
ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ-II
Теория на графите е обширен дял от математиката с много приложения, примерно
изучаването на социалните мрежи. Така например е установено, че ако вие се намирате
в средата на мрежата (графът) и имате преки връзки към много други хора (възли) 
вероятността да сте щастлив е по-голяма, отколкото ако се намирате в някой от
краищата на мрежата. Също така вашият успех би бил по-голям ако имате връзки към
много различни подмрежи отколкото ако имате много връзки в една единствена
подмрежа. 

Първата работа по теория на графите принадлежи на известния
швейцарски математик Леонард Ойлер (L.Euler) и се е появила през 1736 г. 

Още от XIX в. е започнало използването на графи при построяването на
схеми на електрически вериги, молекулни схеми, социограми в психологията, 
симплекси в топологията, диаграми на организация в икономиката, 
комуникационни мрежи, генеалогични дървета и т.н. 

Постепенно е станало ясно, че някои задачи от алгебрата, теорията на
числата, геометрията, теорията на множествата, топологията и даже
класическия анализ допускат формулировка на езика на чистата теория на
графите, при това в отделни случаи това помага за тяхното решаване или
привеждане от една в друга. 
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Графът е структура от данни изградена от върхове (възли) и
връзки между тях, които се наричат ребра. Ако ребрата имат посока
графът е ориентиран, в противен случай е неориентиран. Ребрата
могат да имат и тегло (или дължина). Тогава се казва, че графът е
претеглен. Свързаните списъци и дърветата са частни случаи на

графи. Ето пример за ориентиран, претеглен граф:
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Представяния на графи: Първи вариант

Един възможен начин за представяне на граф е чрез матрицата
на съседство. Тя се състои от n реда и n стълба, където n е броят
на върховете в графа. Всеки ред и стълб съответстват на
конкретен връх. Ако има ребро между връх 1 и връх 2 то елементът
на позиция [1][2] е 1, а ако няма ребро - 0. 

Матрицата на съседство за горния граф изглежда по следния
начин:
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0 1 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0

Да забележим, че на позиция [2][1] има 0, защото няма
ребро от връх 2 към връх 1 и т.н.
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-1 -1 0 0 0   0
1 0 -1 -1 0   0
0 1 1 0 -1  0
0 0 0 0 1  1
0 0 0 1 0 -1

Представяния на графи: Втори вариант

Друг възможен начин за представяне на граф е чрез
матрицата на инцидентност.  В нея редовете
представляват върховете, а стълбовете - ребрата. 
Елементът на позиция [ i ][ j ] е -1, ако реброто j излиза от
върха i, 1 ако реброто j влиза във върха i и 0 в противен
случай. За горния граф матрицата на инцидентност
изглежда така: 
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0  10 9 0 0
0 0 13 0 15
0 0 0 24 0
0 0 0 0 0
0 0 0 8 0

Когато графът е претеглен,  вместо единици в матрицата на
съседство можем да записваме теглото на ребрата: 

Да забележим, че в матриците на съседство има много елементи
със стойност 0. Такива матрици се наричат разредени. При големи
графи тези матрици заемат много излишна памет, затова е по-
удачно да използваме динамична памет за представянето на
графите. 
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Използването на динамична памет за представянето на графите
може да стане чрез списъци на съседство. За всеки връх от
графа има списък, в който се намират номерата на съседните му
върхове. Списъците могат да се пазят в масив. Ако искаме да
представим претеглен граф ще трябва да съхраняваме
информация и за дължината на ребрата.
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Обхождане на граф

Може да се реализират и два алгоритъма за обхождане на
граф: в дълбочина и в широчина.

При обхождането в дълбочина се тръгва от някакъв
начален връх и се преминава към негов наследник, след
което към наследник на наследника и така, докато се стигне
връх без наследници (от който не излизат ребра). Тогава се
прави връщане назад към предишния връх.

При обхождането в широчина се тръгва от някакъв начален
връх и се обхождат всички негови наследници, чак след това
се обхождат наследниците на наследниците.
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Нека е даден графът:
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Ако обхождаме наследниците на един връх в нарастващ ред на
номерата им, тогава:

при обхождането в дълбочина, 

върховете ще се обходят в следната последователност: 

1   2   4   8   9   5   10   3   6   11   7;

при обхождането в широчина, 
върховете ще се обходят в следната последователност: 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11. 

