
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

СТЬОПКІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 

 

 

 

 

 

УДК 519.7 

 

РОЗПІЗНАВАННЯ ГРАФІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛЕКТИВУ АГЕНТІВ 

 

 

 

01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики 

 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико-математичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016 



Дисертацією є рукопис 

 

Робота виконана у відділі теорії керуючих систем Інституту прикладної математики 

і механіки НАН України. 

 

 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 

 співробітник Грунський Ігор Сергійович,  

 Донецький національний технічний університет, 

 професор кафедри програмного забезпечення 

 інтелектуальних систем. 

 

 

Офіційні опоненти:  доктор фізико-математичних наук, професор, 

 Кривий Сергій Лук’янович, 

 Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка, 

 професор кафедри 

 інформаційних технологій проектування, 

 

 кандидат фізико-математичних наук 

 Годлевський Олександр Богуславович, 

 Інститут кібернетики 

 імені В.М.Глушкова НАН України, 

 старший науковий співробітник 

 відділу теорії цифрових автоматів. 

 

 

Захист відбудеться “28” квітня 2016 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.09  Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 03680, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 4д, факультет 

кібернетики, ауд. 40. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601 

МСП, Київ, вул. Володимирська, 58. 

 

Автореферат розісланий  “22” березня 2016 р. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради Шевченко В.П. 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. В наш час у світі зростає кількість середовищ, які 

потребують дослідження методами математики і кібернетики. Це є однією з причин 

активного розвитку такого напрямку інформатики як теорія дискретних динамічних 

систем. Однією з ефективних моделей опису і вивчення середовищ є модель 

запропонована В. М. Глушковим – модель взаємодії керуючої і керованої систем 

(керуючого автомата і операційного середовища). Взаємодія цих систем часто 

представляється як процес переміщення керуючого автомата по графу керованої 

системи. Таке представлення призвело до необхідності дослідження поведінки 

автоматів у графах. 

Початком досліджень у даному напрямку прийнято вважати роботу 

К. Шеннона 1951 р., в якій розглядалася задача пошуку автоматом-мишею заданої 

цілі в лабіринті. Активне вивчення поведінки автоматів в лабіринтах починається в 

1971 р. після появи робіт К. Деппа. Автомату вже необхідно було відвідати всі 

вершини або ребра (або ж і вершини і ребра одночасно) досліджуваного графа 

(лабіринту), не використовуючи додаткових ресурсів при проведенні експериментів 

(праці Л. Будаха, В. Б. Кудрявцева А. С. Подколзіна та ін.). 

У зв’язку з тим, що дискретне середовище можна представити у вигляді графа, 

задачі, які необхідно вирішувати в середовищі, зводяться до розв’язування задач на 

відповідному графі. Наприклад, проблему самолокалізації деякого пристрою у 

середовищі можна звести до проблеми самолокалізації автомату на графі (тобто 

визначення вершини графа, в якій спочатку знаходиться автомат); задача перевірки 

відповідності карти середовища самому середовищу зводиться до перевірки 

ізоморфізму досліджуваного графа і графа-еталона; проблему побудови карти 

середовища можна звести до проблеми повного розпізнавання структури графа.  

Для вирішення цих проблем останнім часом активно використовується 

агентний підхід, який полягає в реалізації одного чи кількох процесів переміщення 

по графу з аналізом і розміткою його елементів. 

Дослідженню графа за допомогою одного агента присвячено багато робіт, 

отримано велику кількість результатів про можливість та складність розпізнавання 

його структури та властивостей. При цьому залишається малодослідженим аналіз 

графа колективом блукаючих по ньому агентів. Поширення паралельних алгоритмів 

і багатопроцесорних систем робить актуальним дослідження експериментів з 

розпізнавання графа декількома блукаючими по ньому агентами. У відомих роботах 

недостатньо досліджено комунікацію між агентами, її складність і можливий вплив 

на часову та ємнісну складність та число переходів по ребрам, що здійснюють 

агенти. Все це робить актуальними проведені в дисертації дослідження щодо 

методів оптимального (по ресурсам і часу) розпізнавання структури та властивостей 

графа. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження з 

проблеми дисертаційної роботи проводилися у відповідності до планів наукових 

досліджень відділу теорії керуючих систем ІПММ НАН України в рамках тем 

№0104U000863 «Алгебраїчні, комбінаторні, логічні та еволюційні методи 

дослідження дискретних та безперервних систем та їх застосування до задач 

ідентифікації та керування» та №0109U002770 «Сучасні алгебраїчні, логічні та 
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еволюційні методи верифікації, ідентифікації і керування дискретними і 

неперервними системами». 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка математичного 

апарату, методів та ефективних алгоритмів розпізнавання невідомих графів за 

допомогою колективу агентів, який складається з двох агентів-дослідників, що 

блукають по невідомому графу та спеціальним чином розфарбовують його 

елементи, а також одного агента-експериментатора, що розпізнає граф за 

результатами роботи агентів-дослідників. 

З огляду на мету у роботі ставляться і вирішуються наступні задачі: 

 створити метод і базовий алгоритм розпізнавання графа колективом агентів, що 

використовують скінченне, заздалегідь відоме число фарб, яке не залежить від 

характеристик графа; 

 дослідити базовий алгоритм розпізнавання, виділити основні етапи і труднощі 

розпізнавання графів колективом агентів; 

 розробити механізм взаємодії агентів з мінімальними витратами ресурсів (пам’яті, 

фарб, кількістю та об’ємом інформації, що передається); 

 проаналізувати часову, ємнісну та комунікаційну складності базового алгоритму 

розпізнавання, а також число переходів по ребрах, що здійснюються агентами-

дослідниками; 

 побудувати модифікації базового алгоритму, що знижують асимптотичні верхні 

оцінки його складностей; 

 розробити алгоритм, що дозволяє ефективно використовувати ресурси агентів, 

блукаючих по графу, з метою оптимізації обходу графа агентами та зменшення їх 

простою у випадку блокування на графі. 

Об’єктом дослідження є процес розпізнавання графа. 

Предметом дослідження є розробка та оптимізація процесу повного 

розпізнавання графа колективом агентів. 

Методи дослідження, що використовуються у роботі, це методи теорії графів, 

зокрема, методи побудови нумерацій вершин графів, а також нові методи, 

розроблені автором. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримано 

такі нові результати. 

