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می شود.

صحیح عدد خطی برنامه ریزی گراف، پویای رنگ آمیزی گراف، رنگ  آمیزی کلیدی: واژه های
���� ���� ������ [2010]: 05C15, 90C10

مقدمه ۱

ایده ای .[۸] شد معرفی مونتگومری توسط ۲۰۰۱ سال در بار اولین رنگ آمیزی این می باشد. رأسی رنگ آمیزی از تعمیمی گراف ها پویای رنگ آمیزی
دو حداقل ،۲ حداقل درجه با رأس هر همسایه های روی باید گراف، در رنگ  آمیزی بودن مجاز ضمن که است صورت این به پویا رنگ آمیزی اصلی

شود. ظاهر متفاوت رنگ

متمایزی مجاور رأس دو هیچ اگر .G رأس های به k و . . . ،۲ ،۱ رنگ k تخصیص از است عبارت G از رأسی رنگ  آمیزی −k یک .۱ .۱ تعریف
افرازی از است عبارت ،G طوقه بدون گراف از سره یا مجاز رأسی رنگ  آمیزی −k یک بنابراین گویند. مجاز را رنگ  آمیزی نباشند، یکسان رنگ دارای
−k ،G آنگاه باشد، مجاز رأسی رنگ آمیزی −k یک دارای G اگر باشند. نیز تهی می توانند که مستقل مجموعه k به V از (V۱, V۲, . . . , Vk) مانند

می شود. نامیده رأسی رنگ پذیر

حداقل ،۲ حداقل درجه با v ∈ V (G) رأس هر همسایگی در هرگاه گویند، پویا رنگ آمیزی را G گراف سره رأسی رنگ آمیزی −k یک .۲ .۱ تعریف
شوند. ظاهر متفاوت رنگ ۲

χd(G) نماد با را آن و می گویند G پویای رنگی عدد را باشد پویا رنگ آمیزی −k دارای G طوری که به k صحیح عدد کوچکترین .۳ .۱ تعریف
اگر است برقرار پویایی خاصیت G از v دلخواه رأس برای گویند همچنین می دهند. نمایش

|c(N(v))| ≥ min{۲, d(v)}.

بودن سره شرط باشد. برقرار G از v رأس هر برای پویایی خاصیت هرگاه پویاست رنگ آمیزی یک ،G گراف رأسی رنگ آمیزی یک حقیقت در
می نامند. نیز مجاورت شرط را پویا رنگ آمیزی

رنگ آمیزی مساله برای اما [۶ ،۵ ،۷] است شده ارائه گراف ها رنگ آمیزی مساله صحیح عدد برنامه ریزی برای مختلف مدل چندین مقاالت در
تعمیم گراف ها پویای رنگ آمیزی به را [۵] در شده ارائه مدل های مقاله این در است. نشده ارائه صحیح عدد برنامه ریزی صورت کنون تا گراف پویای

می دهیم.
۱سخنران

۶۴۶



گراف۶۴۷ پویای رنگ  آمیزی مسأله برای متفاوت صحیح عدد برنامه ریزی مدل چند

رأسی رنگ آمیزی مسأله برای صحیح برنامه ریزی مدل ۲

بر مبتنی متفاوت مدل چهار شامل که می شود صورت بندی صحیح عدد برنامه ریزی مساله شکل به گراف پویای رنگ  آمیزی مسأله فصل، این در
می پردازیم. آن ها شرح به بعدی بخش های در ترتیب به که می باشد مجموعه  پوشش و جزئی ترتیب نمایندگان، انتساب،

گراف پویای رنگ آمیزی برای انتساب بر مبتنی صحیح برنامه ریزی مدل ۱ .۲

باالیی کران H کنید فرض است. شده داده تعمیم گراف ها پویای رنگ آمیزی به گراف ها معمولی رنگ آمیزی برای کالسیک مدل اساس بر مدل این
دهنده نشان n که کرد استفاده H = n بدیهی باالی کران از می توان باشیم نداشته کرانی هیچ اگر باشد. G شده داده گراف پویای رنگی عدد برای
i رنگ تخصیص عدم یا و تخصیص کننده مشخص xvi باینری متغیرهای می گیریم. نظر در را i = ۱, . . . , H رنگ های است. گراف رئوس تعداد
متغیرهای هدف تابع مدل بندی برای .xvi = ۰ اینصورت غیر در xvi = ۱ شود، داده تخصیص v رأس به i رنگ اگر یعنی هستند. v ∈ V راس به
به مدل است. صفر برابر اینصورت غیر در و ۱ برابر گیرد، قرار استفاده مورد راس یک حداقل رنگ آمیزی برای i رنگ اگر که است نیاز wi دودویی

