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چکیده

٢-میانه مکان یابی مدل برای (L. Kang, 2014) کانگ کلی ایده مبنای بر جدید تعمیم یافته الگوریتم یک که است این هدف مقاله این در
عملیات دارای مالحظه  قابل بطور و بوده ساده کانگ توسط شده ارائه روش به نسبت الگوریتم این دهیم. ارائه کاکتوس گراف ها روی ناخوشایند

می باشد. کمتری محاسباتی
کاکتوس گراف ؛ ترکیبیاتی بهینه سازی ؛ ناخوشایند میانه مدل ؛ مکان یابی نظریه کلیدی کلمات

مسأله بیان و مقدمه ١
توجه مورد همواره عمل و تئوری در فراوان کاربردهای داشتن دلیل به که می باشند ترکیبیاتی بهینه سازی مسائل جمله از مکان یابی مسائل
برای مکان بهترین کردن پیدا هدف ناخوشایند مسائل در می شوند. تقسیم ناخوشایند و خوشایند دسته دو به عمدتاً مسائل این بوده اند. محققان
کاربردهای جمله از شوند. مکان یابی مشتریان از دور به ممکن حد تا باید و هستند مضراتی دارای خدمات ارائه علیرغم که است سرویس دهنده هایی
رأسی مجموعه با همبند گراف یک G = (V,E) کنید فرض کرد. اشاره شهری زباله های دفن محل بهینه مکان یابی به می توان مسائل نوع این
شده داده تخصیص l(e) مثبت طول یک e یال هر برای و w(v) نامنفی وزن یک ،v رأس هر برای طوریکه به باشد E یالی مجموعه و V
رأس های آنکه فرض با می دهیم. نشان d(x, y) با را آن طول و P [x, y] با را y به x از مسیر کوتاهترین G در y و x نقطه دو هر برای است.
نقطه p تعداد که است این هدف G گراف روی ناخوشایند(ماکسین) p−میانه مکان یابی مدل یک در آنگاه باشد، موجود مشتریان مکان G گراف

باشد: زیر بهینه سازی مدل برای بهین جواب یک بطوریکه کنیم پیدا G روی x∗١ , ..., x∗p

max

n∑
i=١

max
j=١,٢,...,p

wid(vi, xj) (LOCP)

s.t. x١, ..., xp ∈ G.

ثابت همکاران[١] و بورکارد داد[۵]. ارائه درختی شبکه های روی LOC١ مسأله برای خطی اجرای زمان با الگوریتم یک تینق ،١٩٨۴ درسال
و بلوکی گراف های روی LOCp مسأله برای خطی جواب رویکرد های گردد. حل می تواند درخت ها روی خطی زمان در LOCp مدل که کردند
که دادند نشان و کرده مطرح کاکتوس گراف ها روی را LOC٢ مدل همکاران[٢] و کانگ ،٢٠١۴ سال در اخیرا گردید. پیشنهاد [١ در[٣، بازه ای
ایده مبنای بر کمتر، محاسبات با جدید تعمیم یافته الگوریتم یک که است این ما هدف مقاله این در است. حل قابل O(n٢) زمان در مسأله این

دهیم. ارائه کاکتوس گراف ها روی LOC٢ مدل برای کانگ کلی

گراف ها کاکتوس روی جواب رویکرد ٢

قرار دوری هیچ روی هرگاه است، G روی P [u, v] مسیر مجرد رأس w رأس باشد. کاکتوس یک شده داده G گراف کنید فرض مقاله این در
روی ،P [u, v] شده داده مسیر وسط نقطه muv اگر گیرد. قرار هستند P [u, v] مسیر یال های از برخی شامل که دوری دو روی یا باشد، نداشته
مسیر این دوم وسط نقطه را آن که دارد وجود C روی m

′

uv مانند دیگری وسط نقطه آنگاه نباشد، G روی مجرد رأس و گرفته قرار C مانند دوری
روی mab صورت این در نباشد. P [a, b] مجرد رأس یک mab و بوده G روی mab وسط نقطه با قطری مسیر یک P [a, b] کنید فرض گوییم.
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رأس هر برای و شده اند، شماره گذاری ساعت عقربه های جهت در که باشد رأس γ تعداد دارای C کنید فرض همچنین می گیرد. قرار C مانند دوری
G١, ..., Gγ کاکتوس زیر γ ،G از E(C) یال های حذف با .d(vi, vi+ γ

٢
) = L(C)

٢ بطوریکه باشد C از رأسی نشان دهنده vi+ γ
٢

،vi ∈ C
بیشترین که باشد Gi از رأسی ti کنید فرض ،i = ١, ..., γ هر برای .vi ∈ V (Gi) داریم ،i = ١, ..., γ هر برای طوریکه به می شود حاصل
تعریف کنید: vi رأس و Gi زیرگراف هر برای است. محاسبه قابل خطی زمان در و شده نامیده Gi کران بعنوان رأس این دارد، vi با را فاصله

W (Gi) =
∑
v∈Gi

w(v).

