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∗ مقدس معین فروغ

بجنورد. دانشگاه پایه، علوم دانشکده ریاضی، گروه
. علمی هیئت ∗عضو

f.moeen@ub.ac.ir
چکیده

است آنها به تقاضا نقاط تخصیص و هاب مرکز p مکان تعیین هدف شود. می ارائه p-هاب پوشش ماکزیمم مساله از تعمیمی مقاله این در
هاب عنوان به هاب یک باشد. می ای ستاره ساختار با و تخصیصی تک نوع از مساله شود. ماکزیمم شده منتقل کاالی کل میزان که بطوری
نقاط بین فاصله که باشد بایستی ای گونه به مرکزی هاب به ها هاب همینطور و هاب مراکز به تقاضا نقاط اتصال و باشد می موجود مرکزی
مساله خواص برخی بررسی با سپس و بندی مدل مساله ابتدا مقاله این در باشد. کمتر مفروض مقدار از شوند می متصل یکدیگر به که تقاضایی

شود. می ارائه است کوچکتر ابعاد دارای که مساله برای دیگر بندی فرمول روش دو
مرکزی هاب مقید؛ یابی مکان مسائل ای؛ ستاره شبکه هاب؛ -p پوشش ماکزیمم مساله کلیدی کلمات

مساله معرفی و مقدمه ١

مستقیم ارتباط بجای مساله این در شود. خوبی اقتصادی جویی صرفه موجب توانسته که است کاربردی مسائلی از یکی هاب یابی مکان مساله
مساله این کاربردهای نخستین جمله از گیرد. می صورت هاب نام به ای واسطه های گره طریق از خدمات ارائه و کاال انتقال تقاضا، نقاط بین
بار نخستین مساله این کالسیک مدل است. مخابراتی های شبکه طراحی و دریایی های محموله حمل سیستم هواپیمایی، خدمات سیستم در
صورت به مساله این از اصلی شاخه سه کنون تا است. شده ارائه مساله این برای متفاوتی های تعمیم پس آن از و شد[٣] ارائه Okellyتوسط
بندی مدل و ارائه Campbell توسط بار نخستین هاب پوشش مساله است. شده ارائه هاب پوشش و p-هاب مرکز مساله p-هاب میانه مساله
یکدیگر به تقاضا نقطه دو هر اتصال برای نیاز مورد هاب تعداد حداقل یافتن هدف با و مجموعه پوشش مساله مشابه مساله این ساختار شد[٣].
نوع از آنها مساله ساختار شد[٢]. ارائه Lee و Howang توسط هاب پوشش مساله از دیگری نوع بود. استاندارد فاصله طول گرفتن نظر در با
p-هاب پوشش ماکزیمم مساله Kara و Peker اخیرا بود. شبکه های گره بین شده منتقل کاالی کل کردن ماکزیمم هدف با و پوشش ماکزیمم
بررسی را زیر مفروضات با ای ستاره شبکه روی بر مقید p-هاب پوشش ماکزیمم مساله ما مقاله این در اند[۴]. کرده بررسی را تدریجی پوشش با

کنیم: می
شود. می متصل هاب مرکز یک به حداکثر تقاضا نقطه هر (A
کرد. انتخاب کاندید نقاط میان از pهاب توان می حداکثر (B

دارد. وجود مشخص مکان با مرکزی هاب یک شبکه در (C
مسیر شوند، متصل j مانند یکسان هاب یک به m و iنقطه دو اگر دارد. وجود یکدیگر به ( m و i (مثال نقاط اتصال برای روش دو (D
صورت به m به i مسیر شوند، متصل l و j ترتیب به متفاوت های هاب به نقطه دو اگر اما است. i → j → m صورت به m به i

باشد. می مرکزی هاب o آن در که است. i→ j → o→ l→ m
نکند. تجاوز مفروض مقدار از تقاضا نقطه دو هر فاصله که باشد بایستی ای گونه به هاب های گره به تقاضا نقاط اتصال نحوه (E

چند مطالعاتی ای، ستاره های شبکه روی بر یابی مکان مسائل بکارگیری مورد در است. شده تعریف ای ستاره شبکه روی بر مساله مقاله این در
ستاره p-هاب میانه و p-هاب مرکز مساله دو آن در که باشد می Elloumi و Yaman به مربوط مطالعات آخرین از یکی است. گرفته صورت
را مساله ریاضی مدل ابتدا کنیم. می بررسی را p-هاب پوشش ماکزیمم مساله برای [۵] از تعمیمی مقاله این در ما اند[۵]. کرده بررسی را ای

