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Նվազագույն կմախքային ծառերը՝ որպես կապակցված ցանցերիՆվազագույն կմախքային ծառերը՝ որպես կապակցված ցանցերիՆվազագույն կմախքային ծառերը՝ որպես կապակցված ցանցերիՆվազագույն կմախքային ծառերը՝ որպես կապակցված ցանցերի    
արդյունավետ նախագծման մոդելարդյունավետ նախագծման մոդելարդյունավետ նախագծման մոդելարդյունավետ նախագծման մոդել    

Հեղինե Հեղինե Հեղինե Հեղինե Օհանյան Օհանյան Օհանյան Օհանյան     
Արմենուհի Արմենուհի Արմենուհի Արմենուհի Կյուրեղյան Կյուրեղյան Կյուրեղյան Կյուրեղյան     
Գայանե Գայանե Գայանե Գայանե Քանարյան Քանարյան Քանարյան Քանարյան     

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ցանցային կապի խնդիրներ, նվազագույն 

քաշով գրաֆ, կապակցված գրաֆ, տրանսպորտային ցանցի ղեկավարում, 
ջրամատակարարման համակարգի նախագծում, հեռախոսային կապի 
նախագծում 

Պատերազմական, հետպատերազմական կամ որևէ այլ ճգնաժամա-
յին պայմաններում հայտնված երկրների տնտեսություններին հաճախ 
բնորոշ են իրավիճակներ, երբ օբյեկտների կապակցված որոշակի ցանցե-
րում՝ ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, տրանսպոր-
տային և այլն, առաջանում է որևէ օբյեկտի (կամ օբյեկտների) հեռացման 
կամ նման ցանցի առավել արդյունավետ նախագծման խնդիր։ Օրինակ` 
տրանսպորտային ցանցերում կայան փակելու, ջրամատակարարման  
լավագույն համակարգի նախագծման կամ տարբեր բնակավայրերի՝ 
հեռախոսային կամ այլ կապի գծերով նվազագույն ծախսերով միացման 
անհրաժեշտությունը կարող է շատ էական լինել խնայողության տեսանկ-
յունից։ 

Այս դասի խնդիրները սերտորեն առնչվում են հուսալիության և 
անվտանգության գաղափարների հետ, ունեն կիրառական մեծ նշանա-
կություն յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության, անվտանգության, արտա-
կարգ իրավիճակների բնագավառներում ճիշտ որոշում ընդունելու 
առումով:  

Խնդիրները հատկապես բարդանում են օբյեկտների մեծ քանակի և 
նրանց մեջ տարատեսակ կապերի առկայության դեպքում։ Հետևաբար 
խնդիրների ճիշտ ու արդյունավետ լուծումը յուրաքանչյուր կառավարող 
սուբյեկտի համար դառնում է ռազմավարական հզոր գործիք՝ համապա-
տասխան ոլորտում նման իրավիճակները կառավարելու համար: Խնդիր-
ների ճիշտ ձևակերպումը, մաթեմատիկական լավագույն մոդելի ընտրու-
թյունն ու կառուցումը, նրանց ծրագրային արդյունավետ իրացումը կրում 
են համապիտանի բնույթ և կարող են կիրառվել նմանատիպ ցանցերի 
լայն դասերի համար: 
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Խնդիրների մեծ մասի համար գոյություն ունեն լուծման բազմաթիվ 
ալգորիթմներ: Դրանցից ո՞րն ընտրել մասնավոր խնդրի պարագայում: 
Այս հարցը բավականին հանգամանորեն քննարկվում է ծրագրավորման 
ոլորտում:  

Ծրագրի արդյունավետությունը խիստ կարևոր բնութագիր է, քանզի 
պատվիրատուն միշտ նախընտրում է առավել արդյունավետ լուծումը, 
նույնիսկ եթե արդյունավետությունը առաջնային գործոն չէ: Խնդրի լուծ-
ման ալգորիթմի ընտրությունը էապես կախված է նաև առաջարկված 
մաթեմատիկական մոդելից: Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ խնդրի լուծման 
ժամանակ հիմնական դժվարությունները կապված են լինում մաթեմա-
տիկական առավել նպատակահարմար մոդելի կառուցման հետ: 