 Розроблено новий метод розпізнавання графа колективом агентів за допомогою 

нумерації його вершин. При цьому агенти поділяються на два види: мобільних 

агентів-дослідників, які пересуваються по графу, і агента-експериментатора, який 

за повідомленнями, отриманими від агентів-дослідників, будує представлення 

досліджуваного графа у своїй внутрішній пам’яті. Розпізнавання проводиться 

шляхом побудови двох дерев обходу графа в глибину, що не перетинаються, з 

спеціальною ідентифікацією зворотних ребер, перешийків і ще не розпізнаних 

вершин, в які агенти, в процесі розпізнавання, потрапляють одночасно. 

 Побудовано новий базовий алгоритм розпізнавання графа, що реалізує 

запропонований метод. Агенти використовують по дві фарби (всього три різні 

фарби), складність алгоритму визначається сумарною кількістю вершин в 

побудованих деревах та частотою зустрічі агентів, що переміщаються по графу. 
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 Вперше введено комунікаційну складність запропонованих алгоритмів, яка 

визначається об’ємом інформації, якою необхідно обмінятися агентам, для 

розпізнавання графа. 

 Побудовано три різні модифікації базового алгоритму розпізнавання, що 

поліпшують його складності. У першій модифікації агенти-дослідники виконують 

кроки одночасно. При цьому верхні оцінки всіх складностей не змінюються, але 

час роботи алгоритму може бути знижено в два рази. Друга модифікація на 

порядок знижує часову, комунікаційну складності базового алгоритму і число 

переходів по ребрах, що здійснюються агентами-дослідниками. Ємнісна 

складність залишилася незмінною. У третій модифікації часова складність 

зменшується на порядок, число переходів по ребрах зменшується на два порядки, 

комунікаційна складність зменшується з  3nO  до  nnO log2  . Ємнісна складність 

не змінюється. 

 Детально досліджено проблему простою одного агента-дослідника, у випадку, 

коли початкове розміщення агентів не дозволило розпізнавати граф в рівних 

частинах і один з агентів-дослідників закінчував роботу, в той час, коли другий 

агент продовжував розпізнавання решти графа, яка могла значно перевищувати 

частину, яку розпізнав агент, що простоює. Показано, що початкове розташування 

агентів-дослідників сильно впливає на часову складність алгоритму, а в деяких 

випадках призводить до того, що весь граф (крім вершини, в якій знаходиться 

другий агент-дослідник) розпізнається одним агентом-дослідником. 

Запропоновано вирішення цієї проблеми, а саме: розроблено процедуру релокації 

– процедуру, що дозволяє агентам-дослідникам після завершення розпізнавання 

свого підграфу шукати нові підграфи для розпізнавання. 

Усі отримані в роботі результати є новими, завершеними та строго доведеними. 

Практичне значення одержаних результатів. Представлена робота має 

теоретичний характер. Отримані результати, можуть бути використані в 

дослідженнях пов’язаних з розпізнаванням графів колективом агентів, а також з 

навігацією і орієнтуванням мобільних роботів в операційному середовищі. Можливе 

використання результатів у теоретичних і прикладних дослідженнях, пов’язаних з 

формальними методами розробки програмних комплексів, і при реалізації цих 

методів в технологіях розробки програмно-апаратних систем. Результати роботи 

можуть бути використані у викладанні спецкурсів та при проведенні спецсемінарів з 

теорії автоматів і експериментів з ними. 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, що увійшли в роботу є 

закінченими та отримані автором особисто. У спільних публікаціях науковому 

керівнику належить загальна постановка задачі та обговорення результатів. 

Дисертанту належать фактичні результати роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися та 

обговорювалися на таких національних і міжнародних семінарах та конференціях: 

1. V міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Інформатика та комп’ютерні технології» (Донецьк, 24 – 26 листопада, 

2009 р.); 

2. IX міжвузівський науково-практичний семінар «Комбiнаторнi конфiгурації та 
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їх застосування» (Кіровоград, 16 – 17 квітня, 2010 р.); 

3. IV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, 

студентів «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія» 

(Донецьк, 13 – 14 травня, 2010 р.); 

4. ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний 

моніторинг» (Донецьк, 11 – 13 квітня, 2011 р.); 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку» 

(Луганськ, 5 – 6 квітня, 2011 р.); 

6. International Scientific Conference of Students and Young Scientists «Theoretical 

and applied aspects of cybernetics» (Kyiv, February 21 – 25, 2011); 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної 

науки і освіти» (Слов’янськ, 19 – 21 квітня, 2011 р.); 

8. V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, 

студентів «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія» 

(Донецьк, 12 – 13 травня, 2011 р.); 

9. 8th International Algebraic Conference in Ukraine (Lugansk, 5 – 12 July, 2011); 

10. Четырнадцатая международная научно-техническая конференция 

«Моделирование, идентификация, синтез систем управления» (Москва – 

Донецк, 11 – 18 сентября, 2011 г.); 

11. Третя міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи в 

промисловості і освіті» (Суми, 2 – 4 листопада, 2011 р.); 

12. IX міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне 

забезпечення інтелектуальних систем» (Дніпропетровськ, 23 – 25 листопада, 

2011 р.); 

13. III Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Информационные управляющие системы и компьютерный 

мониторинг» (Донецьк, 16 – 18 квітня, 2012 р.); 

14. Тринадцятий Міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні 

конфігурації та їх застосування» (Кіровоград, 13 – 14 квітня, 2012 р.); 

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання науки і 

освіти» (Слов’янськ, 24 – 26 квітня, 2012 р.); 

16. VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, 

студентів «Cучасна інформаційна україна: інформатика, економіка, філософія» 

(Донецьк, 26 квітня, 2012 р.); 

17. X ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Математичне та 

програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2012) 

(Дніпропетровськ, 21 – 23 листопада, 2012 р.); 

18. Дев’ята міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови 

програмних систем» (TAAPSD’2012) (Київ, 3 – 7 грудня, 2012 р.); 

19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання науки і 

освіти» (Слов’янськ, 23 – 25 квітня, 2013 р.); 

20. 9th International Algebraic Conference in Ukraine (Lviv, 8 – 13 July, 2013). 

