

problemov. Osnovna ideja te metode je raziskovanje prostora iskanja po vseh možnih 

rešitvah z zaporedjem premikov. Premik iz ene rešitve v drugo je najboljši možen 

premik. Da bi ušli lokalnim optimumom, toda ne globalnim optimalnim rešitvam in da 

preprečimo nepotrebno vračanje v ravnokar obiskane rešitve, so nekateri premiki pri 

določeni iteraciji prepovedani oziroma tabu. Tabu premiki so osnovani na kratki in 

dolgi zgodovini premikov. Preprosta implementacija bi bila, da bi bil premik, ki je bil 

izveden zadnji ali pa zelo pogosto, tabu. V določenih primerih, ko se domneva, da je 

tabu premik zaželen, se ga dovoli. Take primere opisujemo s t.i. aspiracijskim 

kriterijem. Ta kriterij omogoča, da s tem ko »pozabimo«, da je določen premik tabu, 

lahko pridemo do najboljše do sedaj pridobljene rešitve. 

 

Metoda prične z začetno (po možnosti naključno) rešitvijo s ∈ S in določi zaporedje 

rešitev s0, s1, …, sn ∈ S. Pri vsaki iteraciji izbere sj+1 iz soseščine N(sj). Pri procesu 
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izbire najprej določimo tabu množico T(sj) ⊆ N(sj) sosedov sj in aspiracijsko množico 

A(sj) ⊆ T(sj). Potem je sj+1 sosed od sj v primeru, ko pripada aspiracijski množici ali pa 

ne pripada tabu množici, pri čemer mora še veljati, da je c(sj+1) maksimalna. To pomeni, 

da je c(sj+1) ≥ c(s`) za vse s` ∈ (N(sj) - T(sj)) ∪ A(sj). 

 

Algoritem: 

s = NakljucnaZacetnaRazdelitev(); 

While (ni konec) Do 

/* Identificiraj N(s) ⊂ S množico sosedov. */ 

N = Sosescina(s); 

/* Identificiraj T(s) ⊂ N(S) tabu množico. */ 

T = TabuSosescina(N); 

/* Identificiraj A(s) ⊂ T(S) aspiracijsko množico. */ 

A = Aspiracija(T); 

/* Izberi s` ∈ (N(sj) - T(sj)) ∪ A(sj), za kateri je c(s`) maksimalen. */ 

s = MaksimalniSosed(N, T, A); 

EndWhile; 

 

 

Fiksno tabu iskanje 
 

Da bi prešli na naš problem, smo uporabili algoritem, imenovan fiksirano tabu iskanje 

(angl. fixed tabu search) [15]. Osnovna metoda tabu iskanja začne z naključno 

generirano rešitvijo. Uporablja soseščino, pridobljeno s premikom enega vozlišča iz ene 

množice v drugo ter dovoljuje majhno odstopanje neuravnoteženosti med močmi dveh 

množic. Za naš problem smo to metodo nekoliko priredili. Na začetku generiramo 

začetno rešitev. Potem se glede na spremenljivko delez odločimo, koliko časa bo 

določen par vozlišč v prepovedanem stanju (drziCasa). To pomeni, da se ga ne bo 

smelo upoštevati pri nadaljnjih zamenjavah. Namesto premika enega vozlišča bomo 

zamenjevali dve vozlišči med seboj tako, da ne bomo zapuščali omejitve velikosti 

množic. Kot vidimo, se sprehajamo med vsemi možnimi kombinacijami množic. 

Metodo, ki je bila uporabljena za iskanje najboljšega para pri algoritmu z minimalnim 

rezanjem, smo tudi tukaj uspešno implementirali. Izkazala se je za zelo dobro. Ko 
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izberemo vozlišči, ju označimo za prepovedani in v tem stanju ju pustimo drziCasa 

časa. Na koncu pogledamo, če je nova rešitev boljša od do tedaj minimalne in če je, to 

rešitev postavimo za novo minimalno. To ponavljamo, dokler se ne izteče stIteracij 

ponavljanj.  

