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 بندی و الگوریتم: فرمولترین مسیر با هزینه ثابتمسأله ممانعت ایمن

 

 2 جواد طیبی، 1,* یابومسلم محمد

  هیأت علمی دانشگاه امام علی )ع(، گروه ریاضی -1

 گروه مهندسی صنایعاستادیار دانشگاه صنعتی بیرجند،  -2

 

 چکیده 

 

استکلبرگ است که شامل گیرد. این مسأله یک بازیترین مسیر مورد مطالعه قرار میی ممانعت ایمندر این مقاله مسأله

ترین مسیر ممکن را اختیار کند در حالی خواهد ایمن. مهاجم برای نفوذ به یک نقطه میباشدمیدو بازیکن مهاجم و مدافع 

ای که تا حد امکان جلوی نفوذ مهاجم را بگیرد. در این مقاله ما مسأله مدافع کم کردن ایمنی مسیرهاست به گونهکه هدف 

بندی کرده و الگوریتمی کارا برای کند فرمولای ثابت را بر مدافع تحمیل میرا در حالتی که کم کردن ایمنی هر یال هزینه

 م.یدهحل آن ارایه می

 .تابع فاصله همینگترین مسیر،  جستجوی دودویی، کمترین برش، منیممانعت امسایل  کلمات کلیدی:

 مقدمه .1

ک یخواهد به یم( مستقر است و مینامیشروع م ی)که آن را نقطه یک گروه از دشمن اکنون در مکان مشخصید یفرض کن

قرار دارند  یمتعدد یهاریهدف مس یشروع و نقطه ین نقطهیم، حمله کند.  بییهدف گو یحساس که به آن نقطه یمنطقه

ن یترمنیها ارین مسین ایخواهد از بیابد. دشمن میهدف دست  یتواند به نقطهیها مآنک از یکه دشمن با انتخاب هر 

خواهند تا حد ممکن یم یخود یهاروین یابند. از طرفیکاهش  یو یروهاین ییر ممکن را انتخاب کند تا احتمال شناسایمس

 نی)و همچن یانسان یرویت تعداد نیل محدودیرند. به دلیهدف بگ ینفوذ دشمن را به نقطه یرها جلویروها در مسیستقرار نبا ا

 یروهایرها و با چه تعداد مستقر شوند که بتوانند تا حد ممکن نیرند که در کدام مسیم بگید تصمیبا یخود یروهایمهمات(، ن

به نقطه یابیدست یر براین مسیترمنیافتن این مسأله هدف دشمن یو سرکوب کنند. به طور خالصه، در ا ییدشمن را شناسا

له از ورود دشمن ین وسیرهاست تا بدیمس یمنیتا حد امکان کاهش دادن ا یخود یروهایکه هدف ن یهدف است در حال ی

ن مسأله یا ین مقاله به مطالعهیم. در اییر گوین مسیترمنیممانعت ا ین مسأله را مسألهیشود. ا یریهدف جلوگ یبه نقطه

بندی ی ثابتی بر نیروهای خودی تحمیل می شود. مسأله را فرمولپردازیم که برای کم کردن ایمنی هر یال هزینهدر حالتی می

 یک روش برای حل آن بیان خواهیم کرد. کرده و 

 مرور ادبیات .2
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سازی شبکه ی بهینهی ممانعت شبکه قابل تعریف است. فرض کنید یک مسألهیک مسألهسازی شبکه ی بهینهبرای هر مسأله

ی ممانعت متناظر با ی تخصیص یا مسأله بیشترین جریان( داده شده است. در مسألهی کوتاهترین مسیر، مسأله)مثال مسأله

در حالی که گروه دوم  بودهی شبکه سازی مسألهها موجودند که هدف گروه اول )مهاجم( بهینه، دو گروه از بازیکناین مسأله

توان مسایل . بنابراین میبه هدفششود دستیابی گروه اول مانع ازخواهد با اعمال تغییراتی بر شبکه تا حد ممکن )مدافع( می

باشند میها شامل دو سطح . این گونه بازی [12]های استکلبرگ نیز در نظر گرفتممانعت شبکه جریان را به عنوان بازی

که مدافع در سطح اول و مهاجم در سطح دوم قرار دارد. تا زمانی که مدافع تصمیم گیری خود را انجام ندهد مهاجم تصمیم

گیری خواهد گیرد، تصمیمگیری نخواهد کرد. مدافع با آگاهی نسبت به این حقیقت که مهاجم همواره بهترین تصمیم را می