پرداخت. خواهیم مساله کردن تر کوچک منظور به راهکارها برخی بررسی به سپس و کرد خواهیم ارائه

p-Hub Median
p-Hub Center
p-Hub Covering
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مساله سازی مدل ٢
کنیم: می تعریف را زیر پارامترهای ابتدا مساله، سازی مدل منظور به
m به i تقاضای نقطه از انتقال برای نظر مورد کاالی میزان :aim

شده انتخاب های هاب تعداد حداکثر : p
یکدیگر به نقطه دو اتصال برای مجاز فاصله حداکثر : βmin

j هاب از i نقطه فاصله :dij
تقاضا نقاط مجموعه : I

بریم: می بکار را زیر متغیر دسته دو ما این بر عالوه
اینصورت. غیر در صفر و mباشد و i نقطه دو بین کاال انتقال امکان yimاگر = ١

غیر در صفر و شود انتخاب هاب عنوان به j نقطه اگر xjj = ١ اینصورت. غیر در صفر و شود متصل j هاب به i نقطه i)اگر ̸= j) xij = ١
اینصورت.

است: زیر صورت به مساله ریاضی مدل

P١) max z =
∑
i∈I

∑
m∈I,m>i

aimyim

s.t
∑
j∈I

xij ≤ ١ ∀i ∈ I (١)

∑
j∈I

xjj ≤ p (٢)

xij ≤ xjj ∀i, j ∈ I (٣)
dijxij + dmjxmj ≤ βmin ∀i,m, j ∈ I , m > i (۴)
(dij + doj)xij + (dol + dlm)xml ≤ βmin m > i, j ̸= l (۵)

٢yim ≤
∑
l∈I

(xil + xml) ∀i,m ∈ I ,m > i (۶)

yim, xij ∈ {٠, ١} ∀i,m, j ∈ I,m > i (٧)

و (A) شرایط بودن برقرار منظور به ترتیب به (٢) و قیدهای(١) کند. می ماکزیمم را تقاضا نقاط بین یافته انتقال کاالی کل میزان هدف تابع
و(۵) قیدهای(۴) شود. متصل آن به تواند می i تقاضای نقطه شود، انتخاب هاب عنوان به j اگر که است معنی این به قید(٣) باشد. می (B)

است. مساله متغیرهای بین ارتباط نحوه قید(۶) و است آمده E و D ، C شرایط برقراری تضمین منظور به
مدل توان می جزئی اصالحی با نداریم را فرضی چنین که حالتی برای است. شده شناخته مرکزی هاب مکان که شود می فرض فوق مدل در
و شود انتخاب مرکزی هاب عنوان به k نقطه اگر zk = ١ کنیم: می تعریف صورت این به را zk جدید متغیر منظور این برای نوشت. را مساله

دهیم: می تغییر زیر صورت به (۵) قید این بر عالوه اینصورت. غیر در صفر

(dij + djk)xij + (dkl + dlm)xml ≤ βmin +M(١− zk)

.[۵] است بزرگ بسیار عددی M آن در که
دارای که آورد بدست p-هاب پوشش ماکزیمم مساله برای تری قوی های فرمول توان می است. قید O(n۴) و متغیر O(n٢) شامل P١ مساله

ببینید: را زیر گزاره ابتدا باشد. کمتری قیدهای و متغیرها تعداد

i تقاضای نقطه هر از مسیر کوتاهترین طول کنید فرض اینکه بعالوه X = {(x, y) : (x, y) satisfies(١)− (٧)} کنید فرض .١ گزاره
مساوی نا صورت آن در بنامید)، F شرط را شرط این باشد( کمترمساوی βmin مقدار از l هاب هر به

dijxij + dojxjj + dmlxml + dolxll ≤ βmin (٨)

کند. می ایجاب را (۵) نامساوی و است برقرار (x, y) ∈ Xهر برای

سمت نتیجه در و xll = xjj = ١ آنصورت در xij = xml = اگر١ درنظرگرفت. بایستی را حالت چند .(x, y) ∈ X کنید فرض برهان.
در xll = ١ اگر آید. پیش است ممکن حالت دو xml = ٠ ولی xij = ١ اگر بود. خواهد l و j همان ازای به (۵) چپ سمت برابر چپ(١)

۶٨

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

است. مساوی کمتر βmin مقدار از ،F شرط برقراری فرض با که ، l هاب و i نقطه بین مسیر کوتاهترین طول برابر (١) چپ سمت صورت آن
های حالت مورد در بحث باشد. βmin مساوی کمتر بایستی j به i اتصال صورت در که است dij + doj برابر (١) چپ طرف xll = ٠ اگر
طرف از است. برقرار (١) نامساوی باشند، صادق F شرط در که (x, y) ∈ X تمام برای بنابراین است. پذیر امکان ترتیب همین به نیز دیگر