 

Algoritem: 

/* Generiranje začetne rešitve je lahko naključno ali pa se uporabi kakšna druga 

gradbena metoda (minimalno rezanje). */ 

gruc = NakljucnaZacetnaRazdelitev(); 

drziCasa  =  delez * velikostRazdelitve; 

cas = 1; 

For k = 1 to stIteracij Do 

/* Poiščemo najboljši par vozlišč (največ pridobimo) med vsemi možnimi 

pari razdelitev, seveda pa prepovedana vozlišča ne upoštevamo v oceni. */ 

For i = 1 to stRazdelitev - 1 Do 

For j = i + 1 to stRazdelitev Do 

/* Iskanje najboljše zamenjave za določeni par razdelitev. */ 

(vi, vj, cena) = HitroIskanje(gruc[i], gruc[j]) 

If (cena > maxCena) then  

vimax = vi; 

vjmax = vj; 

maxCena = cena; 

EndIf; 

EndFor; 

EndFor; 

/* Označimo izbrani vozlišči kot prepovedani. */ 

Prepovedana(vimax, vjmax); 

c = Cena(gruc);  /* Na novo izračunamo ceno. */ 

If c < cmin then cmin = c; 

cas = cas + 1; 

EndFor; 

 

Kot lahko iz algoritma vidimo,  je naša tabu množica zaporedje zadnjih drziCasa 

premikov. Da bi se izognili zapletom,  smo se odrekli aspiracijski množici. Tabu 

algoritem je boljši od simuliranega ohlajanja ravno zato, ker upošteva preteklost. 
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Naključno tabu iskanje 
 

Zato ker je pri fiksiranem tabu iskanju potrebno določeno predznanje o pravilni 

postavitvi prepovedi (kakšen naj bo atribut delez), smo naredili naključno tabu iskanje 

(angl. randomized tabu search) [15]. Ta algoritem je nadgradnja osnovnega algoritma in 

je bolj robusten ter daje primerljive rezultate brez prejšnjega predznanja o pravilni 

vrednosti atributa delez. Glavna lastnost algoritma je v tem, da osnovni algoritem 

večkrat ponovimo z različno vrednostjo atributa delez.  

 

Algoritem je opredeljen z dvema parametroma:  

● 

● 

stIteracij, ki določi kolikokrat se osnovni algoritem dejansko izvrši ter 

inkrement, ki predstavlja dolžino posamezne faze (del algoritma, ki se izvaja z neko 

vrednostjo parametra delez). To začnemo z algoritmom minimalnega reza. 

S tem ko postavimo inkrement = stIteracij, odstranimo večkratno poganjanje osnovnega 

algoritma. Vsakih 50*inkrement iteracij znotraj osnovnega algoritma se spremeni 

vrednost atributa delez. Dobimo jo s pomočjo NakljucnoSt funkcije, ki vrne naključno 

vrednost med 1 in 50.  

 

Algoritem: 

t = 0; 

While (t < stIteracij) Do 

/* Izvedemo algoritem minimalnega reza, da dobimo začetno rešitev.*/ 

MinRez(s); 

tKonec = t + inkrement; 

While (t < tKonec) Do 

Delez = NaljucnoSt(1, 50); 

/* Začetek faze, ki traja inkrement * 50 iteracij znotraj osnovnega 

algoritma fiksnega tabu iskanja. */ 

Tabu(s, delez * 0.01, inkrement * 50); 

t = t + 1; 

EndWhile; 

EndWhile; 
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3.2.4 Genetski algoritem 

 

Opis algoritma 
 

Genetski algoritmi so stohastični iskalni algoritmi. Stohastični pomeni, da so delno 

naključni (zaradi uporabe verjetnosti pri raznih izračunih). Ti algoritmi izhajajo iz idej 

in tehnik genetskih in evolucijskih teorij [16]. Genetski algoritmi simulirajo evolucijski 

proces z N osebki, ki predstavljajo točke v iskalnem prostoru. Vsak osebek je zakodiran 

v zaporedje kromosomov, imenovano genotip (angl. genotype). Vrednost cenovne 

funkcije, ki je definirana za to zaporedje, imenujemo fenotip (angl. phenotype). V 

vsakem koraku genetskega algoritma, imenovanem generacija, je vsak osebek ocenjen 

glede na celotno populacijo. Tej vrednosti pravimo relativna sposobnost (angl. fitness) 

osebka. Glede na »naravno evolucijo« so potomci pridobljeni z uporabo genetskih 

operatorjev. Selekcijski operator izbira osebke glede na vrednost njegove relativne 

sposobnosti. Dva izbrana osebka tvorita potomca z uporabo križanja. Križni operator 

zamenjuje podzaporedja genotipa dveh izbranih osebkov. Potomec nadomesti osebek po 

končanem generacijskem koraku. Mutacijski operator z majhno verjetnostjo zamenjuje 

genotip potomca. Mutacija in križanje povzročata variacije v iskalnem procesu. 

