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ՆույնՆույնՆույնՆույն    խնդրիխնդրիխնդրիխնդրի    լուծմանլուծմանլուծմանլուծման    տարբերտարբերտարբերտարբեր    ալգորիթմներիալգորիթմներիալգորիթմներիալգորիթմների        
համեմատականհամեմատականհամեմատականհամեմատական    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն    

ՍուրենՍուրենՍուրենՍուրեն    ԷքսուզյանԷքսուզյանԷքսուզյանԷքսուզյան    
        

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. փորձառական (էմպիրիկ) ինֆորմացիա, 
հավասարաչափ բաշխում, ցուցչային բաշխում, բնականոն բաշխում, 
նմանակային (իմիտացիոն) գիտափորձ, նմանակային մոդելավորում, 
Մոնտե-Կառլոյի մեթոդ, մոտավոր ալգորիթմներ, լուծումների շեղման 
գնահատականներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ընդհատուն լավարկման (դիսկրետ օպտիմալացման) դժվար լուծվող 

խնդիրների լուծման համար մշակվող լավագույն (օպտիմալ) լուծման 
ալգորիթմները հաճախ չունեն գործնական կիրառություններ, քանի որ 
նույնիսկ ոչ մեծ չափի խնդիրներ լուծելիս այդ ալգորիթմներն ունեն աշ-
խատանքի՝ գործնականորեն անընդունելի ժամանակ: Նման դեպքերում 
մշակում են խնդրի լուծման տարբեր մոտավոր ալգորիթմներ, որոնցով 
ստացվում են խնդրի մոտավոր լուծումներ գործնականորեն ընդունելի 
ժամանակում: Այդ ալգորիթմները սովորաբար լինում են բավական 
պարզ, սակայն նրանց հետ կապված հիմնական դժվարությունը լավա-
գույն լուծման համեմատությամբ ստացվող մոտավոր լուծման շեղման 
գնահատումն է (վատագույն դեպքում մոտավոր լուծումը լավագույն 
լուծումից քանի անգամ կամ քանի տոկոսով է վատ): 

Երբեմն նույնիսկ շատ պարզ մոտավոր ալգորիթմների համար նման 
գնահատականներ ստացվում են որպես մի քանի տասնյակ տպագրա-
կան էջեր զբաղեցնող գիտական աշխատանքի արդյունք: 

Երբեմն միևնույն խնդրի լուծման երկու տարբեր մոտավոր ալգո-
րիթմների համար հայտնի են լավագույն լուծումից մոտավոր լուծումների 
շեղման գնահատականները, և անհրաժեշտ է կատարել ալգորիթմների 
որակի համեմատական վերլուծություն և պարզել, թե որ տիպի մուտ-
քային տվյալների վրա որ ալգորիթմն ինչպես է դրսևորում իրեն, քանի որ 
շեղումների գնահատականներն այդ հարցի պատասխանը չեն տալիս: 

Ալգորիթմների համեմատության խնդիր առաջանում է տարբեր պայ-
մանների առկայության դեպքում: Օրինակ՝ որոշ խնդիրների համար 
փորձից հայտնի է, թե խնդրի մուտքային հարաչափերը (պարամետրերը) 
որ միջակայքից են ընդունում արժեքներ, և այդ արժեքներն ինչպիսի բաշ-
խում ունեն տվյալ միջակայքում: Հաճախ էլ հայտնի միջակայքում մուտ-
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քային հարաչափերի ընդունած արժեքների բաշխումներն անհայտ են: 
Ավելի հաճախ էլ հայտնի չեն լավագույն լուծումից մոտավոր լուծումների 
շեղման գնահատականներ: 

Նման դեպքերում կարևոր է ունենալ ալգորիթմների համեմատական 
վերլուծության որոշակի մոտեցումներ:    

ՆյութըՆյութըՆյութըՆյութը    ևևևև    մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները: : : : Որոնելի f մեծությունը ճշգրիտ կամ մոտավոր 
գտնելու հիմնական եղանակը համապատասխան ալգորիթմի մշակումն 
է: Սակայն հանդիպում են խնդիրներ, որոնց համար դժվար է նման ալգո-
րիթմների մշակումը: Այսպիսի դեպքերում օգտվում են մաթեմատիկա-
կան կամ ֆիզիկական մոդելավորումից՝ կատարելով պատահական փոր-
ձարկումներ: 