کند. می ایجاب را (۵) قید (١) قید که دید توان می سادگی به (٣) قید به توجه با دیگر

پس کنیم. می تعریف Tj = max{dijxij : i ∈ I} صورت به را Tj متغیر حال

Tj ≥ dijxij ∀i, j ∈ I (٩)

شود: می نتیجه سادگی به زیر رابطه (٩) و (١) قید از و

Tj + dojxjj + Tl + dolxll ≤ βmin ∀j, l ∈ I, j < l (١٠)

کرد: جایگزین زیر قید با را (۴) قید توان می دیگر سوی ∑از
j∈I

(dijxij + dmjxmj) ≤ βmin ∀i,m ∈ I ,m > i (١١)

xij = xml = ١ (j ̸= l)اگر ولی است. (۴) چپ سمت برابر (٢) چپ سمت ،(j یک (برای xij = xmj اگر زیرا معتبراست نامساوی این
و قید O(n٢) با مساله از تری قوی مدل بنابراین بود. خواهد l و j همان برای (١) قید چپ سمت کمترمساوی (٢) چپ سمت صورت درآن

آید: می بدست زیر صورت به متغیر

P٢) max z =
∑
i∈I

∑
m∈I,m>i

aimyim

s.t. (1)-(3),(6),(7),(9)-(11)
است: زیر قید با (۵) و (۴) های قید کردن جایگزین مساله، بندی فرمول برای دیگر روش ∑یک

j∈I(dij + doj)xij +
∑
j∈I(dmj + doj)xmj

−٢
∑
j∈I dojxijxmj ≤ βmin

(١٢)

(dij+doj)+(dml+dol)برابر (٣) چپ سمت آنصورت در شوند، متصل l و j ترتیب) (به متفاوت هاب دو mبه و i نقاط اگر که کنید توجه
متصل j مانند یکسانی هاب به m و i اگر اما شد. خواهد کوچکتر βmin از فوق نامساوی چپ سمت ،(۵) شرط برقراری فرض با که است
جایگزینی این با بود. خواهد βmin مقدار مساوی کمتر (۴) قید برقراری فرض با که است dij + dmj برابر (٣) چپ سمت آنصورت در شوند،
مرسوم تکنیک از مدل، کردن خطی منظور به است. خطی غیر مدل این اما آید. می بدست متغیر و قید O(n٢) با مساله برای جدیدی مدل

کنیم. می استفاده Zimj = xijxmjصورت به Zimj جدید متغیر تعریف
در بنابراین .xjj = ١ آنصورت در xij = ١ که صورتی در و xij(١− xjj) = ٠ آنگاه xij = ٠ اگر ،i, j ∈ I هر برای که کنید توجه اوال
پس ، xijxjj = xij چون اما ،xjj(١ − xij) = xjj − xijxjj اینکه بعالوه . xijxjj = xij یا xij(١ − xjj) = ٠ حالت دو هر

دیگر سوی از .xjj(١− xij) = xjj − xij∑
j∈I dojxijxmj =∑
j∈I\{i,m} dojxijxmj + domximxmm + doixiixmi =

زیر خطی قید ،Zimj با xijxmj عبارت جایگزینی با حال
∑
j∈I\{i,m} dojxijxmj + domxim + doixmi

شد: خواهد ∑حاصل
j∈I(dij + doj)xij +

∑
j∈I(dmj + doj)xmj

−
∑
j∈I\{i,m} dojZimj − ٢doixmi − ٢domxim ≤ βmin

(١٣)

کنیم: اضافه بایستی مساله به نیز را زیر قید دو ها، xij با Zimj جدید متغیر بین صحیح ارتباط برقراری منظور به این بر عالوه

Zimj ≤ xij , ∀i,m, j ∈ I, i < m, i ̸= j,m ̸= j (١۴)
Zimj ≤ xmj , ∀i,m, j ∈ I, i < m, i ̸= j,m ̸= j (١۵)

کرد: بندی فرمول زیر صورت به توان می را مساله بنابراین

P٣) max z =
∑
i∈I

∑
m∈I,m>i

aimyim

۶٩
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s.t. (1)-(3),(6),(7),(13)-(15)

است. متغیر و قید O(n٣) شامل که است اصلی مساله برای دیگر بندی فرمول یک فوق مساله

آینده پیشنهادات و گیری نتیجه ٣
برخی بررسی و مساله ریاضی مدل ارائه از پس شد. بررسی ای ستاره های گراف روی بر p-هاب پوشش ماکزیمم مساله از تعمیمی مقاله این در
جزء اجرا های زمان و حل های روش لحاظ از مدلها این عملکرد مقایسه پرداختیم. کوچکتر ابعاد با مساله از دیگر مدل دو ارائه به آن، خواص

گیرد. قرار محققان بررسی مورد تواند می آینده در که است مواردی
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