Mutacijski operator dovoljuje iskanje v bližini iskalnega prostora trenutne rešitve. 

Križanje pa povzroča daljše skoke po iskalnem prostoru. Kljub temu le selekcija vodi 

iskanje v določeni smeri. Osebki, ki so boljši kot drugi, glede na sposobnostno funkcijo, 

se obdržijo za naslednje generacije. Iskanje je uspešno, če ima iskalni prostor lastnost, 

da kombinacija dveh točk z visoko vrednostjo sposobnostne funkcije v iskalnem 

prostoru z veliko verjetnostjo vodi v novo točko s še višjo vrednostjo sposobnostne 

funkcije. 

Tu omenimo še dva ekvivalentna problema, ki sta enaka minimiziranju zunanje cene:  

● 

● 

minimiziranje zunanje cene je ekvivalentno maksimiziranju notranje cene, zato ker 

je celotna cena vseh povezav konstantna ter  

z zamenjavo predznakov vseh cen lahko maksimiramo zunanjo ceno in 

minimiziramo notranjo ceno.  

Pri določanju cenovne funkcije bomo uporabili prvo enakost, zato ker zelo poenostavi 

določitev selekcijskega operatorja. 
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Zato da lahko uporabimo genetski algoritem na problemu k-delne razdelitve grafov, je 

potrebno predhodno definirati predstavitve rešitev. Genetski operatorji, ki kontrolirajo 

sestavo dveh rešitev ali spremenijo eno rešitev, morajo biti prav tako definirani. Seveda 

morajo biti tudi vrednosti parametrov, ki jih uporablja algoritem, predhodno določene. 

Na primer: velikost populacije, verjetnost mutacije, itd. 

 

 

Predstavitev, medsebojna relacija ter selekcija rešitve 
 

Pri predstavitvi kodiranja rešitve k-delnega razdelitvenega grafa uporabljamo zaporedja 

nad abecedo ∑ = {1, …, k}. Ta preprosta predstavitev povzroča, da je fenotip zaporedja 

g1…gn podan z vrednostjo c(g1…gn). Za naše eksperimente je medsebojna relacija med 

posameznimi rešitvami določena z obročem: xk je sosed od xl ⇔ 0 < (l – k + N) mod N 

≤ A, kjer A določa število sosedov in N velikost populacije. Naj bo N t(xk) množica 

osebkov, ki se nahajajo v okolici osebka . Tem osebkom pravimo sosedje selekcije. 

Osebek, ki je trenutno najboljši, je lahko dodan k sosedom selekcije. Temu osebku 

pravimo trenutno najboljši osebek. Relativna sposobnostna funkcija je definirana s 

pomočjo sosedov selekcije posameznega osebka na sledeč način: 
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Relativna sposobnostna funkcija določa verjetnost selekcije osebka iz sosedov selekcije 

za »parjenje«. S pomočjo sposobnostne funkcije je možno najti zelo dobre rešitve. 

 

 

Strukturni križni operator 
 

Križni operator je zelo pomemben za uspeh genetskega algoritma. Če križni operator 

uniči preveč informacije, ki je bila pridobljena v preteklosti, se genetski algoritem 

spremeni v preprost algoritem z naključnim iskanjem. Da bi preprečili preveliko izgubo 

informacije, smo uporabili inteligentni strukturni križni operator. Ta kopira celotne 

množice iz ene rešitve v drugo. 
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Najprej množico naključno izberemo iz starševske rešitve. Nato to množico kopiramo v 

drugo starševsko rešitev. Ker lahko kopiranje uniči omejitev glede enakosti velikosti 

množic, uvedemo nov operator, ki mu pravimo obnovitveni operator. V obnovitvenem 

koraku se označijo vsa vozlišča v začasni rešitvi, ki niso elementi kopirane množice, a 

pripadajo isti množici (so bili že prej označeni s to oznako množice in jih nismo prekrili 

na novo). Da bi tem vozliščem določili, kateri množici pripadajo, se jih mora označiti 

(lahko naključno) z oznakami množic, katere smo pri kopiranju prepisali s kopirno 

množico. Pri takem križanju je nova rešitev veljavna za vse omejitve. 