Մաթեմատիկական մոդելը շատ պարզ և միաժամանակ կարևոր 
հասկացություն է, որը սահմանվում է որպես կամայական իրադրության 
մաթեմատիկական նկարագրություն: Մաթեմատիկական մոդելի կառուց-
վածքը կարող է լինել և՛ շատ պարզ, և՛ շատ բարդ` կախված ուսումնա-
սիրվող իրադրությունից: Կազմել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը նշա-
նակում է խնդրի պայմանները ներկայացնել մաթեմատիկական ձևով, 
որոշել խնդրի բոլոր տվյալների միջև առկա մաթեմատիկական կապերը 
[1, 173-178]: 

Գործնական խնդիրների լուծումների ուսումնասիրությունները ցույց 
են տվել, որ վերը ներկայացրած դասի խնդիրների համար առավել արդ-
յունավետ են գրաֆային մոդելները, երբ խնդիրները նկարագրվում են 
գրաֆների տեսության գաղափարներով, և հետևաբար լուծման ընթաց-
քում հնարավոր է կիրառել գրաֆների համար նախատեսված տարբեր 
ալգորիթմներ:  

Դիտարկենք նման լայն կիրառություն ունեցող հետևյալ խնդիրները: 
Խնդիր 1. Խնդիր 1. Խնդիր 1. Խնդիր 1. ««««ՏրանսպորտայինՏրանսպորտայինՏրանսպորտայինՏրանսպորտային    ցանցումցանցումցանցումցանցում    կայաններկայաններկայաններկայաններիիիի    փակմանփակմանփակմանփակման    

ղեկավարումղեկավարումղեկավարումղեկավարում»»»»:::: Խնդրի դրվածքը հետևյալն է: Քաղաքում առկա է N (N≥1) 
կայաններից և դրանց միացնող P(P≥0) գծերից կազմված տրանսպորտա-
յին ցանց։ Յուրաքանչյուր գիծ ապահովում է երկկողմանի երթևեկություն 
երկու կայանների միջև: Ցանցը կառուցված է այնպես, որ յուրաքանչյուր 
կայանից հնարավոր լինի անցնել մնացած բոլոր այլ կայաններին (հնա-
րավոր է միջանկյալ կայաններով): Այդ հատկությունը կանվանենք 
տրանսպորտային ցանցի կապակցվածություն: Հաշվի առնելով փոխա-
դրամիջոցի վնասաբերությունը՝ անհրաժեշտ է դադարեցնել ցանցի աշ-
խատանքը՝ ընդ որում ամեն անգամ որոշակի ժամանակահատվածում 
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փակելով մեկ կայանն այնպես, որ ցանցի կապակցվածությունը միշտ 
պահպանվի: 

Կարելի է կառուցել այս խնդրի մաթեմատիկական մոդելը G=(V,X) 
կապակցված գրաֆի միջոցով: Գրաֆային մոդելի կիրառման պարա-
գայում տրանսպորտային ցանցի կայանները առաջարկվում է ներկա-
յացնել գրաֆի V գագաթների միջոցով, իսկ նրանց միացնող գծերը՝ 
գրաֆի X կողերով, ընդ որում յուրաքանչյուր u և v կայանները միացնող 
(u,v)∈ X կողի համար տրված է քաշը՝ u-ի և v-ի միացման «արժեքը» 
որոշող քանակական բնութագրիչ: Նման մաթեմատիկական մոդելի 
կառուցման դեպքում ելակետային խնդիրը բերվում է նվազագույն կմախ-
քային ծառի որոնման խնդրին: 

Պարբերություն (ցիկլ) չպարունակող ծառն անվանում են կապակց-
ված գրաֆ։ G=(V,X) կապակցված գրաֆի կմախքային ծառի գագաթների 
բազմությունը համընկնում է գրաֆի գագաթների V բազմության հետ, իսկ 
այդ ծառի յուրաքանչյուր կող պատկանում է գրաֆի կողերի բազմու-
թյանը։ Կմախքային ծառը ստացվում է՝ կապակցված գրաֆից որոշակի 
կողեր դեն նետելով այնպես, որ ստացված գրաֆում պարբերություն 
չլինի, բայց կապակցվածությունը պահպանվի։ 