های اخیر به های استکلبرگ،  به مدافع رهیر و به مهاجم پیرو گویند.محققان طی سالبازی کرد. با ادبیات مورد استفاده در

ی برخی از این مسایل می باشد. برای مرور اند که جدول زیر نشان دهندهی انواع  مسایل ممانعت شبکه پرداختهمطالعه

 دهیم.ارجاع می [11]ی مروری بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه خواننده را به مقاله

 مرور ادبیات مسایل ممانعت .1جدول 

 مراجع مسأله

 [19] ,[15],[10],[9],[8],[5],[4],[3] ی ممانعت کوتاهترین مسیرمسأله

 [18],[16],[14], [7],[6],[1] ی ممانعت بیشترین جریانمسأله

 [17],[13] ممانعت تخصیص و جورسازییمسأله

 ای در زمینهاما بسته به دانش ما تاکنون هیچ مقاله ،در این زمینه مطرح و انجام شده است علی رغم کارهای زیادی که

  ( نوشته نشده است.  [20] ترین مسیر )به جز مقاله دیگر ماممانعت ایمن

 ترین مسیرمسأله ایمن .3

,𝐺(𝑉دار گراف جهتدهیم. فرض کنید یک ترین مسیر را مورد مطالعه قرار میی ایمندر این بخش مسأله 𝐴)   داده شده

𝑉است که در آن  = {1,2, … , 𝑛}  ی رئوس گراف بوده و مجموعه𝐴  های گراف است. در سرتاسر ای شامل یالمجموعه

است که راس   𝑛و  1شامل دو رأس به خصوص  𝑉ی است. مجموعه 𝑚برابر  𝐺های گراف کنیم تعداد یالفصل فرض می

ی هدف( است. ی حساس خودی )نقطهنشانگر منطقه 𝑛ر دشمن )نقطه شروع( را نشان داده و راس همان مکان استقرا  1

ی تقاطع مسیرها های گراف، مسیرهایی است که در امتداد این دو نقطه واقعند و دیگر رئوس گراف نشان دهندهمنظور از یال

,𝑖)باشند. به هر یالمی 𝑗) ∈ 𝐴   از گراف یک عدد نامنفی𝑐𝑖𝑗 دهیم. نسبت می را𝑐𝑖𝑗 ی ایمنی فعلی یالنشان دهنده(𝑖, 𝑗)  

 ها مانندای از یالدنباله 𝑛به رأس  1از رأس   𝑝است. منظور از یک مسیر 

(1, 𝑖1) − (𝑖1, 𝑖2) − ⋯ (𝑖𝑘−1, 𝑖𝑘) − (𝑖𝑘, 𝑛) 

گردد و همچنین هر دو ختم می  𝑛آغاز شده و یال انتهایی به رأس  1است. توجه کنید که در این دنباله یال اول از رأس 

های آن است. به بیان حداقل مقدار ایمنی یال 𝑝یال متوالی در دنباله دارای رأس مشترک هستند. منظور از ایمنی هر مسیر 

𝑐𝑝گاه را نشان دهیم، آن  𝑝ایمنی مسیر  𝑐𝑝دیگر اگر با  = 𝑚𝑖𝑛
(𝑖,𝑗)∈𝑃

𝑐𝑖𝑗 . 
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,𝑖)یال. به ازای هر باشد 𝑛 به 1یک مسیر دلخواه از  𝑝فرض کنید  𝑗) ∈ 𝐴 متغیر صفر و یک ،𝑥𝑖𝑗   به صورت زیر

 تعریف شود:

𝑥𝑖𝑗 = {
1    (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑝,

0   (𝑖, 𝑗) ∉ 𝑝,
 

 بندی کرد:ترین مسیر را به صورت زیر نیز فرمولی ایمنتوان مسألهبا این تعریف، می

 max 𝑐𝑝 

𝑠. 𝑡.   𝑐𝑖𝑗 + 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗) ≥ 𝑐𝑝     ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 

      ∑ 𝑥𝑖𝑗 −

(𝑖,𝑗)∈𝐴

∑ 𝑥𝑗𝑖

(j,i)∈𝐴

= {
1          𝑖 = 1

0       𝑖 ≠ 1, 𝑛

−1        𝑖 = 𝑛

   ∀∈ 𝑉, 

      𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴. 

