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مثبت رأسی وزن�های با دورگراف�ها روی ٢-میانه مکان�یابی مسئله ابتدا مقاله این در چکیده.
به�صورت اولی هدف تابع که می�شود گرفته نظر در متفاوت هدف تابع نوع دو با منفی، و
هدف تابع و میانه) سرویس�دهنده�ها(نقاط از دورگراف رئوس وزن�دار فواصل مینیمم مجموع
می�باشد. سرویس�دهنده�ها از دورگراف رئوس فواصل مینیمم وزنی مجموع �صورت به دومی
که است موجود گراف روی نقاط از متناهی مجموعه یک که می�شود داده نشان اول، مدل در
ترکیبیاتی الگوریتم�های ادامه در می�باشد. بهین جواب در سرویس�دهنده�ها مکان�های شامل
را بررسی مورد مسئله که می�شود ارائه مدل دو تحت دورگراف روی ٢-میانه مسئله حل برای

می�کنند. حل مربعی و خطی زمان�های در ترتیب به

پیش�گفتار .١

نظریه در که می�باشند p-میانه مکانیابی مدل�های بهینه�سازی، مسائل از خاص کالس یک
جهت بدون گراف یک G = (V,E) کنید فرض می�کنند. ایفا را مهمی بسیار نقش مکان�یابی
w : وزن تابع یک و c : E −→ R+ طول تابع یک ،E یالی مجموعه ،V رأسی مجموعه با
روی سرویس�دهنده p بهینه مکان تعیین هدف کالسیک، میانه - p مسئله در باشد. V −→ R+

سرویس�دهنده نزدیک�ترین به رأس هر از وزن�دار فواصل مجموع به�طوری�که است رئوس یا یالها
مثبت وزن�های با میانه -١ مکان�یابی مسئله کراروپ و بورکارد ،١٩٩٨ سال در شود[٣]. مینیمم
ارائه آن برای خطی الگوریتم یک و دادند قرار مطالعه مورد کاکتوس�گراف�ها روی را منفی و
تابع دو با منفی و مثبت وزن�های با دورگراف�ها روی میانه -٢ مسئله مقاله این در نمودند[٢].

می�گیرد[١]. قرار مطالعه مورد متفاوت هدف

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 90C27; Secondary 90B80,
90B85.

. ناخوشایند تسهیالت میانه، مسائل ترکیبیاتی، بهینه�سازی کلیدی. واژگان
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گراف یک روی ٢-میانه مسئله .٢

نقطه هر باشد. w دلخواه وزن�های با همبند شبکه یک N = (V,E, c, w) کنید فرض
است. e ∈ E مانند یالی درونی نقطه یک یا v ∈ V مانند رأسی نقطه یک شبکه، روی دلخواه
و y و x نقطه دو بین مسیر کوتاه�ترین نشان�دهنده ترتیب به d(x, y) و P (x, y) کنید فرض
را سرویس�دهنده p مکان�های Xp = {x۱, x۲, · · · , xp} اگر باشند. N شبکه روی آن طول
و FMWD هدف توابع صورت این در می�گیرند، قرار N شبکه از نقطه p روی که �کند مشخص

می�گردند: معرفی زیر ضابطه�های با FWMD

FMWD(Xp) =
n∑

i=۱
min
۱≤j≤p

(wi · d(vi, xj)),

FWMD(Xp) =
n∑

i=۱
wi min

۱≤j≤p
d(vi, xj).

می�باشند: زیر صورت به متناظر p-میانه مسائل

FMWD(X
∗) = min

X⊆N

|X|≤p

FMWD(X), (P۱)

FWMD(X
∗) = min

X⊆N

|X|≤p

FWMD(X). (P۲)

دورگراف یک روی MWD مدل ٢-میانه مسئله .٣

| V |=| E |= n > ۲ یعنی باشد، رأس ٣ حداقل با دور یک C = (V,E) کنید فرض
به دورگراف رئوس کنید فرض �شود. تعریف L :=

∑n
i=۱ l(ei) صورت به C دور طول و

نقطه باشد. دورگراف روی نقاط کل مجموعه� X(C) و شوند شماره�گذاری ساعتگرد صورت
به t حقیقی عدد توسط دارد، قرار (i, i + ۱) i = ۱, · · · , n یال روی که x ∈ X(C)

a, b ∈ X(C)مفروض نقطه�� دو برای می�شود. تعریف t =
∑i−۱

k=۱ l(ek)+ d(i, x)صورت
کرد: معرفی را زیر مجموعه�� می�توان

int(a, b) :=

{
{x ∈ X(C) | a ≤ x ≤ b}, a ≤ b اگر
{x ∈ X(C) | a ≤ x ≤ L یا ۰ ≤ x ≤ b}, a > b اگر

بدست را یال n−۲
۲ طول با مسیرهایی که باشد رأسی زیرمجموعه�های تمام مجموعه P کنید فرض

می�دهد.