Խնդիրների լուծման պատահական մեծություններ օգտագործող եղա-
նակներն անվանում են Մոնտե-Կառլոյի մեթոդ: Մոնտե-Կառլոյի մեթոդը 
մոտեցումների հավաքածու է, որը թույլ է տալիս բազմաթիվ պատահա-
կան փորձարկումների միջոցով ստանալ խնդրի լուծումները: Գործնակա-
նում պատահական փորձարկումները փոխարինվում են պատահական 
թվերի հետ կատարվող հաշվարկների արդյունքներով [1, 634-635]: 

Մեծությունը կոչվում է պատահական, եթե այն ընդունում է այս կամ 
այն արժեքը՝ կախված որևէ պատահույթի կատարման կամ չկատարման 
հետ: 

X պատահական մեծությունը տրվում է հետևյալ տեսքի բաշխման 
օրենքով. 

P(X<x)=	�(x),    
որտեղ x-ը կամայական իրական թիվ է, իսկ �(x)-ը՝ հայտնի ֆունկցիա 
(բաշխման ֆունկցիա): 

Պատահական մեծության արժեքներն անվանում են պատահական 
թվեր: 

Եթե պատահական մեծությունն ունի տրված բաշխման օրենքը 
(հավասարաչափ, ցուցչային, բնականոն և այլն), ապա համապատաս-
խան պատահական թվերը համարվում են բաշխված նույն օրենքով: 

Եթե x1, x2, …xn,…-ը X պատահական մեծության արժեքներն են, ապա 
{xn} հաջորդականությունն անվանում են համապատասխան բաշխման 
օրենքով պատահական հաջորդականություն: 

Առավել հաճախ դիտարկվող բաշխումներից է [0,1] հատվածում հա-
վասարաչափ բաշխումը: 

Եթե {xn} հաջորդականությունը հավասարաչափ է բաշխված [0,1] 
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հատվածում, ապա [A,B] հատվածում հավասարաչափ բաշխումով {yn} 
հաջորդականություն ստացվում է հետևյալ գծային ձևափոխությամբ. 

yn=A+(B-A)xn (n=1,2,…): 
Ընդհանուր դեպքում, ունենալով [0,1] հատվածում հավասարաչափ 

բաշխումով {xn} պատահական հաջորդականություն, կարելի է ստանալ �(y) բաշխման օրենքով {yn} պատահական հաջորդականություն: 
Ենթադրենք՝ բաշխման համապատասխան ֆունկցիան է 

���! = NB��!O�
�

#∞
, 

որտեղ B��!-ն հավանականության խտությունն է: 
Պարզության համար ենթադրենք, թե x=	�(y) ֆունկցիան անընդհատ 

է և խիստ միալար (մոնոտոն): Այդ դեպքում յուրաքանչյուր xn-ի համար 
գտնելով yn-ի արժեքը հետևյալ հավասարումից՝ 

xn =	�(yn) (n=1, 2, …)՝ 
կստանանք տրված �(y) բաշխման օրենքով {yn} պատահական հաջորդա-
կանություն [1, 635-637]: 

Մասնավորապես, բնականոն (գաուսյան) բաշխումով �(yn) պատա-
հական հաջորդականություն ստանալու համար բավական է ընտրել 

B��! = +
√W� �#�

d
d : 

Եթե {un}-ը հավասարաչափ բաշխումով պատահական թվերի 
հաջորդականություն է, ապա ցուցչային բաշխումով {xn} պատահական 
թվերի հաջորդականություն ստանալու համար բավական է օգտվել 
հետևյալ տեսքի ձևափոխությունից. 

xn=	H +
�ln(1- un): 

Նմանակային գիտափորձը իրականացվում է հետևյալ փուլերի 
hաջորդականությամբ [2, 630-631]. 

1. խնդրի դրվածքը. հիմնական խնդիրների առանձնացում, 
2. աշխատանքների նախապատրաստումը. փորձնական ինֆորմա-
ցիայի հավաքում և մուտքային տվյալների վերլուծություն, պատ-
վիրատուի հետ կապի հաստատում, 

3. մոդելի ձևավորումը. նկարագրությունների հայտանիշների, չափ-
վող հարաչափերի թույլատրելի պարզեցումների և մոդելի 
գնահատման հայտանիշների վերաբերյալ համաձայնությունների 
մշակում, 
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4. մոդելի կառուցումը կամ ընտրությունը. ենթամոդելների նկարա-
գրություն, մոդելի հարաչափերի որոշում, 

5. աշխատանք մոդելի հետ. մոդելի գործառության պայմաններից 
կախված արդյունքների փոփոխության ուսումնասիրության նպա-
տակով հաշվարկների կատարում, գիտափորձի պատրաստում և 
ցրվածքի (դիսպերսիայի) նվազեցում, 