,𝑖)، اگر  𝑝بیانگر یک عدد ثابت بسیار بزرگ است. توجه کنید که به ازای هر مسیر  𝑀بندی در این فرمول 𝑗) ∈ 𝑝 آن

𝑐𝑖𝑗گاه  + 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗) = 𝑐𝑖𝑗    و در غیر این صورت  حاصل این مقدار عددی بسیار بزرگ خواهد بود. بنابراین

min 𝑐𝑖𝑗 + 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗)  همان مقدار ایمنی مسیر𝑝 ی های مسألههای این مسأله همان محدودیتاست. محدودیت

 .[2]های بقای جرم نیز شهرت دارند کوتاهترین مسیر هستند که به محدودیت

 ترین مسیرندی مسأله ممانعت ایمنبفرمول .4

ی نشان دهنده  𝑑𝑖𝑗خواهند ممانعت خود را بر شبکه انجام دهند. فرض کنید اکنون فرض کنید که نیروهای خودی می

,𝑖)متغیری نامنفی است که در صورت استقرار نیروهای خودی از ایمنی یال  𝑗) شود. از این رو به ازای هر یالکم می(𝑖, 𝑗) ∈

𝐴   بایستی نامساوی𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑐𝑖𝑗   برقرار باشد. عدد𝑤𝑖𝑗  ی ثابتی است که باید در صورت استقرار نیروهای مقدار هزینه

,𝑖)خودی  بر یال 𝑗)  کنیم که بپردازیم. در این مسأله فرض می𝑊 ≥ خواهیم برای حداکثر میزان منابعی است که می  0

 نیم. پس بایستی نامساوی ها هزینه کممانعت پیشروی دشمن بر یال

∑ 𝑤𝑖𝑗𝐻(𝑑𝑖𝑗 , 0) ≤ 𝑊,
(𝑖,𝑗)∈𝐴

 

𝐻(𝑑𝑖𝑗که در آن  ,  گردد:است و به صورت زیر تعریف می 0و  𝑑𝑖𝑗ی همینگ بین مقادیر فاصله  (0

𝐻(𝑑𝑖𝑗 , 0) = {
0      𝑑𝑖𝑗 = 0,

1       𝑑𝑖𝑗 > 0,
       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴. 

,𝑖)ی یالمقدار هزینه 𝑗)  در صورتی که هیچ ممانعتی رخ ندهد برابر صفر بوده و با صرف هر مقدار ممانعت )هر چند

 خواهد بود.  𝑤𝑖𝑗اندک( مقدار هزینه برابر مقدار ثابت 

ترین مسیر با هزینه ثابت را ی ممانعت ایمنتوان مسألهترین مسیر، میبندی ارایه شده از مسأله ایمنبا توجه به فرمول

 بندی کرد:زیر فرمولبه صورت 
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(1) 

 𝑚𝑖𝑛𝑧 
       0 ≤ 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑐𝑖𝑗       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 

    ∑ 𝑤𝑖𝑗𝐻(𝑑𝑖𝑗, 0) ≤ 𝑊,

(𝑖,𝑗)∈𝐴

 

𝑧 = 𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑝 

        𝑠. 𝑡.    𝑐𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗 + 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗) ≥ 𝑐𝑝    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 

             ∑ 𝑥𝑖𝑗 −

(𝑖,𝑗)∈𝐴

∑ 𝑥𝑗𝑖

(𝑗,𝑖)∈𝐴

= {
1          𝑖 = 1

0       𝑖 ≠ 1, 𝑛

−1        𝑖 = 𝑛

      ∀𝑖 ∈ 𝑉, 

                  𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴. 

𝑦با معرفی متغیر صفر و یک 
𝑖𝑗

𝑦با این تعریف که  
𝑖𝑗

= 𝑑𝑖𝑗اگر و تنها اگر  1 > ، مسأله به صورت زیر بازنویسی می 0

 شود.

 

 

 

(2) 

 𝑚𝑖𝑛𝑧 
      0 ≤ 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 

    ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦
𝑖𝑗

≤ 𝑊,

(𝑖,𝑗)∈𝐴

 

      𝑦
𝑖𝑗

∈ {0,1}      ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 

𝑧 = 𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑝 

        𝑠. 𝑡.    𝑐𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗 + 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗) ≥ 𝑐𝑝    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 

      ∑ 𝑥𝑖𝑗 −

                  (𝑖,𝑗)∈𝐴

∑ 𝑥𝑗𝑖

(𝑗,𝑖)∈𝐴

= {
1          𝑖 = 1

0       𝑖 ≠ 1, 𝑛

−1        𝑖 = 𝑛

      ∀𝑖 ∈ 𝑉, 

              𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴. 