Գրաֆի կմախքային ծառի քաշ կանվանենք նրա կողերի քաշերի 
գումարը։ 

Գրաֆում նվազագույն կմախքային ծառ գտնելու խնդիրը ձևակերպ-
վում է հետևյալ կերպ. գտնել G=(V,X) գրաֆի ամենափոքր քաշով կմախ-
քային ծառը։ 

Իրենց արդյունավետությամբ առավել կիրառելի են նվազագույն 
կմախքային ծառի որոնման Կրուսկալի և Պրիմի ալգորիթմները: Այս 
երկուսն էլ ժլատ ալգորիթմների շարքից են, երբ յուրաքանչյուր քայլում 
ընտրվում է տվյալ պահի ագահ ռազմավարությունից բխող հնարավոր 
տարբերակը: Ընդհանուր դեպքում այսպիսի ռազմավարությունը չի 
ապահովում խնդրի լուծման արդյունավետություն, սակայն նվազագույն 
կմախքային ծառի որոնման խնդրի համար ապացուցված է, որ որոշ 
ժլատ ռազմավարություններ մեզ տալիս են նվազագույն քաշով կմախ-
քային ծառ  [2, 644-663]: 

Տրանասպորտային խնդրի լուծման համար ավելի հարմար է կիրա-
ռել Կրուսկալի ալգորիթմը: Այն աշխատում է աճման կարգով դասավոր-
ված կողերի քաշերի R[k] բազմության վրա, հետևաբար մինչև բուն 
Կրուսկալի ալգորիթմի աշխատանքը սկսելը անհրաժեշտ է վերադասա-
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վորել կողերը՝ ըստ քաշերի աճման կարգի: Եթե հաշվի առնենք խնդրի 
այն պայմանը, ըստ որի՝ գծերի երկարությունները նշանակություն 
չունեն, և բոլոր կողերի քաշը վերցնում ենք 1-ին հավասար, ապա կարող 
ենք ասել, որ ըստ քաշերի՝ կողերի վերադասավորման օժանդակ խնդիրը 
այլևս չի լուծվում: 

Այս խնդրի մուտքային տվյալների նիշքը պարունակում է անհրա-
ժեշտ տեղեկություններ տրանսպորտային ցանցի վերաբերյալ. առաջին 
տողը պետք է պարունակի N գագաթների և P կողերի թվերը, հաջորդ M 
տողերում տրվում է տեղեկատվություն գծերի վերաբերյալ: Այս տողերից 
յուրաքանչյուրը պարունակում է բաժանված Ai և Bi թվերը՝ (Ai, Bi)-2 
կայան, որոնք կապված են i-րդ գծով:  

Ելքային նիշքը պետք է բաղկացած լինի N տողերից, յուրաքանչյուր 
տող պետք է պարունակի 1 թիվ` կայանի համարը՝ ըստ դրանց փակման 
հաջորդականության: 

Օրինակ՝ տրված են հետևյալ մուտքային տվյալները` N-10, P-12 և 
կողերի հետևյալ հաջորդականությունը`{1 3}, {1 2}, {2 6}, {3 4}, {3 5}, {3 6}, 
{4 5}, {6 7}, {6 8}, {8 9}, {8 10}, {9 10}: 

 

 
Նկար 1Նկար 1Նկար 1Նկար 1. . . . Մուտքային տվյալների Մուտքային տվյալների Մուտքային տվյալների Մուտքային տվյալների նիշքընիշքընիշքընիշքը    
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Ըստ այս տվյալների՝ գրաֆը կունենա հետևյալ տեսքը. 

