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 چکیده

، [12] ای قوی های چندجملهالگوریتم و [11] ای ضعیفهای چندجملهزیرمدولی تعمیم داده شوند. الگوریتم-2توانند به توابع برخی نتایج توابع زیرمدولی می  

شده است هدف  مطرح [10 ,3]دو تعریف متفاوت از تابع دوزیرمدولی به عنوان تعمیمی از توابع زیرمدولی در  .اندهدارائه شزیرمدولی -2سازی توابع برای کمینه

 .باشدشده از تابع دوزیرمدولی می ارائه اصلی ما در این مقاله اثبات معادل بودن دو تعریف 

  زیرمدولی، توابع دوزیرمدولی، زیرمدولی درختیتوابع  کلیدیواژه های

 مقدمه .

سازی ترکیبیاتی است که توسط ادموندز معرفی شدند ی مهمی در بهینهای زیرمدولی شاخهتوابع مجموعه  

ها در هوش مصنوعی و پردازش توان به کاربرد آن. این توابع کاربردهای زیادی دارند که از آن جمله می[4]

 تصویر و بینایی کامپیوتر و ... اشاره کرد.

ها الگوریتم سازی آنکه بیشینهای دارد در صورتی، الگوریتم چندجملهسازی توابع زیرمدولیکمینه

ای، اشکرایور یک الگوریتم چندجمله ها را تقریب زد.توان آنای میصورت چندجملهای ندارد، اما بهچندجمله

ای مله. الگوریتم چندج[4,5]ای قوی را مطرح کردند های چندجملهشیگ الگوریتمو ایواتا، فلشر و فوجی

 ، ارائه شد.[7]تری در  قوی سریع

ای های چندجملهو الگوریتم [11]ای ضعیف در های چندجملهسازی توابع دوزیرمدولی، الگوریتمبرای کمینه

تحت  [8]در  زیرمدولی-2توابع  است.ارائه شده [7]ی کامال  ترکیبیاتی هم در ، و یک نسخه[12]قوی در  

 عنوان توابع زیرمدولی جهتدار هم مطرح شد.

زیرمدولی را به عنوان -2طور مستقل بوچت، گریچین و کولموگروف و کابادی و چاندراس کارن، توابع به

ها، توسط بوچت و های آنمترویدها معرفی کردند. همچنین توابع زیرمدولی و تعمیمی شبهتوابع رتبه

 ورا بیان شد.شیگ و ناکامکانینگهام، فوجی

 در مصنوعی هوش ،بینایی کامپیوتر، تقسیم بندی تصویر در عالوه بر کاربرد های آن،و تعمیم توابع زیرمدولی

ها با سازی آناین مسائل مهم که کمینه . [3]دنکاربرد دارنیز به طور وسیع  پذیری محدودیت مساله صدق

به زیرمدولی دو وست و رسند دامنه توابع  آید بسیار حائز اهمیت هستند.های تقریبی به دست میالگوریتم

باشد. به راحتی قابل محاسبه می ستاره درختن داده امدرختی با استفاده از ساختتابع زیرمدولی  عنوان یک
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تعریف با دو برگ  روی ستاره هستند، درختی زیرمدولی حالت خاصی از توابع  که ویژه توابع دو زیرمدولیبه

  . [13 ,3]شوندمی

نتایج اصلی .
مجموعه ℝ باشد و    V={1, 2, …, n}یک مجموعه متناهی به صورت Vفرض کنید       

درخت های رئوس یک درخت ستاره با دو برگ باشد که مجموعه برچسب 𝒯 اعداد حقیقی باشد.

D1= D×2 × … ×را به صورت  𝒟ی . مجموعهاست  ,D={0- 1+ ,1{ی برابر مجموعهستاره 

nD𝓓 کنیم که در آن برای هرتعریف می i ی  از مجموعهV    1+ ,1مجموعه }-= D = {0,  iD 

 است.