می شود: بیان زیر صورت

min
∑

۱≤i≤H

wi

s.t.
H∑
i=۱

xvi = ۱ ∀ v ∈ V

xui + xvi ≤ wi ∀(u, v) ∈ E, i = ۱, . . . , H∑
u∈N(v)

xui ≤ deg(v)− ۱ ∀v ∈ {x ∈ V : deg(x) ≥ ۲}, i = ۱, . . . , H

xvi ∈ {۰, ۱} ∀v ∈ V, i = ۱, . . . , H
wi ∈ {۰, ۱} i = ۱, . . . , H.

(۱)

است. گراف پویای رنگی عدد برابر (۱) صحیح عدد برنامه ریزی مساله بهینه مقدار G شده داده گراف برای .۱ .۲ قضیه

مینیمم هدف که است گراف رنگ آمیزی در استفاده مورد رئوس تعداد دهنده نشان
∑

۱≤i≤H

wi هدف تابع wi متغیرهای تعریف نحوه به توجه با اثبات.

xui + xvi ≤ wi قید همچنین می کند. دریافت رنگ یک دقیقا v رأس که می کند تضمین v ∈ V هر برای
∑

۰≤i≤H

xvi = ۱ قید است. آن کردن

کرد. استفاده رئوس از یک هیچ رنگ آمیزی در i رنگ از نتوان wi = ۰ اگر همچنین و باشند داشته متفاوتی رنگ های مجاور رئوس که می کند تضمین
این چون باشند. i رنگ به همرنگ نمی توانند همگی v ∈ V رأس همسایگی در موجود رئوس که می کند بیان

∑
u∈N(v)

xui ≤ deg(v) − ۱ قید

است. شده ظاهر رنگ دو حداقل v راس همسایگی در که می کند ایجاب است درست رنگ ها همه برای قید

گراف رنگ آمیزی برای جزئی ترتیب بر مبتنی صحیح عدد برنامه ریزی مدل ۲ .۲

هرگاه: است جزئی۲ ترتیب رابطه یک S روی R رابطه ی گوییم باشد. ناتهی مجموعه یک S می کنیم فرض .۲ .۲ تعریف
,x)؛ x) ∈ R ،x ∈ S هر ازای به (بازتابی) الف)

x؛ = y آنگاه ،(y, x) ∈ R و (x, y) ∈ R اگر (پادتقارنی) ب)
.(x, z) ∈ R آنگاه ،(y, z) ∈ R و (x, y) ∈ R اگر (تعدی) ج)

را S و S بر خطی ترتیب رابطه یک را آن کند، صدق نیز زیر موضوع اصل در R اگر است. جزئی مرتب مجموعه یک S گوییم حالت این در
می نامیم. مرتب۳ کال مجموعه یک

.(y, x) ∈ R یا (x, y) ∈ R باشیم داشته x, y ∈ S دلخواه عضو دو هر ازای به د)

رنگ آمیزی مساله برای مدلی حال می دهند. نشان x ⪯ y نماد با را (x, y) ∈ R نشود، ایجاد R جزئی ترتیب در ابهامی که صورتی در معموال
خطی صورت به {۱, . . . , H} رنگ های که است این بر فرض می دهیم. ارائه رنگ ها و رئوس مجموعه کل برای جزئی ترتیب براساس گراف پویای

2partially ordered set
3totally ordered set
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زیر صورت به i = {۱, . . . , H} و v ∈ V هر برای را zv,i و yi,v باینری متغیرهای رنگ ها به نسبت رئوس کردن مرتب برای هستند. مرتب
می کنیم: تعریف

yi,v =

{
۱, v ≻ i
۰, صورت غیراین در

zv,i =

{
۱, v ≺ i
۰, صورت غیراین در

و v ∈ V هر برای انتساب) مدل (در تخصیص متغیر رابطه نتیجه در .yi,v = zv,i = ۰ که می شود داده اختصاص v رأس به i رنگ زمانی
می شود: بیان زیر صورت به مدل این متغیرهای با i = ۱, . . . , H

xvi = ۱ − (yi,v + zv,i).