 

 

Strukturni mutacijski operator 
 

Običajni mutacijski operator, ki zamenja poljubno vrednost v nizu s poljubno izbranim 

elementom dane abecede ∑, bo  uničil pogoj o enakosti velikosti množic. Da bi se temu 

izognili, bomo definirali mutacijo kot zamenjavo dveh števil v nizu. Ker so na začetku 

evolucijskega procesa rešitve generirane s pomočjo križnega operatorja zelo različne 

med seboj, ni nobene potrebe po mutacijskem operatorju. Mutacija se izvede le v 

primeru, ko je razlika med staršem in potomcem, ki je bil tvorjen s pomočjo križnega 

operatorja, manjša od parametra mutacija. Razlika je definirana kot:   
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Naj ∆ pomeni minimum razlike med dvema staršema in njunim potomcem, ki je bil 

generiran s križnim operatorjem. Če je razlika manjša od parametra mutacija, potem se 

izvede NakljucnoSt(1, ∆ - mutacija) zamenjav na kodi potomca. 

 

 

Adapticijski korak (hibridizacija) 
 

Za velike probleme je zelo pomembno, da omejimo prostor rešitev. To lahko dosežemo 

z uporabo algoritma vzpenjanja. Z njim izboljšamo kodirano rešitev. Zato lahko 

dodamo za mutacijo izpeljanko dvodelnega razdelitvenega (angl. 2-opt) algoritma. 2-opt 

algoritem zamenja dve vozlišči, če se s to zamenjavo rešitev izboljša. Ta korak se 
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ponavlja, dokler ni mogoče narediti  nobene izboljšave več. Ker je pri vsaki zamenjavi 

časovna zahtevnost O(n2), je potrebno opravljati prelet le po vozliščih, ki ležijo na 

robovih množic. S tem algoritem zelo pohitrimo. Ker smo že imeli implementirani 

algoritem minimalnega rezanja, smo le tega uporabili. S tem ko uvedemo ta korak, 

dobimo hibridni algoritem. 

 

Algoritem: 

s = ZacetneNaljucnePopulacije();  /* Generiramo naključno začetno populacijo. */ 

Repeat 

/* S cenovno funkcijo ocenimo, kako dobri so sosedje izbranega osebka. */ 

Cene(s); 

For i = 1 to stPopulacij Do 

/* Določimo verjetnost križanja na 75%. */ 

If (NaljucnoSt < 0.75) then 

/* Izberemo osebke za nadaljnjo reprodukcijo glede na 

sposobnostno funkcijo. */ 

(stars1, stars2) = Selekcija(s); 

/* Izvedemo križanje in mutacijo. */ 

potomec = Krizanje(stars1, stars2); 

If (delta - Min(Razlika(stars1, potomec), Razlika(stars2, 

potomec)) > 0) then 

For i = 1 to delta - Min(Razlika(stars1, potomec), 

Razlika(stars2, potomec)) Do 

Mutacija(potomec); 

EndFor; 

/* Vključimo lahko tudi adaptacijski korak. V našem 

primeru se je hitrost algoritma močno izboljšala. */ 

MinRez(potomec); 

EndIf; 

EndIf; 

EndFor; 

/* Naredimo zamenjavo med potomci in starši glede na strategijo 

zamenjevanja. */ 

s = Zamenjaj(); 

Until (konec); 
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Strategija zamenjevanja staršev in potomcev 
 

Pri genetskih algoritmih je pojem konvergence zelo pomemben faktor. Da bi povečali 

hitrost konvergence, vpeljemo dva posebna koncepta: 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Starševska rešitev se zamenja le v primeru, ko so določeni pogoji izpolnjeni. 

Trenutno najboljši osebek je vštet v soseščino selekcije. 

  

Upoštevali bomo naslednje tri zamenjalne strategije: 

Strategija »vsak«: Vsak starševski osebek je zamenjan z njegovim potomcem. 