 را حذف کنیم.  𝑑𝑖𝑗بندی ارایه شده متغیرهای کند تا از فرمولی زیر به ما کمک میی سادهمشاهده

ی ثابت در هر یال بهتر است یا هیچ ممانعتی در یک یال انجام نشود و یا ممانعت تا حد به دلیل وجود هزینه .1مشاهده 

 آن یال به صفر کاهش یابد. یال تحمیل شود تا ایمنی ممکن بر هر

𝑦را اخذ کند. پس با توجه به تعریف متغیر  𝑐𝑖𝑗و  0تواند دو مقدار فقط می 𝑑𝑖𝑗بر اساس این مشاهده هر متغیر 
𝑖𝑗

تساوی    

𝑑𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗
 گردد:از مسأله حذف می 𝑑𝑖𝑗( متغیر 3-3ی)برقرار است. با جایگذاری این تساوی در مسأله 

 

 

 

 𝑚𝑖𝑛𝑧 

    ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦
𝑖𝑗

≤ 𝑊,

(𝑖,𝑗)∈𝐴

 

     𝑦
𝑖𝑗

∈ {0,1}      ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 
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(3) 𝑧 = 𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑝 

         𝑠. 𝑡.   𝑐𝑖𝑗(1 − 𝑦𝑖𝑗) + 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗) ≥ 𝑐𝑝    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 

             ∑ 𝑥𝑖𝑗 −

(𝑖,𝑗)∈𝐴

∑ 𝑥𝑗𝑖

(𝑗,𝑖)∈𝐴

= {
1          𝑖 = 1

0       𝑖 ≠ 1, 𝑛

−1        𝑖 = 𝑛

      ∀𝑖 ∈ 𝑉, 

                  𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴. 

کند که یا ممانعت هیچ یالی تغییر نکرده و یا با صفر شدن ممانعت عمال آن یال از شبکه حذف بندی روشن میاین فرمول

 ی زیر تعبیر کرد:توان مسأله را به صورت مسألهگردد. پس میمی

ها را از شبکه حذف کنیم به طوری که از ایمنی مسیرهای باقیمانده تا حد ممکن کاسته شود و از یالچگونه برخی 

 ؟گردد 𝑊ها حداکثر برابر ی حذف یالبه عالوه مجموع هزینه

یچ پردازد اما متاسفانه هی ثابت میترین مسیر با هزینهی ممانعت ایمنبندی فوق به بیان دقیق مسألههر چند که فرمول

ل ای اینگونه مسایکه بتواند در زمان چند جمله روش کارایی برای حل مسایل دو سطحی با متغیرهای صفر و یک وجود ندارد

 . از این رو نیاز است که بتوان یک روش کارا برای حل این مسأله معرفی کرد.را حل کند

 الگوریتم کارا .5

پردازیم. در ابتدا با بیان برخی نتایج اولیه مقدمات روش ( می3ی )مسألهدر این بخش به بیان یک الگوریتم کارا برای حل 

 کنیم.مورد نظر را فراهم می

𝑆ی ( یکی از عناصر مجموعه3ی )مقدار تابع هدف هر جواب شدنی از مسأله .1لم  = {𝑐𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴} ∪  است.  {0}

آید، پس ایمنی مسیرهای باقیمانده در های شبکه بوجود میبا توجه به این که هر جواب شدنی با حذف برخی از یال ثبات.ا

باشد. در حالت خاصی که هیچ ( می𝑆های باقیمانده در شبکه )یعنی برخی از عناصر شبکه مقداری بر حسب ایمنی یال

 □در شبکه وجود نداشته باشد ایمنی برابر صفر خواهد شد.  nبه  1مسیری از 

ی جستجو کنیم. فرض کنید که مقدار بهینه 𝑆ی ( را در مجموعه3ی )ی مسألهکافی است مقدار بهینه 1با توجه به لم 

برش که دارای -𝑠𝑡در شبکه جستجو کرد به طوری که هر یال از این  𝐶برش -𝑠𝑡توان یک است. پس می ∗𝑧مسأله برابر 

بمانند. در شبکه باقی  ∗𝑧هایی از برش با مقدار ایمنی نابیشتر از است از شبکه حذف شده و یال ∗𝑧ایمنی بیشتر از مقدار 

 ( به شکل 3ی مسأله)بنابراین جواب بهینه
(4) 