Нека е даден друг граф: 
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Нека е даден друг граф:
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Ако обхождаме наследниците на един връх в нарастващ ред на
номерата им, тогава:

при обхождането в дълбочина, върховете ще се обходят в
следната последователност: 

1  2  4  5   9  10  8  3  6  7;

при обхождането в широчина, последователността ще е: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10. 
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Методи за определяне на всички пътища между зададени
два възела от граф

Ще разгледаме два метода :
•рекурсивен метод чрез изчисляване на поддетерминантата
(ресурсоемък метод)
•метод чрез обхождане в широчина (оптимизиционен метод). 

За структурния анализ на телекомуникационните
мрежи (намиране на пътища сечения и техните
характеристики), представени чрез графи е
целесъобразно да се използват структурни матрици, 
както и някои основни булеви операции с тях. Всеки
път (сечение) се представя като конюнкция на ребрата, 
образуващи този път (сечение). 
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Матрицата на свързаност на графа се състои от две матрици, които са
в пълно съответствие една спрямо друга и са с размерност nхn, където n е
броя на възлите. 

Първата матрица е структурна и чрез нея се задават наименованията
на ребрата между възлите, т.е. описан е начинът на свързване. 

Втората матрица съдържа тегловните коефициенти на ребрата, напр. 
числените капацитети на свързващите линии в kb/s. 

Рекурсивният метод чрез изчисляване на поддетерминантата изисква от
матрицата на свързаност да се намери поддетерминантата, която не
включва стълба на началния възел и реда на крайния възел. По нея се
определят всички комбинации от маршрути, на брой (n-1)!, и след
премахване на зациклянията, можем да получим всички възможни
пътища. Броят им в най-тежкия случай, когато всички възли са
взаимосвързани, е експоненциално зависим от броя на възлите. 
Предимствата на този метод са простия математически модел и
възможността за работа без помощта на автоматизирани изчислителни
машини. Той е принадлежи на групата на ресурсоемките
(неоптимизирани) методи. 

Рекурсивен метод чрез изчисляване на поддетерминантата
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Този метод решава задачата за намиране на всички пътища между два
възела чрез алгоритмичната схема за обхождане на граф. Това
епроцедура, при която систематично, по определени правила "се
посещават" всички върхове на графа. Съществуват два вида
обхождане, които могат да се използват като алгоритмични схеми. 

метод чрез обхождане в ширина/дълбочина

Обхождане в ширина - съществено за тази алгоритмична схема е
понятието ниво на обхождане, което представлява подмножество на
множеството от върховете на графа, което в резултат на обхождането в
ширина, се разбива на нива. Дърво се нарича краен свързан ацикличен
граф имащ поне два върха. Ако даден граф е дърво, то той има един
скелет (покриващо дърво), който съвпада с него. Само свързаните
графи притежават скелет. В общия случай скелетът на графа не е
определен еднозначно. Под обхождане на връх разбираме
присъединяването му към дървото, съставено от по-рано обходени
върхове. И така, даден е свързан граф, без всякакви ограничения
определен връх се избира за корен на бъдещото покриващо дърво на
графа, построяването на което е крайния резултат от алгоритмичната
схема обхождане в ширина. 
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Обхождане в дълбочина – резултатът е отново изграждането на
покриващото дърво, но то е по-високо и по-малко разклонено от
полученото чрез обхождане в ширина. 

метод чрез обхождане в ширина/дълбочина

Обхождане в дълбочина - И двата подхода строят коренови дървета но
имат принципни различия. Обхождането в ширина е неудобно поради
това, че е необходимо да се помнят всички обходени върхове (или поне
върховете от последното обходено ниво), за да може да се построи
следващото ниво. За обхождането в дълбочина са достатъчни само
върховете, разположени на пътя от началния до текущия връх. Затова
при ограничена компютърна памет за предпочитане са алгоритмите, 
построени по схемата в дълбочина. От друга страна, ако обхождането се
прави с цел да се намери връх със зададени свойства и той се окаже на
ниво с по-малък номер, тогава алгоритъмът в ширина ще го намери
много по-бързо. Търсенето в дълбочина ще работи непредсказуемо
дълго, защото може да се окаже, че върхът е измежду последните
обходени (дори и да е на сравнително ниско ниво) 

Като компромис между двете схеми могат да се разработят хибридни
обхождания , съчетаващи добрите страни на едната и другата схема, 
неутрализиращи, доколкото е възможно недостатъците им. 