21. Міжнародна конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та 

перспективи розвитку» (Київ, 12 – 13 вересня, 2013 р.). 
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22. Шістнадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбiнаторнi 

конфiгурації та їх застосування» (Кіровоград, 11 – 12 квітня 2014 р.); 

23. International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L.A. Kaluzhnin 

(Kyiv, July 7 – 12, 2014); 

24. XI міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови 

програмних систем» (TAAPSD’2014) (Київ, 15 – 17 грудня, 2014 р.). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 32 наукові публікації. З 

них 9 статей, 5 у наукових фахових виданнях України, 2 з яких включено до 

міжнародних наукометричних баз, 1 у виданні іноземної держави, 3 в інших 

наукових виданнях України. 23 публікації – матеріали та тези доповідей наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, тринадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та двох додатків. Загальний обсяг дисертації – 185 сторінок. Список використаних 

джерел включає 80 найменувань і розташований на 12 сторінках. Додатки 

розташовані на 30 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність дисертаційного дослідження автора, 

формулюються мета та завдання дослідження, наукова новизна, апробація 

результатів роботи, подається короткий виклад результатів дисертаційної роботи.  

У першому розділі наведено необхідні теоретичні відомості, визначення та 

позначення, представлено історичний огляд розвитку такого напряму як 

розпізнавання середовища агентами. Представлено огляд стану проблеми 

дослідження невідомого середовища, представленого у вигляді графа, за допомогою 

різних засобів і функцій агентів. Виділено задачу розпізнавання графів, показано її 

актуальність у теоретичних і практичних аспектах науки. Сформульовано точну 

постановку даної задачі і намічені способи і шляхи її вирішення. 

Введемо основні визначення з підрозділу 1.1. 

Розглядається клас U  скінченних, неорієнтованих, зв’язних графів, без петель 

і кратних ребер. Нехай ),( EVG   – граф, у якого V  – множина вершин, E  – 

множина ребер, потужності n  та m  відповідно. Для уточнення належності множин 

V  та E  деякому графу G  прийнято позначення HH EV ,  відповідно. Ребром будемо 

називати двоелементну підмножину },{ vu  множини V , вершини vu,  – суміжними, а 

ребро },{ vu  – інцидентним вершинам vu, . Таке ребро будемо позначати  vu,  або 

 uv, . Число ребер, інцидентне вершині v , будемо називати степенем вершини та 

позначати )deg(v . Трійку   uuv ,,  будемо називати інцидентором (точкою 

з’єднання) ребра  uv,  та вершини u . Під дальнім інцидентором вершини v  будемо 

розуміти інцидентор   uuv ,, , а під ближнім   vuv ,, . Множину інциденторів графа 

позначимо I . Множину IEVL   назвемо множиною елементів графа G . Нехай 

M  деяка скінченна множина. Функцією розфарбовування графа G  назвемо 

сюр’єктивне відображення ML : . Пара  ,G  називається розфарбованим 

графом. Околом )(vQ  вершини v  будемо називати множину елементів графа, що 

складається з вершини v , всіх вершин u  суміжних з v , всіх ребер  uv,  і всіх 
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інциденторів      uuvvuv ,,,,, . Послідовність kuuu ,...,, 21  попарно суміжних вершин 

називається шляхом довжини k  між вершинами 1u  та ku  в графі G . Простим 

шляхом будемо називати шлях, в якому всі вершини kuuu ,...,, 21  попарно різні. В 

роботі розглядаються тільки зв’язні графи, тобто графи, в яких між двома 

довільними вершинами існує хоча б один шлях. 

Ізоморфізмом графа G  та графа H  назвемо таку бієкцію HG VV : , що 

  GEuv ,  точно тоді, коли      GEuv  , . Таким чином, ізоморфні графи є 

рівними з точністю до позначення вершин і розфарбування їх елементів. 

Нумерацією NVF :  вершин графа G  називається ін’єктивне відображення 

множини його вершин у множину натуральних чисел. Номер вершини v  в нумерації 

F  позначається  vF . Прямою нумерацією вершин графа називається нумерація 

вершин, що відповідає порядку їх обходу при пошуку в глибину. Деревними 

ребрами називаються ребра, що породжують дерево пошуку при обході графа в 

глибину. Зворотні ребра – це ребра, що з’єднують дві несуміжні вершини одного 

дерева пошуку в глибину. Ребра перешийки – це ребра, що з’єднують вершини 

дерев пошуку в глибину, що побудовані різними агентами-дослідниками. 

Агентом будемо називати довільний об’єкт, що сприймає своє середовище за 

допомогою датчиків і впливає на нього за допомогою певних механізмів. У даній 

роботі розглядається колектив, що складається з трьох агентів: двох агентів-

дослідників і агента-експериментатора. Агенти дослідники A  і B  володіють 

наступними властивостями: вони пересуваються по графу з вершини v  в вершину u  

по ребру  uv, , можуть змінювати забарвлення вершин uv, , ребра  uv,  та 

інциденторів      uuvvuv ,,,,,  мітками з множини M , де },,,,{ bryyrwM  , де w  

інтерпретується як білий колір (фарба), r  – червоний, y  – жовтий, ry  – червоно-

жовтий, b  – чорний. Фарбою будемо називати необмежений ресурс агента. При 

зміні мітки елемента графа, попередня фарба стирається і замість неї, якщо це 

необхідно, наноситься нова. Відміченим шляхом будемо називати простий шлях, 

утворений послідовністю вершин, відмічених фарбами в порядку їх відвідування 

агентом. Вершини відміченого шляху з’єднуються ребрами, пофарбованими 

червоною фарбою r  в разі агента A  (або жовтою фарбою y  в разі агента B ), один з 

інциденторів такого ребра відмічений червоною (жовтою) фарбою. Якщо всі 

вершини відміченого шляху пофарбовані червоною (жовтою) фарбою, то будемо 

називати його червоним (жовтим) шляхом. Таким чином загальна довжина 

червоного та жовтого шляху не перевершує число n . Відзначимо, що на початку 

роботи розглянутих алгоритмів всі елементи графа пофарбовані в білий колір. 

Знаходячись у вершині v , агент-дослідник сприймає мітки всіх елементів 

околу  vQ  та на основі цієї інформації визначає по якому ребру  uv,  він буде 

переміщуватись і як буде фарбувати елементи з  vQ . Вершину, в якій агент-

дослідник знаходиться в даний момент будемо називати поточною для даного 

агента-дослідника. 

Агент-експериментатор – це нерухомий агент поза графом, який може 

передавати необхідну інформацію агентам-дослідникам, а також приймати та 
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ідентифікувати повідомлення від агентів-дослідників; володіє скінченною, 

необмежено зростаючою внутрішньою пам’яттю, в якій фіксується результат 

функціонування агентів-дослідників на кожному кроці, та будується представлення 

графа G , спочатку невідомого агентам, списками ребер і вершин. 