Strategija »boljši«: Starševski osebek je zamenjan le v primeru, ko je njegov 

potomec boljši od njega. 

Strategija »lokalno boljši«: Ta strategija je kombinacija zgoraj omenjenih. 

Zamenjava starševskega osebka je odvisna od cene sosednjih osebkov, potomca in 

starša samega. Starš je zamenjan, če je potomec boljši od starševske rešitve ali  če je 

potomec boljši od najslabšega osebka v lokalni soseščini selekcije. 

 

 

Korelacija med mutacijo in adaptacijskim korakom 
 

Običajni genetski algoritmi uporabljajo zelo majhno verjetnost mutacije. Toda pri nas to 

ne drži. Da bi hitro našli zelo dobre rešitve, moramo uporabljati veliko verjetnost 

mutacije. Da opazimo korelacijo med mutacijo in adaptacijskim korakom, se moramo 

najprej spomniti, da velja: 

adaptacijski korak se naredi po preureditvi novega potomca in 

mutacijski operator se uporabi, ko križni operator tvori potomca, ki je zelo podoben 

svojim staršem. 

 

Na koncu evolucijskega procesa se potomci zelo malo razlikujejo od svojih staršev. Če 

bi takrat pognali 2-opt algoritem, bi bile vse spremembe izničene. Torej ne bi prišlo do 

nobenih novih variacij rešitev. Ko smo blizu kakšnemu optimumu, pri majhnih 

spremembah vodi uporaba 2-opt algoritma nazaj v staro rešitev. Da bi preprečili 

ustavitev algoritma v kakšnem lokalnem optimumu, uporabimo mutacijski operator. 

Seveda mora biti tudi število mutacij dovolj veliko (število zamenjav elementov niza). 
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Ker bi bile mutacije znotraj množice nekoristne (z njimi nič ne pridobimo na različnosti 

rešitve), se lahko omejimo le na mutacije, ki vključujejo druge množice. Nadalje bi 

lahko ta pogoj še bolj omejili le na robna vozlišča. 

 

 

Velikost populacije in velikost soseščine 
 

Za dobre rezultate je bolj pomembna velikost populacije kot pa velikost soseščine 

selekcije. Najboljše rezultate dobimo, če je velikost populacije velika, velikost soseščine 

pa majhna. 

 



4 Eksperimentalno delo 
 

4.1 Generiranje naključnih grafov 
 

Za začetek si bomo ogledali, kako smo generirali naključne grafe, ki smo jih nato 

uporabljali pri eksperimentiranju. Da sama zgradba grafov ne bi dajala prednost 

kateremu od algoritmov, smo uporabili preprost, naključni generator grafov. Vse, kar 

smo določili, je bilo število vozlišč, število povezav ter največja možna stopnja 

posameznega vozlišča. Nato algoritem naključno izbira po dve različni vozlišči in ju 

poveže. S tem nadaljujemo, dokler ne dosežemo prej določenega števila povezav. 

Seveda na koncu preverimo, če je graf, ki smo ga generirali, povezan. Pri tem postopku 

uporabimo algoritem, ki se sprehaja od začetnega vozlišča, ki si ga algoritem sam 

izbere, preko vseh možnih poti po grafu in si zapomni vsako vozlišče, ki ga je obiskal. 

Če algoritem ne obišče vseh vozlišč, potem graf ni povezan. Zato izberemo naključno 

točko iz obiskanih vozlišč in eno iz preostanka vozlišč ter ju povežemo. Nato ponovno 

preverimo povezanost grafa. To ponavljamo, dokler graf ni povezan.  
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4.2 Izbira algoritmov za eksperimentiranje 
 

Glede na zgoraj opisane lastnosti predstavljenih algoritmov in seveda množice testiranj, 

ki smo jih opravili, smo se odločili, da za eksperiment izberemo naslednje algoritme: 

• naključna izbira (NI), 

• rast množice (RM), 

• hierarhično kopičenje (HK), 

• razdelitev z minimalnim rezanjem (MR), 

• hitra razdelitev z minimalnim rezanjem (HMR), 

• paralelna hitra razdelitev z minimalnim rezanjem (PHMR), 

• simulirano ohlajanje (SO), 

• fiksno tabu iskanje (TI), 

• naključno tabu iskanje (NTI) in 

• genetski (hibridni) algoritem (HA).  