P := {V ′ ⊂ V | | V ′ |= n

۲ و است مسیر یک G[V ′]}

مفروض مسیر یک برای دارد. تعلق P به نیز P c := V \ P مجموعه آن�گاه ،P ∈ P اگر
این در ،L(P ) :=

∑n
e∈G[P ] l(e) آن در که ،f : [۰, L(P )] −→ R کنید فرض ،P ∈ P
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می�یابد کاهش زیر مسئله صورت به دورگراف یک روی MWD مدل ٢-میانه مسئله صورت

min
x,y

FMWD(x, y) = min
P∈P

(
min
x∈P

fP (x) + min
y∈P c

fP c(y)
)
. (١.٣)

مسئله�های P ∈ P هر بازای ابتدا می�کند: پیشنهاد را زیر الگوریتمی روش (١.٣) جدید مسئله
را متناظر هدف توابع مقادیر کنید، حل مستقل بطور miny∈Pرا c fP c(y) minx∈Pو fP (x)

بیابید. P به متعلق زیرمجموعه�های کل روی را مینیمم مقدار نهایت در �کنید، جمع
ابتدا از P مجموعه�های تمام برای minx∈P fP (x) +miny∈P c fP c(y) مسئله ندارد لزومی

داشت. خواهیم و یابد بهبود می�تواند فوق الگوریتم زمانی پیچیدگی لذا شود. حل

شود. حل خطی زمان در می�تواند دورگراف یک MWDروی مدل ٢-میانه مسئله .١.٣ نتیجه

دورگراف یک روی WMD مدل ٢-میانه مسئله .۴

یافتن برای دورگراف روی نقاط مجموعه بررسی که می�کند بیان را ترکیبیاتی خاصیت زیر لم
کرد. خواهد محدود را بهین میانه�های

با X مانند بهین جوابی دورگراف، یک روی WMD مدل ٢-میانه مسئله برای اگر .١.۴ لم
یک a∗ آن در که دارد وجود X∗ = {a∗, b∗} بهین جواب یک آن�گاه باشد، موجود | X |= ۲

است. رأس

به منجر زیر مسئله حل صورت این در باشد، بهین ٢-میانه از یکی v = رأس۱ کنید فرض
شد خواهد اصلی مسئله حل

min f(x) := min
x∈X(C)

FWMD(۱, x).

d(m۱x, x) = d(m۱x,۱) که موجودند mx۱چنان m۱xو نقطه دو ،x ∈ X(C) هر بازای
.m۱x ∈ int(۱, x) و mx۱ ∈ int(x,۱) که کنید فرض .d(mx۱, x) = d(mx۱,۱)و
لذا شود. برابر دورگراف از رأسی با mx۱ یا m۱x و x اگر دارد شکست نقطه یک f تابع
می�شود تعریف زیر بصورت باشد، رأس یک x که فرض این با ،BP۱ شکست نقاط مجموعه

BP۱ :=
{
xj =

j−۱∑
i=۱

l(ei) : j = ۲, · · · , n
}
∪ {x۱ = ۰}.

آن�گاه باشد j مانند رأس یک m۱x و ۲d(۱, j) = x < L اگر

BP۲ :=
{
xj = ۲

j−۱∑
i=۱

l(ei) : j = ۲, · · · , n;xj < L
}
.

آن�گاه شود برابر دورگراف روی j مانند رأسی با mx۱ اگر مشابهاً

BP۳ :=
{
xj = ۲

j−۱∑
i=۱

l(ei)− L : j = ۲, · · · , n; xj ≥ ۰
}
.
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تعریف X ∈ X(C) نقاط تمام بازای زیر مجموعه دو بازه، هر در ضریب�زاویه�ها محاسبه برای
می�شود

A(x) := {v ∈ V | v ∈ int(m۱x, x), v ̸= m۱x},
B(x) := {v ∈ V | v ∈ int(x,mx۱), v ̸= x}.

زیر صورت به دورگراف یک WMDروی مدل ٢-میانه مسئله الگوریتم فوق، مفروضات به بنا
می�گردد. ارائه

min f(x) محاسبه� :٢ الگوریتم
k۱ = −

∑
v∈B(x) wv :١

f(x۱) =
∑

v∈V wvd(v,۱) :٢
است} الگوریتم پایان در f(x) تابع مقدار {∗zمینیمم z∗ = f(x۱) :٣

است} الگوریتم پایان در x∗ = argmin f(x)} x∗ = x۱ :۴
دهید انجام را زیر عملیات q تا ٢ از i برای :۵

f(xi) = f(xi−۱) + ki(xi − xi−۱) :۶
f(xi) < z∗ اگر :٧
z∗ = f(xi) :٨

x∗ = xi :٩
آن�گاه xi ∈ BP۱ اگر :١٠

ki = ki−۱ + ۲wi :١١
آن�گاه xi ∈ BP۲ اگر صورت این غیر در :١٢

ki = ki − wi :١٣
آن�گاه xi ∈ BP۳ اگر صورت این غیر در :١۴

ki = ki + wi :١۵

،x ∈ [xi, xi+۱] هر برای که می�باشد [xi, xi+۱] دلخواه بازه با متناظر زاویه ضریب ki
می�شود: محاسبه زیر صورت به ،i = ۱, · · · , q − ۱

ki =
∑

v∈A(x)

wv −
∑

v∈B(x)

wv.

می�شود. نتیجه زیر قضیه لذا

می�شود. حل O(n۲) زمان در دورگراف یک روی WMD مدل ٢-میانه مسئله .٢.۴ قضیه
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