Під експериментом розуміємо рух агентів-дослідників по графу, фарбування 

елементів графа, збір локальної інформації про околи вершин і подальший обмін 

інформацією з агентом-експериментатором. А також побудова агентом-

експериментатором графа, ізоморфного досліджуваному, з точністю до відміток на 

графі. Для можливості проведення необхідних експериментів, по апріорній 

інформації про граф та про ресурси агентів, необхідно створити алгоритм роботи 

агентів, що здійснюють ці експерименти. 

Позначимо через  nT  часову складність виконання алгоритму розпізнавання 

графу,  nS  – ємнісну складність, а через  nK  – комунікаційну складність. 

У підрозділі 1.2 обговорюється теоретична та прикладна актуальність, 

представлено історичний огляд розвитку та огляд стану такого напряму 

математичної кібернетики як розпізнавання невідомого середовища, представленого 

у вигляді графа, за допомогою колективу агентів. 

У підрозділі 1.3 формулюється задача повного розпізнавання графа 

колективом агентів та намічаються шляхи її вирішення. 

Сформулюємо задачу, розв’язанню якої присвячено роботу. Нехай задано клас 

графів U  всі елементи яких пофарбовані білою фарбою. Задано два типи агентів: два 

агенти-дослідники A  і B  та один агент-експериментатор. 

Необхідно розробити такий метод функціонування агентів-дослідників (тобто 

переміщення по графу, фарбування елементів графа, передачі даних агенту-

експериментатору та отримання інформації від агента-експериментатора) та агента-

експериментатора (розпізнавання графа за даними, отриманими від агентів-

дослідників і передачі необхідної інформації агентам-дослідникам), що агенти-

дослідники, будучи розміщенні в довільні неспівпадаючі вершини невідомого їм та 

агенту-експериментатору графа UG , через скінченне число кроків здійснять обхід 

цього графа, а агент-експериментатор побудує граф H , ізоморфний графу G  з 

точністю до відміток на графі, тобто розпізнає граф G . На основі цього методу 

розробити алгоритми повного розпізнавання графа. Для цього агенти-дослідники 

повинні обійти всі вершини та встановити інцидентність вершин різним ребрам.  

У другому розділі запропоновано новий метод розпізнавання графів 

колективом агентів та базовий алгоритм розпізнавання, що реалізує цей метод. 

Аналізується часова, ємнісна, комунікаційна складності алгоритму та число 

переходів по ребрах, що виконують агенти-дослідники при виконанні алгоритму. 

Розглянемо основні положення методу, представленому у підрозділі 2.1. 

Для вирішення задачі розпізнавання графа необхідно, щоб агенти-дослідники, 

будучи поміщені в довільні неспівпадаючі вершини невідомого їм і агенту-

експериментатору графа UG , через скінченне число кроків обійшли його, а агент-

експериментатор, за даними отриманими від агентів-дослідників, побудував граф 

H , ізоморфний графу G  з точністю до відміток на графі, тобто розпізнав граф G . 

Для побудови графа H , ізоморфного графу G , необхідно поставити кожній вершині 
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GVv  у взаємнооднозначну відповідність вершину HVv'  і навпаки. При цьому 

агентам-дослідникам необхідно відвідати всі ребра графа G  так, щоб для кожного 

відвіданого ребра визначити яким вершинам воно інцидентне в графі G . Після 

встановлення бієкції між множинами вершин графів H  і G  в множину ребер HE  

можна буде додати ребро, яке буде взаємнооднозначно відповідати відвіданому 

ребру в множині GE . Пронумеруємо в порядку обхода агентами-дослідниками 

вершини графа G  числами 1, 2, ..., n, які будуть відповідати номерам вершин у графі 

H . Таким чином, кожній вершині графа G  буде поставлена у відповідність вершина 

графа H , і кожна вершина графа G  матиме унікальний номер. Кожен агент-

дослідник при проході ребра GEvue  ),(  передає інформацію про це агенту-

експериментатору, який додає в HE  ребро     vue  ,' , що однозначно відповідає 

ребру GEe . Таким чином, між множинами вершин і ребер графів G  і H  буде 

взаємнооднозначна відповідність, і буде побудовано граф H  ізоморфний графу G  з 

точністю до відміток на графі. Таким чином для розпізнавання графа G  необхідно 

побудувати на його вершинах деяку нумерацію і обійти всі його ребра. Для 

реалізації нумерації агентам необхідно присвоїти кожній вершині унікальну мітку і з 

кожною міткою зв’язати номер по порядку. На основі цієї нумерації агенти 

визначають суміжність вершин за їх унікальними мітками. Таким чином, задача 

розпізнавання графа зводиться до спеціального обходу вершин і ребер графа. При 

цьому агенти присвоюють вершинам унікальні мітки і ставлять їм у відповідність 

номера по порядку, водночас вони встановлюють суміжність вершин по унікальним 

номерам. 

На основі цього метода в підрозділі 2.2 пропонується базовий алгоритм 

розпізнавання графа колективом агентів, який складається з двох принципово різних 

алгоритмів: алгоритму обходу і алгоритму розпізнавання. Ідея алгоритму обходу 

полягає у побудові двох дерев пошуку в глибину, шляхом реалізації двох процедур 

агентів-дослідників: крок вперед у ще не відвідану вершину та крок назад – 

повернення, якщо в поточній вершині розпізнані всі ребра. В базовому алгоритмі 

агенти-дослідники виконують кроки по черзі. При реалізації цього алгоритму 

створюється та змінюється червоний та жовтий шляхи, в останніх вершинах яких 

перебувають агенти-дослідники A  і B  відповідно. Перебуваючи в вершині, агент-

дослідник спочатку відмічає перешийки (якщо вони є), для розпізнавання їх іншим 

агентом-дослідником; далі розпізнає зворотні ребра (якщо вони є), що не входять у 

дерево обходу в глибину даного агента-дослідника, але з’єднують несуміжні 

вершини його дерева обходу в глибину. Розпізнавання перешийків та помітка 

перешийків для розпізнавання іншим агентом реалізуються двома різними 

процедурами. За відсутності перешийків та зворотних ребер, агенти-дослідники 

роблять крок вперед або крок назад. Алгоритм розпізнавання призначений для 

обробки агентом-експериментатором сповіщень від агентів-дослідників, проведення 

ним необхідних розрахунків та побудови представлення досліджуваного графу в 

його пам’яті. 