 

Naključno smo generirali 50 grafov (za vsako velikost grafa po 10 grafov). Od teh 

desetih je bilo pet redkih (povezav je do 2-krat toliko kot točk v grafu) ter pet gostih 

(povezav je do 3-krat toliko kot točk v grafu). 

 

Opis grafov glede na njihovo velikost in število povezav: 
 

Tabela 4.1.a: Velikost grafov in število povezav v grafih – redki grafi. 
Redki grafi 

št. točk v grafu min. št. povezav maks. št. povezav povp. št. povezav 
50 67 94 78 

100 146 191 170.2 
200 270 390 329.6 
300 355 567 442.8 
400 499 769 617.2 

 
Tabela 4.1.b: Velikost grafov in število povezav v grafih – gosti grafi. 

Gosti grafi 
št. točk v grafu min. št. povezav maks. št. povezav povp. št. povezav 

50 103 143 122.6 
100 204 262 238 
200 403 478 436.6 
300 630 897 729.4 
400 815 1199 1032.8 
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Odločili smo se, da bomo grafe delili na 2, 4, 8 ter 16 delov. S tem smo želeli pokriti 

celoten spekter porazdelitev,  od majhnih (na 2 dela) do velikih (na 16 delov). Nad 

vsakim grafom in njegovimi razdelitvami smo vsak izbrani algoritem pognali 51-krat. 

Prve rešitve nismo upoštevali zaradi prenosa vseh potrebnih podatkov v pomnilnik, kar 

se je poznalo pri času izvedbe (predvsem pri manjših grafih). Vsi algoritmi so bili 

implementirani s programskim jezikom Delphi. Eksperiment smo opravljali na 

računalniku Pentium III 833MHz, na katerem je tekel operacijski sistem Windows 

2000. Pri eksperimentu smo merili čas (v sekundah), ki ga je algoritem potreboval, da je 

prišel do rešitve ter kvaliteto (ceno) rešitve (število povezav, ki potekajo med 

množicami), ki nam jo je algoritem ponudil. Pri postavitvi parametrov za določene 

algoritme smo se ozirali predvsem na to, da bi v splošnem algoritem dajal čim boljše 

rezultate ob sprejemljivem času izračuna (to je čas, ki je kar se da blizu ostalim 

»konkurenčnim« algoritmom). Če torej povzamemo, primarna omejitev je cena rešitve 

ob sprejemljivem času, ki ga algoritem potrebuje, da pride do rešitve. 

 

 

4.3 Prikaz rezultatov  
 

Odločili smo se, da grafično prikažemo le zadnjih pet algoritmov, ki so dajali cenovno 

najboljše rezultate. Celotni povzetek rezultatov, ki je podan v tabelah, pa sledi na koncu. 

Slike 4.X.a prikazujejo povprečno vrednost cene in časa (glede na vse rezultate danih 

velikosti in gostote grafov) za vsak posamezni algoritem. Tu primerjamo predvsem, 

kako vpliva velikost grafa na uspešnost posameznega algoritma. Slike 4.X.b pa 

prikazujejo kakšna je standardna deviacija za posamezni algoritem nad zgoraj 

izračunanimi povprečji. Ocena, s katero smo ocenjevali skupne rezultate posameznih 

algoritmov, ki so podani v tabelah na koncu, je podana s funkcijo1 

22 )3/čas(cena  ocena += . S tem ko smo čas delili s tri, smo poudarili težnjo po 

večji pomembnosti cene rešitve, in ne časa, ki ga je algoritem potreboval za izračun 

rešitve problema. 
                                                           
1 Premišljevali smo o različnih potencah, toda na koncu smo se odločili za funkcijo, ki opisuje dolžino 
vektorja, ki ga tvorita cena in tretjina časa. 
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 Rezultati: 
 