می نویسیم: زیر صورت به را صحیح عدد خطی برنامه ریزی صورت و گرفته نظر در ثابت را q ∈ V دلخواه رأس یک

min ۱ +
∑

۱≤i≤H

yi,q

s.t.

zv,۱ = ۰ ∀v ∈ V (۲)

yH,v = ۰ ∀ v ∈ V (۳)

yi,v − yi+۱,v ≥ ۰ ∀ v ∈ V, i = ۱, . . . , H − ۱ (۴)

yi,v + zv,i+۱ = ۱ ∀v ∈ V, i = ۱, . . . , H (۵)

yi,u + zu,i + yi,v + zv,i ≥ ۱ ∀(u, v) ∈ E, i = ۱, . . . , H (۶)

۱ ≤
∑

u∈N(v)

(yi,u + zu,i) ∀v ∈ {x ∈ V : deg(x) ≥ ۲}, , i = ۱, . . . , H (۷)

yi,q − yi,v ≥ ۰ ∀ v ∈ V, i = ۱, . . . , H − ۱. (۸)

می کند. تعیین را گراف پویای رنگی عدد فوق صحیح عدد برنامه ریزی صورت .۳ .۲ قضیه

رنگ دلیل به هم ۱ عدد و می کند جمع هم با را q از کوچکتر رنگ های تعداد چون می کند، حداقل را شده تعیین رنگ های تعداد هدف تابع اثبات.
است. شده اضافه آن به q رأس به شده داده تخصیص

اگر جزئی ترتیب در تعدی خاصیت طبق گیرند. قرار H تا ۱ رنگ های بین باید ترتیب در گراف رئوس همه که می کنند بیان (۳) و (۲) قید های
است i از بزرگتر یا v رأس هر که می کند بیان (۵) قید می شود. برآورده (۴) قید توسط مورد این که است بزرگتر نیز i از باشد، i+ ۱ از بزرگتر راسی
(یعنی شود داده تخصیص رنگ یک دقیقا راس هر به که می کنند ایجاب (۵) و (۴) قیدهای که می کنیم ادعا حال دو. هر نه و i+ ۱ از کوچکتر یا و
i ̸= j که j و i رنگ های یعنی نباشد، چنین کنیم فرض .(yj,v = zv,j = ۰ و yi,v = zv,i = ۰ که ندارد وجود j و i متمایز رنگ دو هیچ
.yi−۱,v = ۱ داریم (۵) به توجه با zv,i = ۰ چون i < j که حالتی در .yi,v = zv,i = ۰ کنید فرض باشند. شده داده اختصاص v رأس به
(۴) قید به توجه با yi,v = ۰ از ،j > i که حالتی در می رسیم. تناقض به yj,v = ۰ با که yj,v = ۱ داریم (۴) از استفاده با j ≤ i − ۱ برای
zv,j = ۱ داریم j ≥ k + ۱ هر برای نتیجه در .zv,k+۱ = ۱ می شود نتیجه (۵) قید از استفاده با بنابراین .yk,v = ۰ داریم k ≥ i هر برای
قید می کند. جلوگیری بگیرند، را i یکسان رنگ v و u مجاور رأس دو اینکه از (۶) قید می شود. ثابت ادعا پس است. تناقض در zv,j = ۰ با که
توجه با انتساب مدل در

∑
u∈N(v) xui ≤ deg(v)− ۱ قید زیرا می کند. تضمین ۲ درجه حداقل رأس هر برای را پویایی خاصیت برقراری (۷)

شده داده تخصیص رنگ بزرگترین q رأس به که می کند بیان هم (۸) محدودیت می شود. (۷) قید به تبدیل xui = ۱ − (yi,u + zu,i) تساوی به
است.