Доведено ряд властивостей траєкторій руху агентів-дослідників по графу, що 

реалізуються в процесі роботи алгоритму: 
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Лема 2.1. Кожна вершина належить не більш ніж одному шляху червоному або 

жовтому, тобто сума довжин цих шляхів не перевищує число n . 

Лема 2.2. Виконуючи базовий алгоритм розпізнавання, агенти створюють 

бієктивне відображення HG VV : . 

Основним результатом підрозділу є наступні теореми. 

Теорема 2.1. Виконуючи базовий алгоритм розпізнавання, агенти-дослідники 

виконують обхід досліджуваного графа G  в глибину, відвідують всі вершини цього 

графа неявно їх нумеруючи та будують червоний та жовтий шляхи такі, що по 

довжині шляху як з початку, так і з кінця червоного та жовтого шляхів в деяку 

вершину цього шляху можна однозначно відновити неявний прямий номер цієї 

вершини. 

Теорема 2.2. Три агенти, виконавши базовий алгоритм розпізнавання, 

розпізнають довільний граф G  з точністю до ізоморфізму. 

В запропонованому алгоритмі на кожному кроці агенти відправляють не більше 

семи повідомлень однакового об’єму. Тому доцільно вважати, що складність одного 

повідомлення дорівнює одиниці. Тоді    nTnK  7 . 

В цьому і наступних розділах при визначенні часової складності алгоритму 

прийнято наступні припущення: 1. Ініціалізація алгоритму та вибір однієї з 

можливих процедур займають деяке постійне число одиниць часу; 2. Перехід по 

ребру агента-дослідника та обробка команди агента-експериментатора отриманої на 

даному етапі від агента-дослідника здійснюється за час, що дорівнює деякій 

константі; 3. Час пересилки одного сповіщення дорівнює константі, яка не 

перевищує часу переходу по ребру агента-дослідника. 

Теорема 2.3. Часова і комунікаційна складності алгоритму розпізнавання 

дорівнюють  3nO , ємнісна –  2nO , число переходів по ребрам, що здійснюють 

агенти-дослідники –  3nO . При цьому в алгоритмі використовується три фарби. 

Запропонований алгоритм дозволив визначити основні етапи та труднощі 

розпізнавання графа колективом агентів. Що дало змогу в подальшому визначити 

шляхи оптимізації базового алгоритму розпізнавання з метою отримання більш 

низьких оцінок розглянутих складностей. 

У підрозділі 2.3 наведено висновки до розділу 2. 

У третьому розділі пропонуються модифікації базового алгоритму 

розпізнавання, що направлені на підвищення ефективності та зменшення складності 

процесу розпізнавання. Розглядаються їх переваги, недоліки та особливості, 

аналізуються їх часова, ємнісна, комунікаційна складності та число переходів по 

ребрах, що здійснюються агентами-дослідниками для розпізнавання графу. 

У підрозділі 3.1 пропонується модифікація М1, в якій агенти-дослідники 

роблять кроки одночасно, з метою визначення основних труднощів, що виникають 

при одночасному пересуванні агентів-дослідників по графу та зменшення часової 

складності розпізнавання. Модифікація М1 базового алгоритму розпізнавання 

полягає в наступному: агенти-дослідники поміщаються в різні вершини графа G , ці 

вершини відразу фарбуються в червоний і жовтий кольори для агентів A  і B  

відповідно. Агенти-дослідники рухаються одночасно, покроково передаючи агенту-

експериментатору інформацію, агент-експериментатор, на основі цих даних будує 
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граф H  ізоморфний графу G  з точністю до відміток на графі. Агенти-дослідники 

мають скінченну на кожному кроці, але зростаючу пам’ять і використовують по дві 

фарби кожний (всього три фарби). З агентом-експериментатором у агентів-

дослідників є двосторонній канал зв’язку, між собою агенти-дослідники 

спілкуються за рахунок міток на елементах графа. 

Принцип роботи модифікації М1 можна описати таким чином: агенти йдуть «в 

глибину», наскільки це можливо, повертаються назад, шукають інший шлях з ще не 

відвіданими вершинами і не пройденими ребрами. У разі виявлення суміжної 

вершини «чужого» кольору агент-дослідник мітить всі перешийки з поточної 

вершини в чужий підграф і через агента-експериментатора повідомляє іншому 

агенту-досліднику про необхідність розпізнавання помічених перешийків. Поки 

другий агент-дослідник виконує процедуру розпізнавання перешийків, перший 

агент-дослідник не може мітити нові перешийки. У разі відсутності інших 

можливих варіантів переміщення, крім позначки нового перешийка, перший агент-

дослідник зупиняється до того моменту, коли другий агент-дослідник розпізнає всі 

помічені перешийки. У разі виявлення зворотного ребра агенти-дослідники 

виконують процедуру розпізнавання зворотного ребра, таку ж як і в базовому 

алгоритмі. Виконуючи обхід графа, агенти-дослідники A  і B  створюють червоний і 

жовтий шляхи відповідно. Принцип побудови шляху кожним з агентів можна 

описати наступним чином: 

– при переході в нову вершину червоний (жовтий) шлях подовжується, при 

переході назад по своєму шляху – скорочується; 

– при русі назад для розпізнавання зворотного ребра або перешийків довжина 

шляху не змінюється; 

– вершина, з якої можливе лише повернення по своєму шляху, або зовсім 

відсутні варіанти переміщення, забарвлюється в чорний колір. 

Алгоритм закінчує роботу, коли червоний і жовтий шляхи стають порожніми, 

а всі вершини чорними. При обході графа G  агентами створюється неявна 

нумерація відвіданих вершин. На основі нумерації і відбувається розпізнавання 

графа G  шляхом побудови графа H  ізоморфного G . 

Теорема 3.1. Три агенти, виконав першу модифікацію М1 базового алгоритму 

розпізнавання, розпізнають довільний граф G  з точністю до ізоморфізму. 

Теорема 3.2. Часова і комунікаційна складності модифікації М1 дорівнюють 

 3nO , а ємнісна –  2nO , число переходів по ребрам, що здійснюють агенти-

дослідники –  3nO . При цьому в модифікації використовується три фарби. 

Теорема 3.3. Модифікація М1 може покращити час роботи базового 

алгоритму не більш ніж в два рази. 

Таким чином модифікація М1 має такі ж верхні оцінки складностей 

розпізнавання графу, як і базовий алгоритм розпізнавання. Вона може покращити 

час роботи базового алгоритму не більш ніж в два рази, але дозволяє визначити та 

вирішити основні труднощі, що виникають при одночасному переміщенні агентів 

дослідників по графу. 