𝑦
𝑖𝑗

= {
0     (𝑖, 𝑗) ∉ 𝐶  یا  𝑐𝑖𝑗 ≤ 𝑧∗,

1    (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐶   و   𝑐𝑖𝑗 > 𝑧∗,
 

 در محدودیت منابعاست که لزوما 

∑ 𝑤𝑖𝑗

(𝑖,𝑗)∈𝐶:𝑐𝑖𝑗>𝑧∗

≤ 𝑊 
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 کند.صدق می

کنیم. برای این منظور فرض کنید جستجو می 𝑆ی را در عناصر مجموعه ∗𝑧رویه الگوریتم ما بدین شرح است که مقدار 

 دهد:به صورت غیر نزولی مرتب شده اند و لیست زیر این عناصر مرتب شده را نشان می 𝑆ی عناصر مجموعه

(0 =)𝑐
0

≤ 𝑐1 ≤ ⋯ ≤ 𝑐𝑚. 

برای به دست آوردن مقدار بهینه کافی است کوچکترین عنصر این لیست را بیابیم به طوری که بتوان یک جواب شدنی 

را در صورت وجود جستجو  𝑐𝑘خواهیم یک جواب شدنی از مسأله با مقدار تابع هدف برای آن معرفی کرد. فرض کنید که می

شود ایمنی هر مسیر از شبکه حداکثر برابر ها باعث میهایی را از شبکه بیابیم که حذف آنکنیم. برای این منظور بایستی یال

𝑐𝑘 کل  منابعهای حذف بیشتر از مقدار گردد و همچنین مجموعه هزینه𝑊  نشود. پس هر یال از شبکه که دارای مقدار

از شبکه حذف  𝑐𝑘هستند نیاز به حذف ندارند اما ممکن است هر یالی با مقدار ایمنی بیشتر از  𝑐𝑘ا مساوی ایمنی کمتر ی

,𝑖)گردد. البته حذف هر یال 𝑗) ی در شبکه باعث تحمیل هزینه𝑤𝑖𝑗 شود. برای یافتن جواب شدنی با مقدار تابع هدف می

𝑐𝑘  یک شبکه کمکی𝐺𝑘(𝑉, 𝐴𝑘, 𝑤) ی اصلی بوده و فقط شامل کنیم که این شبکه شامل همان رئوس شبکهیرا معرفی م

𝐴𝑘است، به عبارت دیگر  𝑐𝑘هایی با مقدار ایمنی بیشتر از یال = {(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴: 𝑐𝑖𝑗 > 𝑐𝑘}به هر یال.(𝑖, 𝑗)  از این شبکه

است  𝑐𝑘کند که آیا مسأله دارای یک جواب شدنی با مقدار تابع هدف دهیم. لم زیر بیان میرا نسبت می 𝑤𝑖𝑗ی همان هزینه

 یا خیر.

است اگر و تنها اگر  𝑊باشد.  ظرفیت این برش کمتر یا مساوی  𝐺𝑘ی برش از شبکه-𝑠𝑡کمترین  𝐶𝑘فرض کنید . 2لم 

 باشد.  𝑐𝑘( شامل یک جواب شدنی با مقدار تابع هدف 3مسأله )

 گاه به وضوح باشد. آن 𝑊کمتر یا مساوی  𝐶𝑘ترین برش اگر ظرفیت کم اثبات.

𝑦
𝑖𝑗

= {
0     (𝑖, 𝑗) ∉ 𝐶𝑘,

1      (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐶𝑘,
 

 ک جواب شدنی از مسأله است. ی

ی هرای شربکهباشرد. پرس یال 𝑐𝑘برا مقردار ترابع هردف  𝑦حال فررض کنیرد کره مسرأله دارای یرک جرواب شردنی 

𝐺𝑘  را کرره𝑦
𝑖𝑗

= ی موجرررررود نخواهررد بررود پررس مجمرررروعه 𝐺𝑘مسرریری در -𝑠𝑡دارنررد را حررذف کرررررنیم هرریچ  1

{(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑘: 𝑦𝑖𝑗 = اسررت. از ایررن رو کمترررین برررش  𝑊برررش بررا ظرفیررت کمتررر یررا مسرراوی -𝑠𝑡شررامل یررک  {1

 □    خواهد بود.  𝑊شبکه نیز لزوما دارای ظرفیت کمتر یا مساوی 

ایم که به بیان رسمی الگوریتم پیشنهادیمان بپردازیم. این الگوریتم از یک روش جستجو )مانند جستجوی اکنون آماده