6. հավաստիության ստուգումը. մուտքային տվյալներին հաշվարկ-
ների արդյունքների համապատասխանություն (ծրագրում սխալ-
ների առկայություն) և իրական տվյալներին ստացված արդյունք-
ների համապատասխանություն, 

7. ստացված արդյունքների ներկայացում պատվիրատուին. նշված 
որոշ փուլերում դիտարկվող խնդրին համապատասխան կատա-
վող աշխատանքների կրկնություն: 

3-7 փուլերի հավաքածուն անվանում են նմանակում: 
Նմանակային մոդելավորումը մոդելավորման ժամանակակից 

տեսակներից է, որը թույլ է տալիս ընդլայնել մոդելավորման հնարավո-
րությունները: Նմանակային մոդելավորման տակ հասկանում են իրա-
կան համակարգի հետ փորձարկում, մասնավորապես, հաշվողական 
գիտափորձ, որը կատարվում է մաթեմատիկական մոդելի օգնությամբ, 
սկզբնական տվյալների փոփոխության ճանապարհով: 

Նմանակային գիտափորձը իրականացվում է արագագործ համա-
կարգիչների կիրառությամբ: Գիտափորձի կազմակերպման համար կան 
մշակված կիրառական ծրագրերի փաթեթներ: 

Նմանակումը արհեստական միջոցներով փորձարկումների կատա-
րում է: Նմանակային մոդելավորումը նպատակահարմար է տարբեր 
դեպքերում, օրինակ՝ երբ համակարգի մաթեմատիկական մոդելավո-
րումը շատ դժվար է, կամ լուծման մեթոդներ կան, բայց դրանց իրակա-
նացնելը շատ բարդ է: 

Արդյունքները և վերլուծությունը:Արդյունքները և վերլուծությունը:Արդյունքները և վերլուծությունը:Արդյունքները և վերլուծությունը: Միևնույն խնդրի լուծման ալգո-
րիթմների համեմատական վերլուծության համար անհրաժեշտ է կատա-
րել ալգորիթմների աշխատանքի արդյունքների համեմատություն խնդրի 
մուտքային հարաչափերի արժեքների՝ մեծ քանակով պատահականորեն 
ընտրվող հավաքածուների համար: 

Դրա համար բավական է ալգորիթմների աշխատանքի արդյունք-
ները համեմատել դիտարկվող միջակայքից հայտնի բաշխումներով 
մուտքային հարաչափերի համար պատահականորեն ընտրվող արժեք-



– 83 – 

ների՝ մեծ թվով հավաքածուների համար, եթե մուտքային հարաչափերի 
համար նման բաշխումներ հայտնի են: 

Իսկ եթե մուտքային հարաչափերի համար նման բաշխումներ նա-
խապես հայտնի չեն, ապա անհրաժեշտ է կատարել ալգորիթմների 
աշխատանքի արդյունքների համեմատություն դիտարկվող միջակայքից 
շատ բաշխումներով մուտքային հարաչափերի համար պատահական-
որեն ընտրվող արժեքների մեծ թվով հավաքածուների համար: 

Անհրաժեշտ է կատարել նաև շեղումների միջին արժեքների համե-
մատություններ: 

Նշված մոտեցումները հաջողությամբ կիրառված են միևնույն չափի 
ժապավեններից ժապավենային պատվերների միաչափ ձևման խնդրի 
լուծման համար մշակված CONT և հայտնի BFD մոտավոր ալգորիթմների 
համեմատական վերլուծության կատարման համար [3, 273-274]: 

Միևնույն չափի ժապավեններից ժապավենային պատվերների միա-
չափ ձևման խնդիրը հետևյալն է. տրված են ժապավենային պատվերների 
U={u1,u2,…,un} բազմություն և յուրաքանչյուր ui∈U պատվերի S(ui)∈(0,1] 
չափը (պատվերների չափերն իրական թվեր են, և պատվերներն անհրա-
ժեշտ է ձևել ժապավեններից): Պահանջվում է գտնել U բազմության 
U1,U2,…,Uk այնպիսի տրոհում, որ յուրաքանչյուր Ui ենթաբազմության 
պատվերների չափերի գումարը չգերազանցի 1 թվին, և k-ն ունենա փոք-
րագույն արժեք (բոլոր ժապավեններն ունեն 1 չափը): 

Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր ենթաբազմության բոլոր պատվեր-
ները ձևվում են մեկ հատ 1 չափն ունեցող ժապավենից, և պահանջվում է 
U բազմության բոլոր պատվերները ձևել փոքրագույն թվով ժապավեննե-
րից: Ակնհայտ է, որ այս դեպքում բոլոր ձևվող ժապավենների չօգտա-
գործված մասերի (թափոնների) չափերի գումարը կլինի փոքրագույն: 

CONT, BFD ալգորիթմներին համապատասխան մշակված ծրագրերի 
աշխատանքի արդյունքների համեմատական վերլուծությամբ ստացված 
տվյալները բերված են  1-ին աղյուսակում: 

Որպես ժապավենների չափ ընտրված է պատահական a (a>10) բնա-
կան թիվ: Յուրաքանչյուր օրինակի համար որպես պատվերների չափեր 
ընտրված են [a/20,a] միջակայքից պատահական բնական թվեր: Որպես 
պատվերների՝ իրարից տարբեր չափերի քանակի արժեքներ ընտրված են 
պատահական բնական թվեր [1,40] միջակայքից: Յուրաքանչյուր չափի 
պատվերների քանակի համար ընտրված է պատահական բնական թիվ 
[10,100] միջակայքից: Թվերի պատահական ընտրությունները նշված 
միջակայքերից կատարված են հավասարաչափ բաշխումով: 
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Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1     
CONT CONT CONT CONT և և և և BFD BFD BFD BFD ալգորիթմների աշխատանքի ալգորիթմների աշխատանքի ալգորիթմների աշխատանքի ալգորիթմների աշխատանքի արդյունքների համեմատությունարդյունքների համեմատությունարդյունքների համեմատությունարդյունքների համեմատություն    

ՄիջակայքՄիջակայքՄիջակայքՄիջակայք    BFD BFD BFD BFD միջմիջմիջմիջինինինին    CONT CONT CONT CONT միջմիջմիջմիջինինինին    ԳործակիցԳործակիցԳործակիցԳործակից    

[a/10, a] 11,05621 11,13198 0,99319 

[a/10, 4a/5] 9,37438 9,42513 0,99461 

[a/10, a/2] 3,81430 3,84086 0,999308 

[a/10, 3a/10]* 2,570400 1,80525 1,42384 

[a/10, a/5]* 3,43036 1,48212 2,31448 

[3a/10, 4a/5] 20,41620 20,41799 0,99991 

[a/5, 3a/10]* 10,43796 5,34392 1,95323 

[a/5, 2a/5]* 5,77583 4,51527 1,27917 

[a/5, a/2]* 8,46944 7,75842 1,009164 

[3a/10, 2a/5]* 16,91695 15,99846 1,05741 

[a/5, 3a/5] 6,48463 6,51920 0,99469 

[3a/10, a/2]* 15,08891 14,95155 1,000918 

[2a/5, a/2] 12,71658 12,71658 1,000000 

[a/20, a/4]* 1,79382 1,55062 1,15684 

[3a/10, 7a/10]* 12,93579 12,92401 1,00091 

[a/10, 7a/20]* 3,02192 2,54238 1,18861 

[a/20, 3a/20]* 2,29835 0,91275 2,51804 

[3a/20, a/4]* 6,20874 4,04780 1,53385 

[a/20, a/5]* 2,02892 1,11591 1,81817 

[a/20, 3a/10]* 1,73206 1,57624 1,09885 

[a/20, 7a/20]* 1,79446 1,55783 1,15190 

[a/10, a/4]* 3,46687 2,26990 1,52732 

 
Աղյուսակի առաջին սյունակում նշված յուրաքանչյուր միջակայքի 

համար ստացված են ծրագրերի աշխատանքի արդյունքները 100 պատա-
հական ընտրված օրինակների համար: Հաշվված են ալգորիթմներից յու-
րաքանչյուրին համապատասխան ծրագրի աշխատանքի արդյունքում 
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ստացված թափոնների միջին արժեքները: Աղյուսակի վերջին սյունակի 
թվերը ցույց են տալիս, թե քանի անգամ է CONT ալգորիթմի աշխատանքի 
միջին արդյունքը լավ BFD ալգորիթմի աշխատանքի միջին արդյունքից 
համապատասխան միջակայքում: 

Աղյուսակի առաջին սյունակի *-ով նշված միջակայքերի համար 
CONT ալգորիթմի աշխատանքի միջին արդյունքները լավ են BFD ալգո-
րիթմի աշխատանքի միջին արդյունքներից: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Միևնույն խնդրի լուծման ալգորիթմների համեմատական վերլուծու-
թյան համար աշխատանքում առաջադրված են որոշ մոտեցումներ: Այդ 
մոտեցումները կարող են ունենալ տեսական և գործնական կարևոր 
կիրառություններ: 