У підрозділі 3.2 пропонується модифікація М2 базового алгоритму 

розпізнавання, спрямована на оптимізацію функціонування агентів, зокрема 
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процедур розпізнавання зворотних ребер і перешийків. Це дозволило на порядок 

знизити верхню асимптотичну оцінку часової, комунікаційної складностей 

алгоритму і числа переходів агентів-дослідників по ребрах. В цій модифікації 

агенти-дослідники мають скінченну пам’ять, яка не залежить від числа вершин 

досліджуваного графа. Це дає можливість використовувати одних і тих же агентів 

для розпізнавання будь-якого графа з розглянутої множини U . Зазначимо, що 

принцип роботи модифікації М2 є аналогічним до модифікації М1. 

Теорема 3.4. Три агенти, виконавши другу модифікацію М2 базового 

алгоритму розпізнавання, розпізнають любий граф G  з точністю до ізоморфізму. 

Теорема 3.5. Часова, комунікаційна, ємнісна складності та число переходів по 

ребрах, що здійснюють агенти-дослідники, модифікації М2 дорівнюють  2nO , де 

n  – число вершин графа, при цьому в модифікації використовується три фарби. 

У підрозділі 3.3 пропонується модифікація М3 базового алгоритму 

розпізнавання, в якій агентам-дослідникам додана можливість вписувати номери 

безпосередньо в вершину, а також збільшена, в порівнянні з попередніми 

модифікаціями, пам'ять агентів-дослідників. Ця модифікація дозволяє знизити 

складності процедур розпізнавання зворотних ребер і перешийків та не 

використовувати процедуру помітки перешийків. При цьому знижено часову 

складність виконання алгоритму з  3nO  до  2nO , числа переходів по ребрах, що 

здійснюють агенти-дослідники з  3nO  до  nO , а комунікаційної складності з  3nO  

до  )log(2 nnO  . Ємнісна складність при цьому залишилася незмінною. 

Значні зміни в М3 отримали тільки агенти-дослідники. Їм надана можливість 

не тільки переміщатися по графу і змінювати забарвлення елементів графа, а й 

записувати номери в вершини графа, зчитувати ці номери, а також передавати їх 

агенту-експериментатору. Агенти-дослідники A  і B  мають скінченну на кожному 

кроці, але зростаючу пам'ять, яка залежить від числа вершин графа. 

Теорема 3.6. Три агенти, виконавши модифікацію М3 базового алгоритму 

розпізнавання на графі G , розпізнають цей граф з точністю до ізоморфізму. 

Теорема 3.7. Часова складність модифікації М3 дорівнює  2nO , ємнісна – 

 2nO , комунікаційна –  )log(2 nnO  , а число переходів по ребрам, що здійснюють 

агенти-дослідники –  nO . При цьому в модифікації використовується три фарби. 

Основним результатом модифікації М3 є зменшення числа переходів по 

ребрах, що здійснюються агентами-дослідниками, в n  раз за рахунок підвищення 

комунікаційної складності в )log(n  раз у порівнянні з модифікацією М2. І зниження 

часової складності в n  раз, комунікаційної складності з  3nO  до  )log(2 nnO  , а 

також верхньої оцінки числа переходів по ребрах, що здійснюються агентами-

дослідниками з  3nO  до  nO  в порівнянні з модифікацією М1 і базовим 

алгоритмом розпізнавання. Ємнісна складність при цьому залишилася рівною  2nO . 

У підрозділі 3.4 наведено висновки до цього розділу. 

У четвертому розділі детально досліджується проблема простою одного агента-

дослідника, у випадку, коли початкове розміщення агентів не дозволило 
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розпізнавати граф в рівних частинах і один з агентів-дослідників (ізольований агент) 

закінчував роботу, в той час, коли другий агент продовжував розпізнавання решти 

графа, яка могла значно перевищувати частину розпізнану ізольованим агентом. З 

чого слідує, що початкове розташування агентів-дослідників сильно впливає на 

часову складність алгоритму, а в деяких випадках призводить до того, що весь граф 

(крім вершини, в якій знаходиться другий агент-дослідник) розпізнається одним 

агентом-дослідником. В цьому розділі пропонується новий метод вирішення цієї 

проблеми і алгоритм його реалізації. 

У підрозділі 4.1 запропоновано новий метод і алгоритм реалізації цього методу, 

в якому ізольований агент переходить в чужий підграф і там починає рух у пошуках 

білих вершин, якомога ближче до свого розташування. Пошук починається з тієї 

частини чужого підграфа, де найменш вірогідна поява в потрібній вершині іншого 

агента раніше розглядуваного агента. Такий метод не потребує додаткових складних 

обчислень і зайвих кроків для пошуку вершин, підібраних за деяким фіксованим 

критерієм, також не вимагає додаткової інформації про знаходження іншого агента 

поблизу обраної вершини. У випадку, якщо вершина все ж таки буде зайнята іншим 

агентом, розглянутий агент або зупиниться до появи інших вершин (якщо вершини, 

що задовольняють необхідним умовам відсутні), або відразу визначить наступну 

найближчу підходящу вершину і почне рух в її напрямку. Складність же 

запропонованого методу обумовлена складністю пошуку шляху переходу в новий 

підграф для розпізнавання по вже розпізнаному підграфу. 

У запропонованому алгоритмі колектив, складається з трьох агентів: два агента-

дослідника, які можуть переміщатися по графу, фарбувати його елементи, 

записувати номери в вершини графа і передавати необхідну інформацію агенту-

експериментатору. Агенти-дослідники мають скінченну на кожному кроці, але 

зростаючу пам'ять. Взаємодія агентів-дослідників здійснюється за рахунок 

фарбування елементів графа, запису номерів у вершини графа та обміну 

інформацією через агента-експериментатора. 

На початку роботи агенти A  і B  поміщаються в довільні неспівпадаючі 

вершини графа G , нумерують їх і передають номера агенту-експериментатору, який 

поміщає їх у множину вершин HV . Агенти-дослідники пересуваються по графу з 

вершини v  в вершину u  по ребру  uv, , можуть змінювати забарвлення вершин v , 

u , ребер  uv, , інциденторів      uuvvuv ,,,,, , а також записують у вершини 

номери. Знаходячись в вершині v , агент-дослідник сприймає мітки всіх елементів 

околу  vQ  і номера суміжних з нею вершин, на підставі цієї інформації визначає по 

якому ребру буде далі переміщатися, і як буде фарбувати елементи графа. 