Slika 4.1.a : Razdelitev na 2 dela 
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Slika 4.1.b : Standardna deviacija pri 
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Slika 4.2.a : Razdelitev na 2 dela - gosti grafi.
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Slika 4.2.b : Standardna deviacija pri razdelitvi na 2 dela - gosti grafi.
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Slika 4.3.a : Razdelitev na 4 dele - redki grafi.
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Slika 4.3.b : Standardna deviacija pri razdelitvi na 4 dele - redki grafi.
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Slika 4.4.a : Razdelitev na 4 dele - gosti grafi.
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Slika 4.4.b : Standardna deviacija pri razdelitvi na 4 dele - gosti grafi.
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Slika 4.5.a : Razdelitev na 8 delov - redki grafi.
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Slika 4.5.b : Standardna deviacija pri razdelitvi na 8 delov - redki grafi.
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Slika 4.6.a : Razdelitev na 8 delov - gosti grafi.
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Slika 4.6.b : Standardna deviacija pri razdelitvi na 8 delov - gosti grafi.
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Slika 4.7.a : Razdelitev na 16 delov - redki grafi.
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Slika 4.7.b : Standardna deviacija pri razdelitvi na 16 delov - redki grafi.
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Slika 4.8.a : Razdelitev na 16 delo
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Slika 4.8.b : Standardna deviacija pri ra
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Končni rezultati glede na : 
 

Tabela 4.2.a: Razdelitev glede na število delov – redki grafi. 
 Število delov 

Algoritem 2 4 8 16 povprečje 
NI 164.4 247.2 288.0 308.7 252.1 

RM 99.6 155.3 188.8 215.7 164.9 
HK 92.0 152.5 194.6 224.5 165.9 
MR 55.6 95.6 125.1 149.7 106.5 

HMR 56.0 96.4 126.5 151.0 107.5 
PHMR 56.2 94.7 124.5 151.5 106.7 

SO 38.8 71.4 101.6 144.8 89.1 
TI 44.1 69.8 94.6 130.2 84.7 

NTI 37.4 69.4 96.5 124.6 82.0 
HA 38.2 67.0 93.0 129.6 81.9 

 
Tabela 4.2.b: Razdelitev glede na število delov – gosti grafi. 

 Število delov 
Algoritem 2 4 8 16 povprečje 

NI 257.5 385.9 450.2 482.1 393.9 
RM 177.4 271.5 328.4 367.1 286.1 
HK 170.4 271.2 331.7 377.7 287.8 
MR 116.3 195.2 251.6 294.6 214.4 

HMR 116.9 196.3 253.0 296.0 215.5 
PHMR 117.2 193.0 248.8 295.2 213.5 

SO 96.2 165.7 220.2 275.6 189.4 
TI 103.1 163.4 213.5 271.8 187.9 

NTI 94.5 163.4 216.5 264.8 184.8 
HA 96.6 161.7 212.0 268.0 184.6 

 

Slika 4.9: Skupni rezultati glede na vrsto delitve.
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Tabela 4.3.a: Razdelitev glede na velikost grafov – redki grafi. 
 Velikost grafov 

Algoritem 50 100 200 300 400 Povprečje 
NI 60.8 131.8 253.9 340.1 473.8 252.1 

RM 46.1 95.2 171.8 212.8 298.4 164.9 
HK 49.1 98.1 171.9 215.7 294.8 165.9 
MR 30.1 61.5 111.6 135.7 193.5 106.5 

HMR 30.2 62.0 112.8 136.7 195.6 107.5 
PHMR 30.4 62.3 112.3 135.7 192.9 106.7 

SO 25.1 50.0 90.4 117.7 182.2 93.1 
TI 26.5 51.2 89.7 105.0 156.0 85.7 

NTI 25.4 49.1 87.3 108.6 176.0 89.3 
HA 25.1 48.4 87.4 108.7 172.0 88.3 

 
Tabela 4.3.b: Razdelitev glede na velikost grafov – gosti grafi. 