گراف پویای رنگ آمیزی برای نمایندگان مدل ۳ .۲

مدل بک بخش این در گرفت. نظر در رنگی کالس آن نماینده عنوان به می توان را آن راس یک که می دهد تشکیل مستقل مجموعه یک رنگی کالس هر
متغیرهای منظور این برای می دهیم. ارائه رنگی کالس های برای نمایندگی ایده با گراف پویای رنگ آمیزی مساله برای صحیح عدد خطی برنامه ریزی



گراف۶۴۹ پویای رنگ  آمیزی مسأله برای متفاوت صحیح عدد برنامه ریزی مدل چند

غیر در xuv = ۰ و باشد v راس نماینده u گاه هر xuv = ۱ که می گیریم نظر در اینصورت به v و u غیرمجاور راس دو هر ازای به را xuv باینری
اینکه فرض با نه. یا هست خودش نماینده u راس آیا که باشند این کننده مشخص که بگیرید نظر در را xuu باینری متغیرهای همچنین اینصورت.

است: زیر صورت به جدید مدل نیستند، وصل v راس به که باشد گراف از رئوسی مجموعه دهنده نشان N̄(v)

min
∑
u∈V

xuu∑
u∈N̄(v)∪v

xuv ≥ ۱ ∀ v ∈ V

xuv + xuw ≤ xuu ∀ u ∈ V, ∀ e = (v, w) ∈ G[N̄(u)]∑
u∈N(v)

xwu ≤ deg(v)− ۱ ∀v ∈ V : G[N(v)] = ∅, deg(v) ≥ ۲, ∀w ∈ V : N(v) ∩N(w) = ∅ or w ∈ N(v)

xuv ∈ {۰, ۱} ∀ non-adjacent vertex pairs u, v or u = v.

می باشد. شده داده گراف پویای رنگی عدد فوق، صحیح عدد برنامه ریزی مساله بهینه مقدار .۴ .۲ قضیه

به یا و باشد v راس خود یا راس آن به غیرمتصل نماینده یک حداقل دارای باید v راس هر که می دهد نشان
∑

u∈N̄(v)∪v
xuv ≥ ۱ قید اثبات.

باشند. مشترک نماینده دارای نمی توانند w و v مجاور راس دو که می کند بیان xuv + xuw ≤ xuu قید باشند. شده رنگ آمیزی رئوس همه عبارتی
v مانند دیگری راس نماینده نمی تواند نباشد) رنگی کالس یک دهنده نشان (یعنی نباشد خودش نماینده u راس اگر که می کند بیان قید این همچنین
v راس برای پویایی خاصیت همان که نباشد v راس همسایه های همه نماینده w راس که می کند ایجاب

∑
u∈N(v)

xwu ≤ deg(v)− ۱ قید باشد.

می باشد.

مجموعه پوشش بر مبتنی IⅬP مدل ۴ .۲

دو اگر می شود نامیده مستقل مجموعه رئوس از مجموعه (یک می سازند مستقل مجموعه یک یکسان رنگ های کننده دریافت رئوس مدل این براساس
مجموعه های خانواده  ی را S بدهیم پوشش مستقل مجموعه های تعداد حداقل با را گراف رئوس که است این فرمول بندی از هدف نباشد) مجاور آن رأس
اگر xs = ۱ می کند. استفاده s ∈ S مستقل مجموعه هر برای xs باینری متغیر یک از ILP مدل باشد، G = (V,E) گراف از شده داده مستقل

داریم: بنابراین باشد. پوشش از بخشی s مستقل مجموعه اگر تنها و

(COV) min
∑
s∈S

xs

s.t.
∑

s∈S,v∈s
xs ≥ ۱ ∀ v ∈ V

∑
u∈N(v)∩s

xs ≤ deg(v)− ۱ ∀v ∈ {x ∈ V : deg(x) ≥ ۲}.

یک حداقل توسط رأس هر که می کند تضمین اول قید و برساند حداقل به را رئوس پوشش برای استفاده مورد مستقل مجموعه های تعداد هدف تابع
راس برای پویایی خاصیت s ∈ S و ۲ حداقل درجه با v ∈ V هر برای

∑
u∈N(v)∩s xs ≤ deg(v)− ۱ قید می شود. پوشانده مستقل مجموعه

می کند. تضمین را v
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