Առաջադրված մոտեցումները հաջողությամբ կիրառված են միևնույն 
չափի ժապավեններից ժապավենային պատվերների միաչափ ձևման 
խնդրի լուծման համար մշակված CONT և հայտնի BFD մոտավոր ալգո-
րիթմների համեմատական վերլուծության համար: Համեմատական վեր-
լուծությունը ցույց է տալիս, որ տվյալների պատահական ընտրության 
համար դիտարկվող 22 միջակայքերից 17 միջակայքերում մշակված 
CONT ալգորիթմի աշխատանքի միջին արդյունքները լավ են BFD 
ալգորիթմի աշխատանքի միջին արդյունքներից: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Демидович Б. П., Марон И. А., Основы вычислительной математики, 
Москва, Государственное издательство физико-математической 
литературы, 1960, 659 с. 

2. Под ред. Моудера Дж., Эльмаграби С., Исследование операций. 
Методологические основы и математические методы, Том 1, 
Москва, Мир, 1981, 721 с. 

3. Эксузян С. А., Задача одномерного раскроя лент одинакового 
размера и приближенный алгоритм ее решения //  Вестник инже-
нерной академии Армении, 2004, Том 1, Номер 2, 270-274 с. 
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Сравнительный анализ разных алгоритмов решения Сравнительный анализ разных алгоритмов решения Сравнительный анализ разных алгоритмов решения Сравнительный анализ разных алгоритмов решения     
одной и той одной и той одной и той одной и той жжжжееее    задачизадачизадачизадачи    

Сурен Сурен Сурен Сурен Ексузян Ексузян Ексузян Ексузян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые слова:слова:слова:слова: эмпиричeская информация, равномерное распреде-
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В статье предложены подходы к сравнительному анализу алгоритмов 
решения одной и той же задачи. Эти подходы могут иметь важное 
теоретическое и практическое применение. Иногда для некоторых задач на 
практике известно, из какого диапазона входные параметры задачи принимают 
значения и какое распределение имеют эти значения в данном диапазоне. Но 
часто распределения значений, принимаемых входными параметрами в 
известном диапазоне, неизвестны. А оценки отклонений приближенных 
решений от оптимального чаще всего неизвестны.  

В таких случаях важно иметь определенные подходы сравнительного 
анализа алгоритмов.  

Необходимо провести сравнительный анализ результатов работы алгорит-
мов для большого количества случайно выбранных наборов значений входных 
параметров задачи. Необходимо также провести сравнение средних значений 
отклонений. 

Для этого достаточно сравнить результаты работы алгоритмов для 
большого количества случайно выбранных наборов значений входных пара-
метров с известными распределениями из рассматриваемого интервала, если 
для входных параметров такие распределения известны. 

А если для входных параметров такие распределения предварительно 
неизвестны, то необходимо сравнить результаты работы алгоритмов для 
большого количества случайно выбранных наборов значений входных пара-
метров с множеством распределений из рассматриваемого диапазона.  

Предложенные в работе подходы были успешно применены для 
проведения сравнительного анализа CONT и известных приближенных 
алгоритмов BFD разработанных для решения задачи одномерного раскроя 
ленточных заказов из лент одинакового размера. 
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The article proposes approaches to the comparative analysis of algorithms for 
the solution of  the same problem. These approaches may have theoretical and 
practical applications. 

Sometimes, for some problems, it is known in practice from which range the 
input parameters of the problem take values, and how those values are distributed 
in that range. Often the distributions of the values taken by the input parameters in 
the known range are unknown. More often variance estimation of approximate 
solutions from the optimal ones are unknown. 

In such cases, it is possible to have certain approaches to comparative analysis 
of algorithms.  

It is necessary to make a comparative analysis of the results of the algorithms 
for a large number of randomly selected sets of values of input parameters of the 
task. It is also necessary to compare the average values of deviations. 

For this, it is sufficient to compare the results of the algorithms for a large 
number of randomly selected sets of values of input parameters with known 
distributions from the range under consideration, if such distributions are known 
for input parameters. 

And if such distributions for input parameters are not known in advance, it is 
necessary to compare the results of the algorithms for a large number of randomly 
selected sets of values of input parameters with the set of distributions from the 
range under consideration. 

The approaches proposed in the work have been successfully used to perform 
comparative analysis of CONT approximate BFD algorithms  developed to solve the 
problem of one-dimentional cutting of tape orders form tapes of the same size. 
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