یابد که شامل یک جواب شدنی از را می  𝑆را از عناصر  𝑐𝑘خطی یا جستجوی دودویی( استفاده کرده و کوچکترین مقدار 

یابد. برش آن را می-𝑠𝑡را ساخته و کمترین  𝐺𝑘ی ر تکرار شبکهباشد. برای این منظور در ه 𝑐𝑘مسأله با مقدار تابع هدف 

توان مقداری کوچکتر برای گاه جواب شدنی موجود است و میباشد، آن 𝑊برش کمتر یا مساوی -𝑠𝑡اگر ظرفیت کمترین 

𝑐𝑘  جستجو کرد و در غیر این صورت هیچ جواب شدنی در مسأله با مقدار تابع هدف𝑐𝑘 ه و لزوما باید مقادیر وجود نداشت

 را پیمایش کرد.  𝑐𝑘بزرگتر 
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 ترین مسیر با هزینه ثابت: حل مسأله ممانعت ایمن1الگوریتم 

{0}مجموعه مقادیر  .1 گام ∪ {𝑐𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴}  را به طور غیر نزولی مرتب کنید. فرض کنید لیست مرتب شده

0به صورت  = 𝑐0 ≤ 𝑐1 ≤ ⋯ ≤ 𝑐𝑚 .باشد 

,𝐺(𝑉شبکه  .2 گام 𝐴0, 𝑤)  را تشکیل دهید و کمترین𝑠𝑡- برش شبکه را بیابید. اگر ظرفیت کمترین برش کمتر یا

 است متوقف شوید زیرا مسأله دارای مقدار بهینه صفر است. 𝑊مساوی  

𝐿قرار دهید  .3 گام = 0 , 𝑈 = 𝑚 . 

𝑈تا زمانی که  .4 گام − 𝐿 >  مراحل زیر را ادامه دهید: 1

  قرار دهید𝑘 = [
𝑈+𝐿

2
]. 

  شبکه𝐺(𝑉, 𝐴𝑘 , 𝑤)  .را تشکیل دهید 

  کمترین𝑠𝑡- برش𝐶  .را در این شبکه بیابید 

  اگر ظرفیتآن کمتر یا مساوی𝑊  باشد قرار دهید𝐿 = 𝑘  و در غیر این صورت قرار

𝑈دهید  = 𝑘. 

 ( محاسبه کنید.4جواب بهینه مسأله را با استفاده از ) .5 گام

 𝑂(𝑛3)برش نیاز به زمان -𝑠𝑡کمترین داشته و یافتن  𝑂(𝑚)نیاز به زمان  𝐺𝑘با توجه به این که ساخت شبکه 

قابل اجراست. اگر در الگوریتم از روش جستجوی خطی استفاده  𝑂(𝑛3). پس هر تکرار از الگوریتم حداکثر در زمان (17)دارد

است. اما چنانچه از جستجوی  𝑂(𝑚𝑛3)چیدگی بوده و الگوریتم دارای پی 𝑂(𝑚)گاه تعداد تکرارها حداکثر برابر کنیم آن

 باشد.می 𝑂(𝑛3𝑙𝑜𝑔𝑚)=𝑂(𝑛3𝑙𝑜𝑔𝑛)دودویی برای پیاده سازی الگوریتم استفاده کنیم پیچیدگی الگوریتم برابر 

 های پایین ایمنیمسأله با کران .6

که های شبترین مسیر پرداختیم که هدف از حل آن حذف برخی از یالی ممانعت ایمنتاکنون به بیان حالت خاصی از مسأله

ها بیشتر از منابع کل ی حذف یالبود به طوری که ایمنی مسیرهای باقیمانده تا حد ممکن کاهش یافته و مجموع هزینه

,𝑖)ایمنی یال  𝑤𝑖𝑗ی وان با صرف هزینهتهای شبکه این بود که مینشود. علت حذف یال 𝑗)  را از مقدار𝑐𝑖𝑗  به مقدار صفر

ه ها را از شبکتوان این یالکاهش داد. از این رو مطمئنا دشمن مسیرهایی با مقدار ایمنی صفر را انتخاب نخواهد کرد. پس می

 حذف کرد. 