 
Նկար 2. Մուտքային տվյալներին համապատասխանող գրաֆՆկար 2. Մուտքային տվյալներին համապատասխանող գրաֆՆկար 2. Մուտքային տվյալներին համապատասխանող գրաֆՆկար 2. Մուտքային տվյալներին համապատասխանող գրաֆ 

 
Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում կունենանք հետևյալ պատկերը. 

 

Նկար 3.Նկար 3.Նկար 3.Նկար 3.    Ծրագրի աշխատանքի Ծրագրի աշխատանքի Ծրագրի աշխատանքի Ծրագրի աշխատանքի արդյունքըարդյունքըարդյունքըարդյունքը 
 
Այս դեպքում ըստ ծրագրի արտածման տվյալների՝ կայանները 

կփակվեն հետևյալ հաջորդականությամբ {5}, {4}, {2}, {10}, {9}, {8}, {7}, {6}, 
{3}, {1}: 

Խնդիր 2.Խնդիր 2.Խնդիր 2.Խնդիր 2. ««««Ջրամատակարարման համակարգի Ջրամատակարարման համակարգի Ջրամատակարարման համակարգի Ջրամատակարարման համակարգի լավագույնլավագույնլավագույնլավագույն    նախանախանախանախա----
գծումգծումգծումգծում»»»»: : : : Առկա են երկու մրցակցող ֆերմերային տնտեսություններ: Առա-
ջին տնտեսությունում անհրաժեշտ է նախագծել ջրամատակարարման 
արդյունավետ համակարգը, սակայն, առևտրային անվտանգության պայ-
մաններից ելնելով, առաջին տնտեսության ղեկավարությունը չի կամե-
նում, որ մրցակից տնտեսությունը կարողանա կանխատեսել ընտրված 
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ուղիները և ստեղծել որոշակի խոչընդոտներ: Այդ պատճառով առաջին 
տնտեսությունը ընտրում է խողովակների անցկացման ոչ թե ամենա-
արդյունավետ` էժան տարբերակը, այլ ինքնարժեքով երկրորդ տարբե-
րակը: 

Այժմ ձևակերպենք խնդրի մաթեմատիկական դրվածքը: Տրված է 
բոլոր երկկողմանի խողովակների ցուցակը, խողովակները կարող են 
միացնել (WC<W) ջրակայաններ (որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է ներ-
կառուցված լինել ջրհորի մեջ): Պահանջվում է գտնել պոմպերի կայան-
ների միացման ինքնարժեքով երկրորդ տարբերակը՝ օգտագործելով ոչ 
ավելի, քան Р խողովակ։ Ընդ որում տրված է յուրաքանչյուր խողովակի 
արժեքը: Առկա են նաև որոշ սահմանափակումներ. չպետք է լինի կայանը 
իր հետ միացնող խողովակ, նաև չպետք է լինեն երկու նույն կայանները 
միացնող երկու տարբեր խողովակներ, այսինքն՝ արգելվում է ուղիների 
պատճենումը: 

Տվյալ դեպքում երաշխավորվում է, որ գոյություն ունի ջրաբաշխման 
ամենաէժան միայն մեկ եղանակ, և որ կա ջուրը բաշխելու առնվազն 
երկու եղանակ: Բոլոր արժեքները դրական թվեր են, և յուրաքանչյուր 
ջրակայան նույնականացվում է իր համարով` 1…W միջակայքից ամբողջ 
թվով: 

Այս խնդրի մուտքային տվյալների նիշքը կազմակերպված է հետևյալ 
կերպ: Առաջին տողում գրառված են երկու W և P ամբողջ թվեր՝ բաժան-
ված բացակներով: Յուրաքանչյուր հաջորդ 2…P+1 տողերում նկարա-
գրվում է մեկ խողովակ և պարունակում է բացակներով առանձնացված 3 
թիվ՝ խողովակի սկզբի և վերջի կայանների համարները, ինչպես նաև այդ 
խողովակի արժեքը: 

 

Նկար 4.Նկար 4.Նկար 4.Նկար 4.    Մուտքային տվյալների Մուտքային տվյալների Մուտքային տվյալների Մուտքային տվյալների նիշքընիշքընիշքընիշքը 
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Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում ակնկալվում է մեկ ելքային 
տվյալ՝ երկրորդ հնարավոր արդյունավետ տարբերակով նախագծված 
ջրաբաշխման համակարգի արժեքը։ 

