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ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻤﯿﻨﻪی ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺮانﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ روی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﯾﺎل ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻨﻄﻘﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ از آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرا ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻋﺪدی ﮐﺎرآ ﺑﻮدن آن در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮد.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ،ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺒﮑﻪ

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ،
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎ از راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ:
ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را از راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ دادهی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ راهﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻣﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻤﮑﻦ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر
ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻧﻤﻮد روزاﻓﺰون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻤﯿﻨﻪی ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ،١ MCNF ،از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺷﺒﻪﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای و ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ  MCNFاﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی
ﺷﺒﻪﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ دادهﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺣﺬف دور ،ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و اوﻟﯿﻪ-ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ] .[١ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻓﺘﺎر ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺷﺒﻪﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای زﯾﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎسﮐﺮدن
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ] .[٢در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی  MCNFو دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ آن در ﻋﻤﻞ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮐﺎرا ﺑﻮدن آن در ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
∗ﺳﺨﻨﺮان

Minimal cost network ﬂow
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