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هو و درخت  -درخت گوموریبین  ارتباط بررسی

 معادل جریان

 

 فهیمه آقازیارتیواردشیر دولتی

 ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شاهدگروه 
  

 چکیده

 .نقل چند پایانه ای داردفراوانی در شبکه های حمل و  کاربردهای شبکه یکهو برای -درخت گوموری  

ای قابل ساخت هستند. با این گره  nر مساله جریان بیشینه برای یک شبکه با n-1با حل فقط  این درختان

هدف های کمینه بین تمام زوج رئوس شبکه را بدست آورد. حال به کمک این درخت می توان تمام برش

هو داده شده است. با این حال  -با جریان معادل از روی یک درخت گوموری اناصلی این مقاله، ساخت درخت

هو نیست اما خواص -یک درخت گوموری دهیم درخت ساخته شده توسط عملگر معرفی شده لزوماًمی نشان

 هو دارد.-مشابه با درختان گوموری

 بیشینه، درخت با جریان معادل. جریان ،هو گوموری درخت ،برش کلیدیواژه های
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 مقدمه .

های کمینه است که برشل مهم در بهینه سازی ترکیبیاتی، پیدا کردن ئیکی از مسا  

کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان نمونه می توان به کاربردهای آن در بینایی کامپیوتر، تقسیم 

های مخابراتی، تقسیم بندی صفحات وب و قابلیت اطمینان شبکهبندی تصویر، هوش مصنوعی، 

دو رأس دلخواه از یک شبکه باشند. پیدا کردن  tو  s.  فرض کنیدکردپردازش تصویر اشاره 

tsیک  ای با کمک یک الگوریتم جریان بیشینه انجام برش کمینه به صورت چند جمله

ای که به گیرد. اگر بخواهیم به ازای هر زوج رأس، برش کمینه را به دست آوریم، روش اولیهمی

ب تمام رسد با انتخاذهن می
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بیشینه برای تمام این زوج راس گراف و حل مساله جریان  

)1(با هو فقط -ه کمک ساختار درخت گوموریتوان این کار را انجام داد. ولی بزوج ها می n  بار

نشان دادند که  1961سال هو در  و گوموریحل مساله جریان بیشینه این کار قابل انجام است. 

های برای گراف  .[2] هو وجود دارد -وریمبرای هر گراف بدون جهت با وزن نامنفی، درخت گو

هو ارائه کردند. -یک الگوریتم برای یافتن درخت گوموری [3] مسطح، هارت ویگسن و ماردون

یر مدولی متقارن یک درخت که برای هر تابع ز نشان دادند[1]  همچنین گومنز و راماکریشنان

 وجود دارد. [5-4]  خواص جالبی از این درخت در   هو وجود دارد.-گوموری
 

نتایج اصلی .

),(گراف -9 تعریف       EVG رئوس با مجموعهV
 

 و گراف Eیهاو مجموعه یال

),( EVG  با مجموعه رئوسV هایو مجموعه یالE گوییم  را دو گراف با جریان معادل

Vvuگره اگر به ازای هر زوج , ،vu  افکمینه دو گر برشG وG .یکسان باشد 

),( وزن دار برای گراف -0 تعریف EVG  وزن دار  درخت),( FVT    درخت یک را

steبرای هر یال  د وندل باشبا جریان معا   G و Tگوییم هرگاه،  هو -گوموری   درخت  از

eTندی بئوس یکی از مولفه های هممجموعه ر Uاگر    باشد)(U
 
عنی مجموعه رئوسی ی

tsکیدارند،  Uراس در  که فقط یک 
 

 باشد.G در شبکه کمینه برش
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 گرافاز  برش کمینه t-sیک  U)( و G دو راس از گراف وزن دار tو  s فرض کنید [6] -9 لم

vu. در این صورت یکباشند Uدو راس متمایز از  vو  uد باشد. فرض کنی   برش

UWوجود دارد که، W)(کمینه . 

),(برای هر گراف  [6] -9قضیه  EVG و هر تابع ظرفیت  REu یک درخت  ،:

 هو وجود دارد. -گوموری

),,( دار مانندیک گراف وزن uEVG هو و یک درخت گوموری),,( wFVT  داده شده

باشند. گراف تک دوری حاصل از  T درختاز دو رأس غیر مجاور  vو  uفرض کنید است. 

),,(را با نماد vو  uاتصال   vuT  .فرض کنید  نمایش می دهیم),,( vuT  مجموعه

),,(های با کمترین وزن در گراف تک دوریحاصل از حذف یکی از یال انهمه درخت vuT  و

 .باشد uvوزن به یال  اختصاص همان

 در این صورت نتایج زیر را داریم:

),,( فرض کنید: 2 قضیه uEVG  دار ویک گراف وزن ),,( wFVT  یک درخت

. دو راس غیر مجاور از این درخت هستند vو uکه در آن باشدGاز گرافداده شده  هو گوموری

),,( در یک درخت T′اگر در این صورت  vuT ن یالهای باشد آنگاه مجموع وز′T  با مجموع

 نیست. هو -هو برابر است ولی لزوماً یک درخت گوموری -وزن هر درخت گوموری

),,( فرض کنید: 3 قضیه uEVG  دار ویک گراف وزن ),,( wFVT  یک درخت

در . راس غیر مجاور از این درخت باشند دو vو u باشد. اگرGاز گرافداده شده  هو -گوموری

),,( های درختاین صورت هر درخت از مجموعه  vuT  برای با جریان معادل یک درختG 

  د.می باش

 بندیجمع .
)1(هو فقط  با  -که به کمک ساختار درخت گوموری مشاهده کردیم مقالهدر این        n 

 بار

های کمینه بین هر زوج رأس را به دست آورد و توان تمام برش، میحل مساله جریان بیشینه
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نیازی به حل
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n .هو  -با داشتن درخت گوموری نشان دادیمهمچنین   مساله برش کمینه نیست

هو دارند ولی لزوماً  -وزنی برابر با درخت گوموری ریان معادلی به دست آورد کهتوان درختان جمی

 هو نیستند. -درخت گوموری
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