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چکیده
روی مرتب میانه مکان یابی مسئله حل برای روش یک سپس می گردد. معرفی مرتب میانه مکان یابی مسئله و مرتب میانه تابع ابتدا مقاله این در
می گردد بررسی می باشد، مرکز مسئله و k-مرکزی مسئله میانه، مسئله از تعمیمی که محدب مرتب میانه مسئله ادامه در می گردد. پیشنهاد شبکه ها،
می باشد هزینه کمترین با یال ها طول تغییر متناظر، معکوس مسئله هدف می گردد. پیشنهاد الگوریتمی درختی، شبکه روی مسئله حل برای و
یک بررسی تحت شبکه اگر حتی می باشد NP-سخت مذکور مسئله شود. مرتب میانه مسئله بهینه جواب یک شده داده قبل از راس یک بطوریکه

باشد. k-مرکزی مسئله بررسی تحت مسئله یا باشند یک با برابر همگی رئوس وزن یا و باشد درخت
پیچیدگی ؛آنالیز مرتب ؛میانه مکان یابی ؛مسئله معکوس ؛بهینه سازی ترکیبیاتی بهینه سازی کلیدی کلمات

پیش گفتار ١
تحلیل و کاربردی مسائل مدل سازی در انعطاف پذیری به دلیل و است شده معرفی [۵] در هدف توابع از جدیدی نوع به عنوان مرتب میانه تابع

است[٣]. گرفته قرار توجه مورد مکان یابی، نظریه مفاهیم ساده تر
به ازای که Eباشد = {e١, ..., em} یالی مجموعه و V = {v١, ..., vn} راسی مجموعه با غیرجهت دار Nشبکه ای = (V,E) کنید فرض
کنید فرض همچنین باشد. تصحیح قابل و lk مثبت طول دارای ek یال ،k = ١, ...,m به ازای و wi دلخواه وزن دارای vi راس ،i = ١, ..., n
Λ = (λ١, ..., λn) بردار و باشد شده داده است؛ vj و vi واصل مسیر کوتاه ترین طول بیانگر که d(vi, vj) ،vj و vi دلخواه راس دو هر به ازای

کنید تعریف ،x ∈ N نقطه هر به ازای باشد. مفروض نامنفی درایه های با

di(x) := wid(x, vi) , i = ١, ..., n

d≤ (x) :=
(
d(١)(x), ..., d(n)(x)

)
صورت به مرتب میانه تابع فوق، مفروضات به توجه با می باشد. {di(x)}ni=١ مجموعه  از کوچک عنصر i-امین بیانگر d(i)(x) آن در که

MΛ(x) :=

n∑
i=١

λid(i)(x)

کرد: فرمول بندی زیر صورت به می توان را N شبکه روی مرتب میانه مکان یابی مسئله بنابراین می شود. تعریف

minMΛ(x)
s.t.
x ∈ N.

(١)

آنگاه ،(λ١ ≥ ... ≥ λn) λ١ ≤ ... ≤ λn و wi ≥ ٠ ،i = ١, ..., n هر به ازای اگر می شود. نامیده مرتب میانه فوق، مدل بهینه جواب
،Λ = (١, ..., ١, ١) گرفتن نظر در با ترتیب به  k-مرکزی و مرکز میانه، کالسیک مسائل است، ذکر به الزم می شود. نامیده (مقعر) محدب مدل

می شوند. حاصل (١) مدل در Λ = (٠, ..., ٠, ١, k. . . , ١) و Λ = (٠, ..., ٠, ١)

شبکه ها روی مرتب میانه مسئله بررسی ٢

زیرمجموعه ای لذا نیست. عملی آسانی به بهین جواب تعیین جهت مجموعه این در جست وجو است، ناشمارا (١) مدل جواب فضای اینکه به توجه با
نشان FDS نماد با و می باشد مرتب میانه مدل برای جواب حاوی که می شود معرفی متناهی غالب مجموعه عنوان به جواب فضای از متناهی

می شود. داده
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کنید تعریف wiwj ̸= ٠ و vi ̸= vj که vi, vj ∈ N هر به ازای

EQij := {x ∈ N |wi d(vi, x) = wj d(vj , x)}

می گردد: تعریف زیر صورت به و می شود داده نمایش EQ نماد با N شبکه تعادل نقاط مجموعه .١ تعریف

EQ =
∪
i,j
i ̸=j

(∂riEQij)

می باشد. EQij مجموعه نسبی مرز بیانگر ∂riEQij آن در که

و wk ̸= ٠ اگر گویند، vk راس برای تنگنا نقطه را x ∈ e = [vi, vj ] نقطه .٢ تعریف

d (vk, x) = d (vk, vi) + d (vi, x) = d (vk, vj) + d (vj , x) .