متعلق به  ی از هم جدایهامجموعههمه زوج یخانوادهر روی دوزیرمدولی بتابع یکی از دو تعریف 

 تعریف شده است. در تعریف دوم 𝓓ی بر روی مجموعه تعریف دیگرتعریف شده و  V2 یمجموعه

ده از ساختمان داده درخت استفاده ش، دلخواه دامنه آوردن وست و رسند دو عضودستبرای به

و به دلیل د باشمیاین مقاله ، که هدف اصلی این دو تعریفبودن معادل است. پس از اثبات 

توان وست و رسند دو عضو دلخواه از اعضای سادگی کار با ساختمان داده درخت، به راحتی می

 را با استفاده از توپولوژی درخت به دست آورد.تابع دوزیرمدولی دامنه 

را به صورت زیر   V3ی عضو باشد. مجموعه nبا   مجموعه متناهی Vفرض کنید  ]4[ -۱ تعریف

 کنیمتعریف می

V , X∩Y= Ø} ⊆= {(X,Y) | X, Y V3 

از    )Y1X ,1 (و  )X, Y (را دوزیرمدولی گوئیم هرگاه برای هر دو عضو دلخواه  ℝ →Vf: 3تابع 

 داشته باشیم V3ی مجموعه

f(X, Y) + f(X1, Y1) ≥ f((X,Y) ⊔ (X1, Y1))+ f((X, Y) ⊓ (X1, Y1)) 

شودبه شکل زیر تعریف می  ⊓و رسند  ⊔که در آن عملگرهای دوتایی وست   

(X,Y) ⊔ (X1, Y1)  = (X∪X1- Y∪Y1 , Y∪Y1 - X∪X1 ),  
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(X,Y) ⊓ (X1 , Y1)  = (X∩X1 , Y∩Y1). 

   .با دو برگ را در نظر بگیرید 𝒯( ستاره1)  شکل -۲ تعریف

 

 

 ⊓treeو   ⊔treeعملگرهای دوتایی  .باشد iD}=-1 ,0 ,1{ی  مجموعه  V ∊iفرض کنید  برای هر

 .شوداعمال می 1صورت جدول به و وارو طور مؤلفهبه 𝓓برای مجموعه 

 

 

داشته  x, y ∊𝓓را یک تابع دوزیرمدولی درختی گوئیم هرگاه، برای هر f:𝓓 →ℝ  ایتابع مجموعه

 باشیم

f(x) +f(y) ≥ f(x ⊔ tree y) + f(x ⊓ tree y). 

a b a⊔tree b a⊓tree b 

-1 -1 0 0 

-1 0 -1 0 

-1 +1 0 0 

0 -1 -1 0 

0 0 0 0 

0 +1 +1 0 

+1 -1 0 0 

+1 0 +1 0 

+1 +1 0 0 

 برگ  : شکل مربوط ستاره با دو1

 ⊓treeو   ⊔treeمربوط به عملگرهای دوتایی  جدول: 1
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 .با هم معادل هستند ۲و ۱ توابع معرفی شده در تعریف -۱قضیه 

دارند لذا  ر هر دو تعریف، خاصیت دوزیرمدولیاز آنجا که توابع مطرح شده د-۱قضیه اثبات 

از  xهر بردارمانند بین دامنه تعریف دو تابع وجود دارد.  ریختییکیک کافیست ثابت کنیم 

 باشد.می V3ی از مجموعه (X, Y)ی یک عضو منحصربفرد مانند بردار مشخصه 𝓓ی مجموعه

 باشند آنگاه  V ∊iبرای هر   iD}=-{1 ,0 ,1با شرط   𝓓ی دو عضو دلخواه از مجموعه x, y اگر

ی با بردار مشخصه  𝓓یاین دو عضو در مجموعه  y tree⊓x و رسند   y tree⊔xکنیم وستثابت می

X (X , Y)) ,1 فردو عضو منحصربهد  Y 1(X ⊓(X, Y) ,1(و رسند   X ⊔(X, Y))Y 1 ,1( وست

)  1, Y ی از مجموعهV3  .متناظر هستند 

فرد صورت دو عضو منحصربهباشند در این 𝓓ی دو عضو دلخواه از مجموعه yو  xفرض کنید 

ی بردار مشخصه  yو   xوجود دارند که   V3ی از اعضای مجموعه Y 1(X ,1(و (X , Y)مانند 

 داریم. i∊ Vبرای هر  باشند. یعنیاین دو عضو می

𝑥𝑖 = {
+1                      𝑖𝜖𝑋
−1                      𝑖𝜖𝑌
0                        𝑜𝑤

 

وست و رسند این دو بردار در مجموعه بردار مشخصه را به این شکل داریم.  𝑦𝑖طور برای همین و

𝓓، دو عضو با بردار مشخصه (X, Y) ⊔ (X1 , Y1)  و(X, Y) ⊓ (X1 , Y1)  مجموعه  ازV3 

 داریم   ،i∊Vزیرا برای هر  هستندمتناظر 

(𝑥 ⊓𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑦)𝑖 = {
+1                                  𝑥𝑖 = 1 ,    𝑦𝑖 = 1  
−1                              𝑥𝑖 = −1 ,  𝑦𝑖 = −1  
0                                                    𝑜𝑤             