Ներկայացնենք այս խնդրի պայմաններին համապատասխանող 
ամենատրամաբանական մաթեմատիկական մոդելը: Քանի որ խոսքը 
պոմպակայանների ցանցի մասին է, ապա առաջին ամենապարզ 
մաթեմատիկական մոդելը կլինի գրաֆը: Եթե գրաֆի տերմիններով նկա-
րագրենք խնդրի էությունը, ապա պոմպակայանները կարող ենք դիտել 
որպես գրաֆի գագաթներ, պոմպակայանները միացնող խողովակները՝ 
կողեր, իսկ խողովակների արժեքները՝ համապատասխան կողերի կշիռ-
ներ: 

Հետևաբար, ըստ խնդրի պայմանների, պահանջվում է կառուցել ըստ 
քաշի երկրորդ կմախքային ծառը: Խնդրի լուծումը կարող է նկարագրվել 
հետևյալ կերպ. 

1. գտնել նվազագույն կմախքային ծառը,  
2. պարբերական հերթականությամբ «հեռացնելով» նվազագույն 

կմախքային ծառի որոշված կողերից մեկը և շարունակելով ոչ 
ամբողջական կմախքի կառույցը մինչև նվազագույն կմախքային ծառ՝ 
հաշվարկում ենք կառուցվող ծառերի արժեքը և հիշում նվազագույն 
արժեքը: 

Նվազագույն կմախքային ծառը գտնելու համար ևս կարելի է 
օգտագործել Կրուսկալի ալգորիթմը: 

Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3Խնդիր 3....    Նվազագույն ծախսով հեռախոսային կապի նախագծումՆվազագույն ծախսով հեռախոսային կապի նախագծումՆվազագույն ծախսով հեռախոսային կապի նախագծումՆվազագույն ծախսով հեռախոսային կապի նախագծում: : : : 
Ունենք N քանակությամբ բնակավայրերը հեռախոսային կամ այլ կապի 
միջոցով իրար միացնող վնասված ցանց։ Պահանջվում է այդ ցանցի 
վերանորագումը կազմակերպել այնպես, որ կամայական երկու բնա-
կավայրերի միջև կապն ապահոված լինի, և օգտագործվող հաղորդալարի 
երկարությունը լինի նվազագույնը։ 

Այս խնդրի լուծման համար որպես մոդել նորից առաջարկվում է 
կիրառել գրաֆը։ Բնակավայրերը ներկայացվում են գրաֆի գագաթների 
տեսքով, իսկ գոյություն ունեցող ցանցում բնակավայրերը միացնող 
ցանցային լարերը՝ գրաֆի կողերի տեսքով։ Երկու բնակավայրերի միջև 
գոյություն ունեցող լարի երկարությունը դիտարկվում է որպես գրաֆի 
կողի արժեք։ 

Խնդրի մուտքային տվյալներ են բնակավայրերի քանակը՝ N, և 
գոյություն ունեցող ցանցը ներկայացնող երկչափ զանգվածը՝ A(N,N), 
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որտեղ ai,j-ն i և j բնակավայրերը միացնող լարի երկարությունն է։ Խնդիրը 
հանգեցվում է նվազագույն կմախքային ծառի որոնմանը։ 

Այս անգամ խնդրի լուծման համար առաջարկում ենք կիրառել 
Պրիմի ալգորիթմը։ 

Օրինակ՝ տրված են N=7 բնակավայրեր՝ A,B,C,D,E,F,G, որոնք 
միացված են հեռախոսային կապի միջոցով։ Կապի միջոցով երկու 
բնակավայրերի միացումը տրված է համապատասխան գագաթների միջև 
գոյություն ունեցող կողով, իսկ լարի երկարությունը՝ կողի արժեքով։ 
Ցանցի ներկայացումը՝ գրաֆի տեսքով, այսպիսին է. 