Виконуючи розпізнавання свого підграфа, агенти-дослідники будують шлях до 

перешийку, через який, після закінчення розпізнавання, зможуть перейти в чужий 

підграф для пошуку ще не розпізнаних підграфів. Після потрапляння до нового 

підграфу, ребром для подальшого можливого переходу в чужий підграф для обох 

агентів буде обрано ребро, по якому агент-дослідник потрапив у новий підграф. 

Тому далі побудову такого шляху агент-дослідник, що здійснив перехід не виконує, 

а агент, через підграф якого було здійснено перехід, корегує вже побудований шлях 

таким чином, щоб він пролягав до вершини інцидентної новому обраному ребру. 
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Агент-експериментатор може передавати повідомлення агентам-дослідникам, 

а також приймати та ідентифікувати повідомлення від них, володіє скінченною, 

необмежено зростаючою внутрішньою пам'яттю, в якій фіксується результат 

функціонування агентів-дослідників на кожному кроці і, крім того, будується 

представлення графа G , спочатку невідомого агентам, списками ребер і вершин. 

Агенти-дослідники явно обмінюються повідомленнями тільки з агентом-

експериментатором, один з одним агенти дослідники обмінюються необхідною 

інформацією через агента-експериментатора. 

Алгоритм закінчує роботу, коли всі вершини графа стають чорними. 

Теорема 4.1. Три агенти, виконавши алгоритм розпізнавання на графі G , 

розпізнають цей граф з точністю до ізоморфізму. 

Теорема 4.2. Часова і ємнісна складності алгоритму розпізнавання 

дорівнюють  2nO , комунікаційна –  )log(2 nnO  , а число переходів по ребрам, що 

здійснюють агенти-дослідники, –  nO . При цьому в алгоритмі використовується 

три фарби. 

Основним результатом даного алгоритму є вирішення проблеми ізольованості 

агента, що дозволяє агентам-дослідникам більш рівномірно розділяти граф на 

підграфи для розпізнавання. Запропонована процедура релокації (переміщення) 

ізольованого агента не вимагає додаткових обчислень і зайвих кроків для пошуку 

вершин, підібраних за деяким фіксованим критерієм, так само не вимагає додаткової 

інформації про знаходження іншого агента поблизу вершин. Це дає можливість 

релокації агента без підвищення верхніх оцінок складностей. Недоліком 

запропонованого алгоритму є неможливість попереднього визначення розміру 

виявленого підграфа, що вимагає розпізнавання. Це може призвести до того, що 

новий підграф для розпізнавання виявиться невеликим і процедуру релокації агента 

доведеться повторювати. 

У підрозділі 4.2 наведено висновки до цього розділу. 

ВИСНОВКИ 

Робота присвячена проблемі аналізу властивостей скінченних простих 

неорієнтованих графів – проблемі розпізнавання графа за допомогою колективу 

агентів, а саме дослідженню самого процесу розпізнавання з метою підвищення 

його ефективності. При цьому одним з центральних моментів дослідження є 

вивчення складності комунікації між агентами. У роботі отримані наступні 

результати: 

 Розроблено новий метод розпізнавання графа за допомогою побудови на його 

вершинах неявної нумерації шляхом розмітки елементів графа за допомогою 

фарб; 

 На основі цього методу побудовано базовий алгоритм, в якому кожен агент-

дослідник використовує дві різні фарби (всього три фарби). У цьому алгоритмі 

вперше, поряд з часовою  nT , ємнісною  nS  складностями і числом переходів 

по ребрах, що здійснюють агенти-дослідники, досліджується комунікаційна 

складність  nK  – складність, обумовлена кількістю та обсягом повідомлень, 
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якими потрібно обмінятися агентам-дослідникам з агентом-експериментатором 

для розпізнавання графа; 

 Доведено, що для базового алгоритму розпізнавання часова складність дорівнює 

 3nO , верхня оцінка числа переходів по ребрах –  3nO , ємнісна складність – 

 2nO , комунікаційна складність –  3nO ; 

 Запропоновані три нові модифікації базового алгоритму М1 – М3, що 

утворюють спектр алгоритмів розпізнавання, заснованих на методі обходу графа 

в глибину, з розпізнаванням зворотних ребер і ребер перешийків. У модифікації 

М1 агенти-дослідники, на відміну від базового алгоритму розпізнавання, можуть 

пересуватися по графу одночасно, проте асимптотичні складності виконання 

алгоритму залишилися такими ж як і в базовому алгоритмі, і тільки час роботи 

алгоритму, в кращому випадку, може бути знижений в два рази. Модифікація М2 

на порядок знижує часову, комунікаційну складності базового алгоритму і 

верхню оцінку числа переходів по ребрах, при тому, що ємнісна складність 

залишається незмінною. Також в модифікації М2 вдалося позбутися залежності 

пам'яті агентів-дослідників від числа вершин досліджуваного графа. В 

модифікації М3 вводиться явна нумерація вершин графа агентами-дослідниками, 

що дозволяє поліпшити верхню оцінку часової складності в n  раз, верхню 

оцінку числа переходів по ребрах, що здійснюються агентами-дослідниками в 2n  

раз і знизити комунікаційну складність з  3nO  до  )log(2 nnO   в порівнянні з 

базовим алгоритмом розпізнавання. Ємнісна складність модифікації М3 

дорівнює  2nO ; 

 Вперше явно виділена і вивчена проблема простою одного з агентів у випадку, 

коли початкове розташування агентів-дослідників не дозволяє розпізнавати граф 

в рівних частинах і одному з агентів доводиться стояти, поки другий агент 

продовжує роботу над розпізнаванням підграфа, що залишився, який може в 

рази перевищувати підграф, розпізнаний ізольованим агентом (у деяких 

випадках весь граф, крім вершини, в якій знаходиться другий агент, 

розпізнається одним агентом), що наближає час розпізнавання графа колективом 

агентів до часу розпізнавання одним агентом. Запропоновано вирішення 

проблеми простою агента, а саме: розроблена процедура релокації, що дозволяє 

агентам-дослідникам після завершення розпізнавання свого підграфа шукати 

нові підграфи для розпізнавання. Це знижує час розпізнавання графа двома 

агентами-дослідниками в порівнянні з алгоритмами, які використовують одного 

такого ж агента. 