,𝑖)ایمنی هر یال  𝑤𝑖𝑗ی توان با صرف هزینهیم میکنگیریم. فرض میتر را در نظر میدر این بخش یک حالت کلی 𝑗) 

𝑙𝑖𝑗به مقدار  𝑐𝑖𝑗را از مقدار  ∈ [0, 𝑐𝑖𝑗) ی کاهش داد. توجه کنید در حالتی که همه𝑙𝑖𝑗ی ها برابر صفر شوند همان مسأله

 بندی کرد:مولی مورد نظر را به صورت زیر فرتوان مسأله( می3ی )گردد. مشابه با مسأله( حاصل می3)

 

 

(5) 

 𝑚𝑖𝑛𝑧 

    ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗 ≤ 𝑊,
(𝑖,𝑗)∈𝐴

 

      𝑦𝑖𝑗 ∈ {0,1}      ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 

 𝑧 = 𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑝 

         𝑠. 𝑡.    𝑐𝑖𝑗(1 − 𝑦𝑖𝑗) + 𝑙𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗 + 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗) ≥ 𝑐𝑝    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 
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                 ∑ 𝑥𝑖𝑗 −
(𝑖,𝑗)∈𝐴

∑ 𝑥𝑗𝑖

(𝑗,𝑖)∈𝐴

= {
1          𝑖 = 1
0       𝑖 ≠ 1, 𝑛
−1        𝑖 = 𝑛

      ∀𝑖 ∈ 𝑉, 

                  𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴. 

است برای این منظور نیاز به بیان نتایج مشابهی از بخش قبل داریم. در  1الگوریتم پیشنهادی ما  تعمیمی از الگوریتم 

 گردد:این جواب به صورت زیر تعریف میهای شدنی بپردازیم. ابتدا اجازه دهید به بیان یک شکل خاص از جواب

(6) 
𝑦𝑖𝑗 = {

0     (𝑖, 𝑗) ∉ 𝐶 یا 𝑐𝑖𝑗 ≤ 𝑧∗ یا  𝑙𝑖𝑗 > 𝑧∗,

1             (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐶 و  𝑙𝑖𝑗 ≤ 𝑧∗ < 𝑐𝑖𝑗 ,
 

گاه دارای جواب باشد، آن 𝒛𝒌توان به سادگی نشان داد که اگر مسأله دارای یک جواب شدنی با مقدار تابع هدف می

( جستجو 6هایی به شکل )توان جواب بهینه را در بین جواب( با همین مقدار تابع هدف نیز است. پس می6شدنی به شکل )

 کرد. 

 ی( یکی از عناصر مجموعه5ی )مقدار تابع هدف هر جواب شدنی از مسأله .3لم 

𝑆 = {𝑐𝑖𝑗 : (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴} ∪ {𝑙𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴} ∪ {0} 

 است. 

آید، پس ایمنی بوجود می 𝑙𝑖𝑗به  𝑐𝑖𝑗های شبکه از با توجه به این که هر جواب شدنی با کم کردن ایمنی برخی از یال اثبات.

باشد. در ( می𝑆های باقیمانده در شبکه )یعنی برخی از عناصر مسیرهای باقیمانده در شبکه مقداری بر حسب ایمنی یال

 □ ی مسیرهای شبکه برابر صفر خواهد شد.      در شبکه وجود نداشته باشد ایمنی همه tبه  sوضعیتی که هیچ مسیری از 

 ایم و لیست را به ترتیب غیر نزولی مرتب کرده 𝑆ی فرض کنید که عناصر مجموعه

(0 =)𝑧0 ≤ 𝑧1 ≤ ⋯ ≤ 𝑧2𝑚. 

گردیم که می 𝑧𝑘دهد. با استفاده از یک تکنیک جستجو به دنبال کوچکترین مقدار ی مرتب شده را نشان میاین مجموعه

,𝐺𝑘(𝑉ی کمکی ( دارای یک جواب شدنی باشد. بدین منظور شبکه5به ازای آن مسأله ) 𝐴, 𝑤𝑘) سازیم. این شبکه را می

𝑤𝑖𝑗راست. مقدار وزن را دا 𝐺های شبکه اولیه همان رئوس  و یال
𝑘  برای هر یال(𝑖, 𝑗) گردد:به صورت زیر تعریف می 

𝑤𝑖𝑗
𝑘 = {

0                    𝑐𝑖𝑗 ≤ 𝑧𝑘

𝑤𝑖𝑗𝑙𝑖𝑗 ≤ 𝑧𝑘 < 𝑐𝑖𝑗

+∞                  𝑧𝑘 < 𝑙𝑖𝑗

        ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴.  