 

 
Նկար 5. Ցանցի ներկայացումըՆկար 5. Ցանցի ներկայացումըՆկար 5. Ցանցի ներկայացումըՆկար 5. Ցանցի ներկայացումը՝՝՝՝    գրաֆի տեսքովգրաֆի տեսքովգրաֆի տեսքովգրաֆի տեսքով 

 
Նվազագույն արժեքով կապակցված ծառի որոնման համար աշխա-

տող Պրիմի ալգորիթմը տարբեր անգամներ կարող է տարբեր արդ-
յունային ծառեր արտածել, բայց բոլորն էլ միևնույն նվազագույն արժեքով 
են։ Օգտատերը կարող է ընտրել առաջարկվող լուծումներից իրեն 
ամենահարմարը։ 

Ստորև ներկայացված են մեր օրինակի համար ծրագրի իրացման 
երեք տարբերակներ, որոնք արդյունքում տվել են միևնույն՝ 39 երկարու-
թյամբ նվազագույն երեք տարբեր ծառեր։ 
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Նկար 6. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 6. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 6. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 6. Ծրագրի աշխատանքի արդյունք. . . . առաջին տարբերակառաջին տարբերակառաջին տարբերակառաջին տարբերակ 

 

 

Նկար 7. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 7. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 7. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 7. Ծրագրի աշխատանքի արդյունք. . . . երկրորդ տարբերակերկրորդ տարբերակերկրորդ տարբերակերկրորդ տարբերակ 
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Նկար 8. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 8. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 8. Ծրագրի աշխատանքի արդյունքՆկար 8. Ծրագրի աշխատանքի արդյունք. . . . երրորդ տարբերակերրորդ տարբերակերրորդ տարբերակերրորդ տարբերակ 

 
Արդյունքը նորից գրաֆի տեսքով կներկայացվի հետևյալ կերպ, 

որտեղ կետգծերով նշված են հեռացված կողերը. 
 

 
Նկար 9. Նկար 9. Նկար 9. Նկար 9. ԱրդյունքըԱրդյունքըԱրդյունքըԱրդյունքը՝՝՝՝    գրաֆի տեսքովգրաֆի տեսքովգրաֆի տեսքովգրաֆի տեսքով 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ ճգնաժամային իրավիճակներում շատ հաճախ է պա-
հանջվում տնտեսության մեջ իրականացնել ցանցերի հետ կապված 
որոշակի խնդիրների լուծում՝ ունենալով նվազագույն ծախսեր և 
սպասարկման առավելագույն ապահովում։  

Խնդիրները հատկապես բարդանում են օբյեկտների մեծ քանակի և 
նրանց մեջ գործող տարատեսակ կապերի առկայության դեպքում։ Դրանց 
արդյունավետ լուծումը յուրաքանչյուր կառավարող սուբյեկտի համար 
դառնում է հզոր ռազմավարական գործիք: Խնդիրների ճիշտ ձևակեր-
պումը, մաթեմատիկական լավագույն մոդելի ընտրությունն ու 
կառուցումը, նրանց արդյունավետ ծրագրային իրացումը կրում են 
համապիտանի բնույթ և կարող են կիրառվել նմանատիպ խնդիրների 
լայն դասերի համար: 

Խնդիրների մեծ մասի համար գոյություն ունեն լուծման բազմաթիվ 
ալգորիթմներ: Դրանցից ո՞րն ընտրել մասնավոր խնդրի պարագայում: 
Այս հարցը բավականին հանգամանորեն քննարկվում է ծրագրավորման 
ոլորտում:  

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Օհանյան Հ., Կյուրեղյան Ա., Քանարյան Գ., Խնդրի մաթեմատիկա-
կան մոդելի մշակումը` որպես համակարգչի վրա դրա լուծման 
գործընթացի առաջնային փուլ // Վանաձորի պետական համալ-
սարանի գիտական տեղեկագիր. ՊՐԱԿ Բ, ՀՀ ԿԳՆ, ՎՊՀ, 2017, 
208 էջ: 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К., Алгоритмы. Постро-
ение и анализ. Издание 2-е, Москва, Санкт-Петербург, Киев, 
Издательский дом “Вильямс”, 2005, 1291 с.  
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ММММинимальныинимальныинимальныинимальные остовные деревья как эффективная модель е остовные деревья как эффективная модель е остовные деревья как эффективная модель е остовные деревья как эффективная модель     
проектирования связных сетейпроектирования связных сетейпроектирования связных сетейпроектирования связных сетей    

