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Розглянемо формулювання задачі про максимальний розріз графа. Дано 
зважений неорієнтований граф (допускається наявність мультиребер та петель). 
Необхідно розбити вершини графа на дві множини таким чином, щоб 
максимізувати сумарну вагу ребер, що поєднують вершини, які належать 
різним множинам.  

Метод імітації відпалу – оптимізаційний метод, що знаходить глобальний 
екстремум деякої функції на основі впорядкованого випадкового пошуку. 
Алгоритм базується на імітації фізичного процесу відпалу металів. .  

Розглянемо можливість застосування методу імітації відпалу до 
розв’язання задачі про максимальний розріз графа. Точку у просторі рішень 
можна представити як n-мірний вектор, де n – кількість вершин у графі. Кожна 
координата вектора рівна 0 або 1 і ідентифікує номер множини, до якої 
належить певна вершина. Модифікація точки – зміна довільної координати на 
протилежну (0 на 1, 1 на 0). Цільова функція – сумарна вага ребер, що 
поєднують вершини різних множин. Спочатку необхідно випадковим чином 
згенерувати початкову точку. Після цього необхідно провести ітераційний 
процес, що є характерним для методу імітації відпалу. 

Еволюційний алгоритм розв’язання задачі про максимальний розріз графа 
базується на методі імітації відпалу та генетичному алгоритмі. На початку 
роботи алгоритму генерується популяція початкових розв’язків та задається 
початкова температура. Далі проводиться ітераційний процес. Під час нього 
відбувається зміна кожної особини популяції на основі методу імітації відпалу, 
схрещування та відбір за елітарним принципом. Результат роботи алгоритму – 
найкращий досягнутий під час виконання алгоритму розріз графа та розбиття 
вершин графа на дві множини, при яких досягається дане значення розрізу.  

Для перевірки роботи алгоритму було додатково реалізовано генетичний 
алгоритм, метод імітації відпалу алгоритм повного перебору. Виявилось, що 
еволюційний алгоритм показує кращі результати (в середньому знаходить 
більше значення розрізу) ніж вищезгадані алгоритми.  

Отже, можна зробити висновок, що застосування еволюційного алгоритму 
на основі методу імітації відпалу для розв’язання задачі про максимальний 
розріз графа є цілком доцільним та виправданим. 

 