تولید کنیم یا خیر؟  𝑧𝑘توانیم جواب شدنی با حداکثر مقدار ایمنی در این است که ببینیم آیا می 𝐺𝑘دلیل ساخت شبکه 

𝑤𝑖𝑗بردار 
𝑘  هزینه تغییر ایمنی یال(𝑖, 𝑗)  را برای بهبود ایمنی آن به مقداری کمتر یا مساوی𝑧𝑘 دهد. در صورتی نشان می

𝑙𝑖𝑗که  ≤ 𝑧𝑘 < 𝑐𝑖𝑗 نی یال توان با تغییر ایمپس می(𝑖, 𝑗)  به𝑙𝑖𝑗 ی ثابت به این مقصور رسید که این کار هزینه𝑤𝑖𝑗
𝑘 =

𝑤𝑖𝑗  را در بر دارد. اگر𝑧𝑘 < 𝑙𝑖𝑗 ی ها به هر مقداری از بازهگاه تغییر در مقدار ایمنی آنباشد، آن[𝑙𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗] گردد باعث نمی

𝑤𝑖𝑗ها تغییر کند پس هزینه این گونه یال 𝑧𝑘که ایمنی یال به مقداری کمتر یا مساوی 
𝑘 = اند. اگر در نظر گرفته شده ∞+



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         78 

𝑧𝑘 ≥ 𝑐𝑖𝑗 گاه ایمنی یال باشد، آن(𝑖, 𝑗)  به خودی خود کمتر یا مساوی𝑧𝑘  است پس نیازی به تغییر در مقدار ایمنی این

 اند.ترسیم شده 1یال نیست.  هر سه وضعیت موجود در شکل 

 

های مختلف موجود در مسأله ممانعت با هزینه ثابت: وضعیت1شکل   

 کند.بحث می 𝐺𝑘لم زیر در مورد ارتباط بین وجود جواب شدنی و کمترین برش شبکه کمکی 

اگر و تنها اگر  𝑊کمتر یا مساوی  𝐶است. ظرفیت کمترین برش   𝐺𝑘برش در شبکه -𝑠𝑡کمترین  𝐶فرض کنید . 4لم 

 باشد. 𝑧𝑘مسیر دارای جواب شدنی با مقدار هدف حداکثر برابر ترین مسأله ممانعت ایمن

 □ است.                                 2اثبات. مشابه با اثبات لم 

 . کنیماست، تنها به بیان صریح الگوریتم بسنده می 1های این الگوریتم شبیه به الگوریتم با توجه به این که مفاهیم و ایده

 ها پایین نامنفیتری مسیر با هزینه ثابت و کرانمسأله ممانعت ایمن. حل 2الگوریتم 

{0}مجموعه مقادیر  .1 گام ∪ {𝑐𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴} ∪ {𝑙𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴}  را به طور غیر نزولی مرتب

0کنید. فرض کنید لیست مرتب شده به صورت  = 𝑧0 ≤ 𝑧1 ≤ ⋯ ≤ 𝑧2𝑚 .باشد 

,𝐺0(𝑉شبکه  .2 گام 𝐴, 𝑤0)  را تشکیل دهید و کمترین𝑠𝑡- برش شبکه را بیابید. اگر ظرفیت کمترین

 است متوقف شوید زیرا مسأله دارای جواب بهینه  با مقدار بهینه صفر است. 𝑊برش کمتر یا مساوی  

𝐿قرار دهید  .3 گام = 0, 𝑈 = 2𝑚. 

𝑈تا زمانی که  .4 گام − 𝐿 >  مراحل زیر را ادامه دهید: 1

  قرار دهید𝑘 = [
𝑈+𝐿

2
]. 

  شبکه𝐺𝑘(𝑉, 𝐴, 𝑤𝑘)  .را تشکیل دهید 

  کمترین𝑠𝑡- برش𝐶  .را در این شبکه بیابید 

  اگر ظرفیتآن کمتر یا مساوی𝑊  باشد قرار دهید𝐿 = 𝑘  و در غیر این صورت

𝑈قرار دهید  = 𝑘. 

 ( محاسبه کنید.6جواب بهینه مسأله را با استفاده از ) .5 گام
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 است.  𝑂(𝑛2𝑚𝑙𝑜𝑔(𝑛))برابر  2یابیم که پیچیدگی الگوریتم در می 1با تحلیلی مشابه با الگوریتم 
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