 

 یا به عبارتیو 

(𝑥 ⊓𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑦)𝑖 = {
+1                                               𝑖 ∊  𝑋 ∩  𝑋1 
−1                                               𝑖 ∈ 𝑌 ∩  𝑌1    
0                                                           𝑜𝑤       

 

. یعنی 𝑥 ⊓𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑦 =  𝜒(X,Y) ⊓ (X1 ,Y1)   
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 را طبق تعریف Y 1(X ,1(و  (X , Y)دو عضو دلخواه  هایمؤلفه برای عملگر وست، وضعیت

 در نظر بگیرید. ،V3ی مجموعه

(𝑥 ⊔𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑦)𝑖 = {
+1            𝑥𝑖 =  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖    یا  1 = 1 ,  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖    یا 0 = 0  ,  𝑦𝑖 = 1

−1    𝑥𝑖 =  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖  یا  1− = −1  ,  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖  یا  0 = 0  ,  𝑦𝑖 = −1
0                                                              𝑜𝑤                                        

 

 دهد،که این نتیجه می

(𝑥 ⊔𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑦)𝑖 = {
+1        𝑖𝜖(𝑋 ∩  𝑋1 ) ∪ (𝑋 ∩ (𝑋1 ∪ 𝑌1)𝑐) ∪ ((𝑋 ∪ 𝑌)𝑐 ∩  𝑋1) ⋆  

−1       𝑖𝜖(𝑌 ∩  𝑌1) ∪ (𝑌 ∩ (𝑋1 ∪ 𝑌1)𝑐) ∪ ((𝑋 ∪ 𝑌)𝑐 ∩  𝑌1)  ⋆⋆   
0                                                                      𝑜𝑤                                    

 

و در نظر گرفتن اجتماع این دو مجموعه برای  1Xو  Xهای جایگزینی افراز زیرمجموعهتوجه به با 

و در نظر گرفتن اجتماع این دو مجموعه برای عبارت  1Yو  Yهای عبارت اول و افراز زیرمجموعه

 دوم خواهیم داشت.

)(𝑋1 ∪ 𝑌1)𝑐(X ∩  ∪) 1( X∩ X∪) 1X = (X∩ Y 

)(𝑋 ∪ 𝑌)𝑐∩  1(X ∪∩ Y)  1(X ∪∩ X) 1 = (X 1X 

 ∪∩ Y)  1(X ∪∩ X) 1 ((X ∪)) (𝑋1 ∪ 𝑌1)𝑐(X ∩  ∪) 1( X∩ X∪) 1= ((X∩ Y 1X∪X 

))(𝑋 ∪ 𝑌)𝑐∩  1(X 

 داریم  1X∪Xو  ⋆با توجه به 

∩ Y)) 1(X ∪) 1((X∩ Y –) 1X∪(X  ∊i 

Ø)(𝑋=ی مجموعه چون ∪ 𝑋1)𝑐 ∩ (𝑌1 ∪ 𝑌)( ∩) 1X∪(X ،  لذا اجتماع این مجموعه و

 عبارت دوم، در حاصل کل عبارت تاثیری نخواهد داشت. پس داریم

))(𝑋 ∪ 𝑋1)𝑐 ∩ (𝑌1 ∪ 𝑌)( ∪∩ Y)  1(X ∪) 1((X∩ Y(–) 1X∪(X  ∊i 

)1Y ∪(Y  –) 1X∪(X  ∊i 

 داریم،   1Y ∪Yو  ⋆⋆برای روند  همینبا تکرار 

(𝑥 ⊔𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑦)𝑖 = {
+1                               𝑖𝜖(𝑋 ∪  𝑋1 ) − (𝑌 ∪  𝑌1)  

−1                              𝑖𝜖(𝑌 ∪  𝑌1) − ( 𝑋 ∪ 𝑋1)  
0                                                     𝑜𝑤                    

 

. یعنی 𝑥 ⊔𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑦 =  𝜒(X,Y) ⊔ (X1 ,Y1)  
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 نتیجه گیری
دست آوردن حاصل عملگرهای پس از اثبات معادل بودن دو تابع از دو دیدگاه متفاوت، برای به

حتی و با استفاده از ساختار ها به راوست و رسند به جای محاسبه اجتماع و اشتراک مجموعه

دست به V3از اعضای   های مجزازوج مجموعه  مشخصه وست و رسند را در بین بردارهایدرخت، 
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