 Velikost grafov 
Algoritem 50 100 200 300 400 povprečje 

NI 95.9 184.2 336.0 560.9 792.5 393.9 
RM 77.1 139.2 238.5 400.8 574.9 286.1 
HK 82.4 143.0 241.4 399.0 573.1 287.8 
MR 59.3 102.6 172.7 302.6 434.8 214.4 

HMR 59.4 102.8 173.9 304.1 437.4 215.5 
PHMR 59.4 102.9 172.8 300.9 431.7 213.5 

SO 52.9 89.8 147.7 270.8 401.8 192.6 
TI 54.4 91.1 148.6 264.5 383.3 188.4 

NTI 53.3 88.7 145.0 263.0 390.1 188.0 
HA 52.8 87.9 144.3 263.2 389.8 187.6 

 

Slika 4.10: Skupni rezultati glede na velikost grafov.
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Iz zgoraj podanih rezultatov sledi, da so iterativno izboljševalne metode očitno mnogo 

boljše od konstruktivnih. Izmed iterativno izboljševalnih metod (te so očitno edine 

zanimive za nas) sta si prvo mesto razdelila algoritma fiksno tabu iskanje in hibridni 

algoritem. 

Če gledamo na rezultate razdelitve glede na število delov (Slika 4.9), lahko opazimo, 

kako sta algoritma naključno tabu iskanje in genetski algoritem enako dobra. Zanimivo 

je, da je bil algoritem naključno tabu iskanje očitno boljši pri delitvi na 2 in 16 delov, 

med tem ko je bil genetski algoritem boljši pri delitvi na 4 in 8 delov ne glede na 

gostoto grafov (Tabeli 4.2.a in 4.2.b). 

Iz tabel 4.3.a in 4.3.b, ki prikazujeta rezultate glede na velikost grafov, pa vidimo 

drugačno sliko. Tu prevladuje algoritem fiksno tabu iskanje (Slika 4.10). Kot vidimo je 

daleč najboljše rezultate vračal pri velikih grafih, med tem ko je pri manjših grafih spet 

boljši genetski algoritem. 

 

Če pogledamo kot celoto, vidimo, da gostota grafov ne vpliva ključno na kvalitetni 

vrstni red algoritmov. Bolj pomembna je velikost grafa. Najbolje so se izkazali 

naslednji algoritmi: hibridni algoritem, naključno tabu iskanje ter fiksno tabu iskanje. 

Malenkost slabši so rezultati pri algoritmu simuliranega ohlajanja. Ostali algoritmi so se 

očitno izkazali za mnogo slabše, izmed njih se je še najbolje (po pričakovanjih) odrezal 

algoritem razdelitev z minimalnim rezanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 Zaključek 
 

Pri nalogi smo se ukvarjali z ocenitvijo različnih algoritmov, ki so reševali problem 

razdelitve množice povezanih točk (povezan graf) na n enako močnih podmnožic, tako 

da je število povezav med podmnožicami čim manjše. V nalogi smo raziskovali in 

primerjali naslednje algoritme: naključna izbira , rast množice, hierarhično kopičenje, 

razdelitev z minimalnim rezanjem (MR), hitro MR, paralelno hitro MR, simulirano 

ohlajanje, fiksno tabu iskanje, naključno tabu iskanje ter genetski (hibridni) algoritem. 

Izkazalo se je, da je hibridni algoritem najbolj primeren algoritem za reševanje 

problema razdelitve. Iz končnih rezultatov eksperimenta lahko vidimo, da so tudi 

algoritmi fiksnega tabu iskanja, naključnega tabu iskanja ter simuliranega ohlajanja 

primerni za reševanje tega problema, med tem ko dajejo ostali algoritmi mnogo slabše 

rezultate.  

 

Izpostavili bi, da so vsi algoritmi napisani po psevdokodi, pridobljeni iz različnih virov. 

Za to nalogo smo posebej izdelali algoritem grajenja naključnih grafov. Med drugim 

smo določene dobre komponente nekega algoritma (npr. algoritem HitroIskanje) 

uporabili pri drugih algoritmih. Na splošno gledano smo marsikateri detajl pri osnovnih 

algoritmih dodali oziroma spremenili, s čimer smo želeli poenostaviti, predvsem pa 

pohitriti ter izboljšati algoritme.  

 

Tukaj bi predvsem poudarili, da nam manjka algoritem tipa razveji in omeji (angl. 

Branch&Bound), s katerim bi za vsak posamezen graf lahko našli optimalno rešitev in 

jo seveda primerjali z rešitvami, pridobljenimi z našimi algoritmi. V bodoče bi bilo 

potrebno razvijati predvsem algoritme, ki bi upoštevali dobre lastnosti vseh zgoraj 

opisanih algoritmov. S tem bi bili ti algoritmi hitrejši in še bolj natančni. 
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