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سیستم�های است. متروید رتبه تابع آن که شد مطرح ادموندز توسط زیرمدولی تابع اولین چکیده.
بهینه�سازی در ها مشبکه رو این از شد تعریف پذیر توزیع مشبکه�های روی نیز زیرمدولی
متروید شده تعریف مجموعه یک افرازهای روی بر که مترویدی دارند. فراوان کاربرد ترکیبیاتی
یک مستقل مجموعه��های بستار خانواده�ی دهیم می نشان مقاله این در می�شود. نامیده افراز
که دهیم می ارائه افرازی متروید یک حال این با نمی�باشد. مشبکه لزوما دلخواه متروید

هستند. توزیع�پذیر مشبکه�های آن های بستار خانواده

مقدمه .١
هستند. پایه�ای و اساسی ترکیبیاتی بهینه�سازی مسائل از برخی برای زیرمدولی توابع و مترویدها
تامین های زنجیره ماشین، یادگیری تصاویر، پردازش در فراوانی کاربردهای مدولی زیر سازی بهینه
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موسوی احمدی دولتی، ٢
خانواده�های روی بر مدولی زیر های سیستم نظیر زیرمدولی توابع طرفی از باشند. می دارا ... و

می�شوند. تعریف دار متمم پذیر توزیع های مشبکه خصوص به متمم�دار،
اگر است ١ زیرمدولی f : 2V −→ R مجموعه�ای تابع .١.١ تعریف

∀ A,B ⊆ V : f(A) + f(B) ≥ f(A ∪ B) + f(A ∩B)

است E زیرمجموعه�های از خانواده�ای I و باشد متناهی مجموعه�ی E کنید فرض .٢.١ تعریف
می�کند: صدق زیر شرایط در که

١) ∅ ∈ I,
٢) I1 ⊆ I2 ∈ I =⇒ I1 ∈ I,
٣) I1, I2 ∈ I, | I1 |<| I2 |=⇒ ∃e ∈ I2 − I1 : I1 ∪ {e} ∈ I

.[٢] می�نامند متروید (E, I) زوج آنگاه
که (E, I) متروید از مجموعه�ای بزرگترین اندازه�ی با است برابر X ⊆ E هر برای ٢ رتبه تابع

یعنی است X شامل
r : 2E → Z, r(X) = max{|I| |I ⊆ X, I ∈ I}

می�باشد. آنها از یکی افراز متروید که دارند مختلفی انواع مترویدها
٣ افرازی مترویدهای

ri نامنفی صحیح عدد Ei هر برای و باشد E از افرازی P = {E1, · · · , Em} کنید فرض
i = 1, ...,m هر برای هرگاه است مستقل F ⊆ E مجموعه�ی این�صورت در است. شده داده

.|F ∩ Ei| ≤ ri باشیم داشته
است. افراز متروید یک (E,FI) بنابراین می�دهیم نشان FI با را مستقل مجموعه�های خانواده�ی
و δi = 1 آنگاه T ∩ Ei ̸= ∅ آن در که r(T ) = ∑

m

i=1
δi داریم T ⊆ E هر برای بوضوح

.δi = 0 این�صورت غیر در
S ⊆ E مجموعه�ی ۴ بستار باشد r رتبه تابع با متروید یک M = (E,F) اگر .٣.١ تعریف

بعبارتی است برابر S مجموعه�ی رتبه�ی با آن رتبه�ی که است S ماکسیمال ابرمجموعه
closure(S) = {j ∈ E : r(S ∪ {j}) = r(S)}

اصلی نتایج .٢
دهیم. می ارائه مترویدها برای را زیر کلی نتیجه ابتدا

نیست. مشبکه لزوما متروید یک مستقل مجموعه�های بستار خانواده�ی .١.٢ قضیه
شود. می مشبکه یک آن بستار خانواده نتیجه دهیم می نشان و سازیم می خاص متروید یک حال

و |E| = n با ناتهی و متناهی مجموعه�ی E کنید فرض
در طبیعی اعداد از S = {ri}

m

i=1
دنباله�ی باشد. E از افرازی P = {P1, P2, · · · , Pm}مجموعه�های خانواده��ی و داده نشان M(P , S) با را دنباله و افراز این نظیر متروید بگیرید نظر

١Submodular
٢Rank function
٣Partition matroid
۴Closure



٣ زیرمدولی سازی بهینه و افراز متروید
می�دهیم. نشان FI , FC به�ترتیب را بستار و مستقل

ثابت دنباله��ی است نظر مد اینجا در که افرازی متروید نظیر دنباله
داشت خواهیم پس است. {1} − i = 1m

FI = {T | T ⊆ E , |T ∩ Pi| ≤ 1 ∀i ∈ {1, 2, ...,m}}

FCl = {closure(X) | X ∈ FI}

یعنی است مشبکه افراز متروید یک بستار خانواده�ی .٢.٢ قضیه
∀A, B ∈ FCl =⇒ A ∪B, A ∩B ∈ FCl

سازی بهینه مساله یک جواب فضای عنوان به تواند می مترویدی چنین های بستار ی خانواده لذا
شود. مطرح مدولی زیر
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