Всі результати є новими і завершеними. Таким чином, вперше запропоновано 

метод розпізнавання графа колективом агентів, за допомогою побудови на його 

вершинах неявної нумерації з використанням трьох фарб. На основі цього методу 

вперше проведено планомірне дослідження процесів розпізнавання графів шляхом 

створення спектра алгоритмів, з використанням явної або неявної нумерації. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Стьопкін А. В. Розпізнавання графів за допомогою колективу агентів. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено актуальній проблемі розпізнавання графа за 

допомогою колективу агентів, що переміщуються ребрами графа. Розроблено новий 
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метод розпізнавання графа, за допомогою побудови на його вершинах неявної 

нумерації. На його основі побудовано базовий алгоритм. Вперше, поряд з часовою, 

ємнісною складностями і числом переходів агентів по ребрах, досліджено 

комунікаційну складність, обумовлену кількістю і об’ємом повідомлень, якими 

необхідно обмінятись агентам для розпізнавання графа. Доведено, що алгоритм має 

кубічні, від числа вершин графа, часову та комунікаційну складності, квадратичну 

ємнісну складність та кубічну верхню оцінку числа переходів агентів по ребрах. 

Побудовано три модифікації базового алгоритму, які знижують верхні оцінки 

складностей, що розглядаються. 

Вперше розглянуто проблему простою одного з агентів у випадку, коли їх 

розташування не дозволяє розпізнавати граф в рівних частинах і одному з агентів 

доводиться стояти, поки другий агент продовжує розпізнавання. Запропоновано 

процедуру вирішення цієї проблеми, шляхом пошуку агентами нерозпізнаних 

підграфів. 

Ключові слова: розпізнавання графів агентами, колектив агентів, нумерація 

вершин графу, складності розпізнавання. 

 

 

АНОТАЦИЯ 

 

Стёпкин А. В. Распознавание графов с помощью коллектива агентов. – 

Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.05.01 – теоретические основы информатики и 

кибернетики – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 

2016. 

Диссертационная работа посвящена проблеме анализа свойств конечных 

простых неориентированных графов – проблеме распознавания графа при помощи 

коллектива агентов, а именно исследованию самого процесса распознавания графа с 

целью повышения эффективности его распознавания. При этом одним из 

центральных моментов исследования является изучение сложности коммуникации 

между агентами. 

Предложен новый метод распознавания графа, при помощи построения на его 

вершинах неявной нумерации, путем разметки элементов графа с помощью красок. 

На основе этого метода разработан базовый алгоритм, в котором каждый агент-

исследователь использует две различные краски (всего три краски). В этом 

алгоритме впервые, наряду с временной  nT , емкостной  nS  сложностями и 

числом переходов по ребрам, совершаемых агентами-исследователями, исследуется 

коммуникационная сложность  nK  – сложность, определяемая количеством и 

объемом сообщений, которыми нужно обменяться агентам-исследователям с 

агентом-экспериментатором для распознавания графа. Базовый алгоритм 

распознавания имеет кубические, от числа вершин графа, временную и 

коммуникационную сложности, квадратичную емкостную сложность и кубическую 



19 

верхнюю оценку числа переходов по ребрам, совершаемых агентами-

исследователями. 

Предложены три новые модификации базового алгоритма М1 – М3, 

образующие спектр алгоритмов распознавания, основанных на методе обхода графа 

в глубину, с распознаванием обратных ребер и ребер перешейков. В модификации 

М1 агенты-исследователи, в отличии от базового алгоритма распознавания, могут 

передвигаться по графу одновременно, однако асимптотические сложности 

выполнения алгоритма остались такими же как и в базовом алгоритме, и только 

время работы алгоритма, в лучшем случае, может быть понижено в два раза. 

Модификация М2 на порядок понижает временную, коммуникационную сложности 

базового алгоритма и верхнюю оценку числа переходов по ребрам, при том, что 

емкостная сложность остается неизменной. Также в модификации М2 удалось 

избавиться от зависимости памяти агентов-исследователей от числа вершин 

распознаваемого графа. Модификация М3 позволяет улучшить верхнюю оценку 

временной сложности в n  раз, верхнюю оценку числа переходов по ребрам, 

совершаемых агентами-исследователями в 2n  раз и снизить коммуникационную 

сложность с  3nO  до  )log(2 nnO   по сравнению с базовым алгоритмом 

распознавания. Емкостная сложность модификации М3 равна  2nO . 

Впервые явно выделена и изучена проблема простоя одного из агентов в 

случае, когда начальное расположение агентов-исследователей не позволяет 

распознавать граф в равных частях и одному из агентов приходится стоять, пока 

второй агент продолжает работу над распознаванием оставшегося подграфа, 

который может в разы превышать подграф, распознанный простаивающим агентом. 

Что приближает время распознавания графа коллективом агентов ко времени 

распознавания одним агентом. Предложено решение проблемы простоя агента, а 

именно: разработана процедура релокации, позволяющая агентам-исследователям 

после завершения распознавания своего подграфа искать новые подграфы для 

распознавания. Это снижает время распознавания графа двумя агентами-

исследователями по сравнению с алгоритмами, использующими одного такого же 

агента. 

Ключевые слова: распознавание графов, агенты, коллектив агентов, краски, 

нумерация вершин графа, сложности распознавания. 

 

 

ANOTATION 

 

Stepkin A. V. Graphs exploration with the help of the collective of agents. – 

Manuscript. 

Thesis for a candidate’s degree of physics and mathematics by speciality 01.05.01 – 

theoretical basis of informatics and cybernetics – Taras Shevchenko National University, 

Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the actual problem of graph exploration by the collective of 

agents, that are moved by edges of the graph. A new method of graph exploration with the 

help of constructing of implicit numbering on its nodes is proposed. On the basis of this 
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method the basic algorithm is developed. For the first time, along with time and space 

complexities and the number of agent’s transitions by edges, the communication 

complexity is studied. This complexity is determined by the quantity and capacity of 

messages, which are essential to be exchanged by agents for the graph exploration. It has 

been proved, that the algorithm has cubic from amount of the graph’s nodes, time and 

communication complexities, quadratic space complexity and cubic upper bound of the 

number of transitions by edges. Tree modifications of the basic algorithm has been built, 

which reduce the upper bound of the concerned complexities. 

A problem of one of an agent’s standstill in case when their location doesn’t allow to 

explore the graph in equal parts and one of the agents has to stand while another agent 

continues the exploration, is considered for the first time. A procedure of the solution of 

this problem with the help of agents’ search of unexplored subgraphs has been proposed. 

Keywords: graphs exploration by agents, collective of agents, numeration of the 

nodes of the graph, complexities of exploration. 
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