ГегинеГегинеГегинеГегине Оганян Оганян Оганян Оганян  
Арменуи Арменуи Арменуи Арменуи Кюрегян Кюрегян Кюрегян Кюрегян     

Гаяне Гаяне Гаяне Гаяне Канарян Канарян Канарян Канарян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: задачи сетевой связи, граф с минимальным весом, 
связный граф, управление транспортной сетью, проектирование системы 
водоснабжения, проектирование телефонной связи 

В кризисных ситуациях в экономике очень часто возникает необходи-
мость решения определенных сетевых задач с минимальными затратами и 
максимальным предоставлением услуг.  

Задачи особенно усложняются при условии большого количества 
объектов с наличием разнообразных связей между ними. Их эффективное 
решение становится мощным стратегическим инструментом для каждого 
управляющего субъекта. Правильная постановка задач, выбор и построе-
ние наилучшей математической модели, эффективная программная реали-
зация носят универсальный характер и могут применяться к широкому 
кругу подобных задач.  

Для большинства задач существует множество алгоритмов решения. 
Какой алгоритм выбрать для конкретной задачи? Этот вопрос подробно 
обсуждается в области программирования.  

В статье рассматриваются задачи наиболее эффективного проектиро-
вания сетей водоснабжения, телефонной связи и удаления некоторых 
объектов в связных транспортных сетях. Для решения таких задач предла-
гается использовать алгоритмы поиска минимального остовного дерева в 
качестве эффективной модели проектирования связных сетей. 

Для рассматриваемых задач в статье предлагается использовать 
связный граф в качестве математической модели, описаны принципы 
построения предложенной математической модели. В качестве алгоритмов 
решения задач предлагается использовать подходы алгоритмов Крускала и 
Прима, представлены результаты соответствующей программной реализа-
ции, обосновывается их эффективность. 
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Minimal Minimal Minimal Minimal SSSSkeletal keletal keletal keletal TTTTrees as an rees as an rees as an rees as an EEEEffective ffective ffective ffective DDDDesign esign esign esign MMMModelodelodelodel    
for for for for CCCConnected onnected onnected onnected NNNNetworksetworksetworksetworks    

Heghine Heghine Heghine Heghine Ohanyan Ohanyan Ohanyan Ohanyan     
Armenuhi Armenuhi Armenuhi Armenuhi Kyureghyan Kyureghyan Kyureghyan Kyureghyan     

Gayane Gayane Gayane Gayane Kanaryan Kanaryan Kanaryan Kanaryan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: problems of network connection, lowest weight graphs, 
connected graphs, management of transport network, designing of water-
supply system, designing of telephone connection 

In crisis situations in the economy, there is often a need to solve certain 
network problems, having the lowest cost and maximum service. Problems get 
especially complicated when there are a large number of objects with different 
connections. Their effective solution becomes a powerful strategic tool for each 
governing entity. The correct formulation of problems, the selection and 
construction of the best mathematical model, their effective software 
implementation are universal and can be applied to a wide range of similar 
networks. 

There are many solution algorithms for most problems. Which one to 
choose for a specific problem? This issue is thoroughly discussed in the field of 
programming. 

The article discusses the issues of water supply, electricity supply, removal 
of some objects in transport-connected networks. To solve such problems, the 
use of skeletal tree search algorithms is proposed as an effective design model 
for connected networks. For the problems considered in the article it is 
suggested to use the connected graph as a mathematical model; the principles of 
construction of the proposed mathematical model are described. It is proposed 
to use the approaches of Kruskal’s and Prime’s algorithms as problem solving 
algorithms; the results of the corresponding software implementation are 
presented, their efficiency is substantiated. 
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