.[٢] کرد. محاسبه خطی زمان در را W (Gi) می توان

مسیر وسط نقطه باشد. G کاکتوس روی ، LOC٢ مدل برای بهین جواب یک X = {u, v} کنید فرض .([٢]- همکاران و (کانگ .١ لم
است. گرفته قرار آن روی P [a, b] قطری مسیر وسط نقطه که می گیرد قرار دوری همان روی P [u, v]

وسط نقطه که کنیم پیدا را زوج کران هایی همه مجموعه ابتدا است کافی G کاکتوس روی LOC٢ مدل حل برای می شود نتیجه ،١ لم از حال
با زوج کران یک محاسبه کنیم. کاندید، زوج کران های این تمامی بازای را LOC٢ مدل هدف تابع مقدار سپس می گیرند. قرار C دور روی آن ها

می شود. گرفته نظر در LOC٢ مدل بهین جواب یک بعنوان متناظر هدف مقدار بزرگترین

کاندید زوج کران های کردن پیدا ٢ . ١

عملیات دارای و بوده ساده بسیار ،[٢] در شده ارائه الگوریتم به نسبت که می دهیم ارائه کاندید زوج کران های کردن پیدا برای الگوریتمی بخش این در
.S(i) = {d(ti, tj) : j = i+ ١, ..., i+ γ

٢ } کنید تعریف i = ١, ..., γ ازای به می باشد. کمتری محاسباتی
می شود: خالصه زیر صورت به کاندید زوج کران های محاسبه برای ما پیشنهادی الگوریتم S(i) مجموعه داشتن دست در با

کاندید. زوج کران های کردن پیدا ٢ الگوریتم
دهید: انجام را زیر عملیات i = ١, ..., γ ١.بازای

Di = ∅ دهید قرار .٢
دهید: انجام j = i+ ١, ..., i+ γ

٢ هر ازای به .٣
آنگاه ، d(vi, ti) ⩽ d(ti,tj)

٢ , d(vj , tj) ⩽ d(ti,tj)
٢ اگر .۴

Di = Di

∪
{(ti, tj)} دهید قرار .۵

می کند. مشخص را کاندید زوج کران های
∪γ
i=١ Di مجموعه .۶

گردد. محاسبه ١ الگوریتم توسط O(n٢) زمان در می تواند کاندید زوج کران های مجموعه .١ قضیه

است. تشخیص قابل O(n٢) زمان در راحتی به C دور روی کاندید زوج کران های وسط نقطه دقیق محل

کاندید زوج کران های تمام ازای به هدف تابع مقدار محاسبه ٢ . ٢

می طلبد. را O(n٣) زمان زوج کران ها این بازای هدف تابع مقدار مستقیم محاسبه لذا دارد. وجود کاندید زوج کران O(n٢) تعداد اینکه به توجه با
روش به نسبت ما روش کند. محاسبه O(n٢) زمان در را نظر مورد هدف مقادیر تمامی می تواند که می کنیم پیشنهاد مؤثر روش یک بخش این در

تعریف کنید: و گرفته نظر در را {tr, ts} دلخواه کران زوج حال است. کمتری محاسباتی عملیات دارای و بوده ساده بسیار [٢] در شده ارائه

V≥(C) = {vi ∈ V (C)|d(vi, tr) ≥ d(vi, ts)},
V<(C) = {vi ∈ V (C)|d(vi, tr) < d(vi, ts)},

F
′
(tr, ts) =

∑
vi∈V≥(C)

W (Gi)d(vi, tr) +
∑

vi∈V<(C)

W (Gi)d(vi, ts).

۵٢
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به را F
′

تابع مقدار بیشینه است کافی G کاکتوس گراف روی ،LOC٢ حل برای که داده ایم داده نشان ،LOC٢ مدل هدف تابع بازنویسی با
کنید: تعریف کنیم. پیدا کاندید زوج کران های تمام ازای

Frs =
∑

vi∈V≥(C)

W (Gi)d(vi, tr)

Fsr =
∑

vi∈V<(C)

W (Gi)d(vi, ts)

.F
′
(tr, ts) = Frs + Fsr نوشت می توان صورت این در

بر زوج کران ها این و ij ⩽ i + γ
٢ که باشد کاندیدی زوج کران های مجموعه {(ti, ti٠), ..., (ti, tiki

)} کنید فرض ،i = ١, ..., γ هر برای
فوق زوج های دوم وسط نقطه کنید فرض همچنین شده اند. مرتب ساعت عقربه های جهت خالف در vi+ γ

٢
از شروع با اولشان وسط نقطه حسب

و {Ak}ki٠ دنباله های ،i = ١, ..., γ هر برای شوند. داده نشان m
′

i٠, ...,m
′

iki
نماد های با ساعت عقربه های جهت در و vi+ γ

٢
از شروع با

بسازید: O(n) زمان در زیر صورت به را {Bk}ki٠

A٠ = ٠, B٠ =
∑

vz∈P [mii٠ m
′
i٠]

W (Gz)d(vz, ti)

Bk = Bk−١ +
∑

vz∈P [miik−١ miik
]

W (Gz)d(vz, ti) k ≥ ١

Ak = Ak−١ +
∑

vz∈P [m
′
ik−١ m

′
ik]

W (Gz)d(vz, ti) k ≥ ١

داشت: خواهیم ،j = ٠, ..., ki هر بازای بنابراین .B
′

j = Ak دهید قرار ،m
′

ik = m
′

iij
اینکه فرض با ،k = ٠, ..., ki هر برای

Fiij = Bj +B
′

j .
می شود. محاسبه O(n) زمان در (ti, tiij ) زوج هر برای Fiij مقدار ،ij > i+ γ

٢ با (ti, tij ) کاندید زوج کران هر برای فوق روند تکرار با
مقدار آنها جمع با و آورده بدست O(n٢) زمان در (ti, tj) کاندید زوج کران هر برای را Fjiو Fij مقادیر می توان C از ti کران هر بررسی با

گرفت: نتیجه می توان مقاله این در شده ارائه روش های با بنابراین کرد. محاسبه را F
′
(ti, tj) هدف

گردد. حل O(n٢) زمان در مقاله این در شده ارائه روش توسط می تواند کاکتوس گراف ها روی LOC٢ مدل .٢ قضیه
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