می گردد: تعریف زیر بصورت و می شود داده نشان NBN نماد با منفی تنگنای نقاط تمام مجموعه .٣ تعریف

NBN =
n∪
i=١
wi<٠

BNi

می باشد. vi راس به مربوط تنگنای نقاط تمام مجموعه BNi آن در که

می باشد. شبکه روی منفی و مثبت وزن های با مرتب میانه مسئله برای FDSیک V ∪ EQ ∪NBN مجموعه .١ قضیه

مقدار می شوند. مرتب و محاسبه منفی تنگنای نقاط و تعادل نقاط شبکه، از ej = [vs, vt] یال هر به ازای شده، گفته مطالب به توجه با
بهین مقدار شبکه، یال های تمام به ازای MΛ(.) تابع برای آمده بدست مقدار کوچکترین و محاسبه شده مرتب لیست از نقطه هر در MΛ(.) تابع

می دهد. بدست را بهین جواب مقدار، این با متناظر نقطه و

می آید. بدست O(mn٢ log n) زمان در (١) مدل بهین جواب یک .٢ قضیه

مسیر یک دقیقاً دلخواه، نقطه دو هر به ازای درختی شبکه در که آنجا از باشد. درخت یک مطالعه مورد شبکه ،(١) مدل در کنید فرض حال
است. متناهی غالب مجموعه بیانگر V ∪ EQ مجموعه حالت این در بنابراین داشت. نخواهد وجود تنگنا نقاط درخت روی لذا دارد وجود

که: گرفت نتیجه می توان بنابراین

است. محاسبه قابل O(n٣ logn) زمان در درختی شبکه های روی مرتب میانه مسئله بهین جواب یک .١ نتیجه

MΛ(.) تابع آنگاه ،λ١ ≤ ... ≤ λn اگر .wi ≥ ٠ ،i = ١, ..., n هر به ازای و باشد درختی شبکه یک T = (V,E) کنید فرض .٣ قضیه
است. محدب T روی

کنید. مالحظه را [١] شبکه ها، روی توابع و مجموعه ها تحدب مفاهیم مطالعه جهت

در و vk نقطه در مرتب میانه تابع جهتی مشتق نشانگر
→
D v(t)(MΛ(vk)) کنید فرض ،[٣] در شده ارائه جهتی مشتق مفهوم به توجه با

در و
→
D v(t)(MΛ(vk)) ≥ ٠ ،vk مجاور رئوس مجموعه از v(t) راس هر به ازای ،vk راس بهینگی صورت در باشد. v(t) مجاور راس جهت

این در لذا .
→
D v(t)(MΛ(vk)) < ٠ که دارد وجود vk مجاور رئوس مجموعه از v(t) راس یک تنها هدف، تابع تحدب به توجه با غیراینصورت

مسئله حل جهت ٣ الگوریتم شده، ارائه مطالب به توجه با دارد. قرار [vk, v(t)] یال روی یا v(t) راس شامل T (t) مولفه در یا بهین جواب حالت
می شود. ارائه درختی شبکه های روی محدب مرتب میانه

کنید. مالحظه را [۴] مرکزوار، تجزیه و درخت مرکزوار مفهوم مطالعه جهت

می باشد. حل قابل O(n log٢ n) زمان در درختی شبکه های روی محدب مرتب میانه مسئله .۴ قضیه

۶٠
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درخت. یک روی محدب مرتب میانه مسئله حل الگوریتم ٣ الگوریتم

بنامید. vk و یافته را T درخت مرکزوار ١ گام

کنید. مرتب و محاسبه را {di(vk)}ni=١ مجموعه اعضای ٢ گام

توقف کنید. آنگاه باشد، بهینه vk اگر بررسی کنید. جهتی، مشتق محاسبه از استفاده با را vk بهینگی ٣ گام

و کنید استفاده یال این روی پارامتریک جستجوی روش از بهین جواب به رسیدن برای باشد، یال یک دقیقاً معرف دهنده بهبود جهت اگر ۴ گام
کنید. توقف سپس

و یافته را مولفه این مرکزوار مولفه، این به vk واصل یال انضمام به دهنده بهبود جهت با متناظر مولفه در بهین جواب جست وجوی برای ۵ گام
بر گردید. (٢) گام به و بنامید vk

معکوس مرتب میانه مسئله ٣
مسئله در باشند. e ∈ E یال طول کاهش و افزایش برای پایین کران و باال کران به ترتیب ،u+e , u−e ∈ R+ و باشد مشخص x ∈ V کنید فرض

با (p, q) ∈ ∆ یالی طول تغییرات آوردن بدست هدف معکوس، مرتب میانه

∆ =
{
(p, q) ∈ R٢m ∣∣٠ ≤ pe ≤ u+e , ٠ ≤ qe ≤ u−e ,∀e ∈ E }

جدید یالی طول های به توجه با x بطوریکه می باشد
l̃e = le + pe − qe

تعامد شرط در e ∈ E هر به ازای (p, q) بهین جواب هر اینکه به توجه با گردد. کمینه خطی نرم تحت l̃ و l بین تفاوت و باشد مرتب میانه
لذا می کند صدق peqe = ٠∥∥∥l − l̃∥∥∥

١
=
∑
e∈E

(pe + qe)

نمایید. مراجعه [٢] به متغیر، یالی طول های با معکوس مرتب میانه مسئله عمیق تر مطالعه جهت است. برقرار بهین جواب هر به ازای
باشد. واحد راسی وزن های با درختی شبکه روی محدب نوع از مسئله اگر حتی است NP-سخت معکوس مرتب میانه مسئله .۵ قضیه

باشد. k-مرکزی نوع از مطالعه تحت مسئله اگر حتی است NP-سخت معکوس مرتب میانه مسئله .۶ قضیه

O(n٣k٢) زمان در را واحد راسی وزن های با معکوس k-مرکزی مسئله جواب می توان پویا، برنامه ریزی از استفاده با و خاص حالت در
آورد. بدست
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