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يادآوري

.ها تبديل كرديم گيري را به مساله اشتراك نيم صفحه مساله قالب•

اي در   پس براي تعيين جهت خارج كردن قطعه از قالب كافي است نقطه •
اين نقطه در صورت وجود جهت خارج  . ها تعيين شود صفحه اشتراك نيم

.كردن قطعه را نشان مي دهد
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هاي اشتراك محاسبه همه نقطه: ايده

Ω(n log n): زمان اجرا



آيا الگوريتم بهتري هم وجود دارد؟

گيري كافي است تنها يك نقطه در اشتراك  در مساله قالب•
ها پيدا كنيم، پس ممكن است الگوريتم بهتري هم وجود   صفحه نيم

!داشته باشد
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آيا الگوريتم بهتري هم وجود دارد؟

گيري كافي است تنها يك نقطه در اشتراك  در مساله قالب•
ها پيدا كنيم، پس ممكن است الگوريتم بهتري هم وجود   صفحه نيم

!داشته باشد

هاي  اي از محدوديت مساله پيدا كردن يك جواب براي مجموعه•
.سازي خطي معروف است ريزي خطي يا بهينه خطي به مساله برنامه
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ريزي خطي  برنامه

نام دارد و نقطه شدني ها صدق كند، يك  هر نقطه كه هر همه قيد•
اي شدني كه   نقطه. نامند ميناحيه شدني اشتراك همه نيم صفحه ها را 

رسد، جواب مساله   مقدار تابع هدف در آن به بيشترين مقدار ممكن مي
.  است

ريزي خطي در   براي حل مساله برنامه•

.هايي وجود دارد تحقيق در عمليات روش    

ترين آنها كه در عمل هم بسيار مورد مهم    

گيرد روش سيمپلكس   استفاده قرار مي    

.است    
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ناحيه شدني

جواب

جهت افزايش  

تابع هدف
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ريزي خطي  برنامه

براي استفاده از . محدوديت است nبعدي با -2مساله ما يك مساله •
هاي بهينه سازي خطي بايد يك تابع خطي هدف دلخواه  روش

.تعريف شود و مساله حل شود تا يك جواب به دست آيد

)  بعد كم(هاي تحقيق در عمليات براي مسايل با اندازه كوچك  روش•
!خيلي خوب نيستند

!هاي هندسه محاسباتي بهتر هستند در اين مسايل روش•
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ريزي خطي  برنامه

.ناميم هاي مساله را                           مي مجموعه محدوديت•

پس تابع هدف  . كند بردار                 تابع هدف را تعريف مي•
.مساله                               است

حالتهايي مختلف جواب مساله •
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ريزي خطي  برنامه

.ايده راه حل هندسي مساله استفاده از يك الگوريتم افزايشي است•

شود و براي مساله جديد يك  در هر مرحله يك محدوديت اضافه مي•
.  آيد جواب بهينه به دست مي
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ريزي خطي  برنامه

.ايده راه حل هندسي مساله استفاده از يك الگوريتم افزايشي است•

شود و براي مساله جديد يك  در هر مرحله يك محدوديت اضافه مي•
.  آيد جواب بهينه به دست مي
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ريزي خطي  برنامه

.ايده راه حل هندسي مساله استفاده از يك الگوريتم افزايشي است•

شود و براي مساله جديد يك  در هر مرحله يك محدوديت اضافه مي•
.  آيد جواب بهينه به دست مي
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ريزي خطي  برنامه

در اين الگوريتم الزم است كه در هر مرحله مساله داراي جواب •
.اما ممكن است اين شرط برقرار نشود. بهينه يكتا  باشد

.  مساله بيكران باشد–

از ترتيب. مساله بينهايت جواب داشته باشد–

.كنيم الفبايي استفاده مي 
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:کنيم دو محدوديت جديد اضافه می
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ريزي خطي  برنامه

:دهيم قرار مي•

.دهيم نشان مي vi، را با iو جواب يكتاي مرحله 

:داريم
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.،            آنگاه براي هر         ،            iدر نتيجه، اگر براي يك 

جواب بهينه هر مرحله يك راس از ناحيه شدني است آن را •
.ناميم ميراس بهينه 
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ريزي خطي  برنامه

:هاي قبل براي هر                 داريم با فرض: لم

اگر                آنگاه ) 1

اگر                آنگاه            يا           كه در آن    خطي است ) 2

.كند را محدود مي hiكه 

 Ciبه عالوه راس بهينه . اگر                آنگاه                 : ايده اثبات

 Ci-1تواند از راس بهينه  نمي
.بهتر باشد زيرا                  

اگر              ،            درون         قرار دارد و تابع هدف در راستاي  
خط اگر نقطه تقاطع     با اين پاره. آن صعودي است

 q باشد، آنگاه                       كه تناقض است.
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ريزي خطي  برنامه

.دهند فضاي جديد رخ مي دو حالتي كه پس از اضافه كردن نيم•
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ريزي خطي  برنامه

با توجه به لم قبل، اگر               باشد، مساله به صورت زير در  •
:آيد مي

روي    كه تابع            را ماكسيمم كند و براي هر pپيدا كردن نقطه 

                                ،.

كنيم    عمودي نباشد و تابع هدف يك  براي حل اين مساله فرض مي
:كنيم بعدي جديد را تعريف مي
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اگر           از چپ کراندار باشد
اگر           از راست کراندار باشد

ريزي خطي  برنامه

:آيد مساله به صورت زير در مي•

تقاطع xكه در آن             مختص 

.است hبا        
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ريزي خطي  برنامه

قرار دهيد•

.جواب مساله در بازه                   قرار دارد

.اگر                   ، مساله جواب ندارد–

.در غير اين صورت يكي از نقاط انتهايي جواب است–

.شود حل مي O(i)مساله باال در زمان : لم

17 مريم طهماسبي: استاد -برنامه ريزي خطي -هندسه محاسباتي

اگر           از چپ كراندار باشد

اگر           از راست كراندار باشد
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ريزي خطي با  مساله برنامه 2D bounded LPالگوريتم : قضيه    

n  محدوديت و دو متغير را در زمانO(n2)  و با استفاده ازO(n)  

.كند حافظه حل مي

درستي الگوريتم به سادگي از مطالبي كه تا كنون گفته شده است  : ايده اثبات

براي بررسي زمان اجراي الگوريتم توجه كنيد پس از اضافه  . نتيجه مي شود

 6امين نيم صفحه بايد مساله بهينه سازي يك بعدي در خط  iشدن 

پس زمان اجراي . الزم دارد O(i)الگوريتم حل شود و اين كار زمان 

الگوريتم برابر است با 
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توان زمان اجراي الگوريتم را كمتر كرد؟ آيا مي

اي كه زمان غيرثابت الزم   مرحله 2D bounded LPدر الگوريتم •

اين  . صفحه، راس بهينه تغيير كند دارد، زماني است كه با اضافه شدن نيم

در محاسبه زمان الگوريتم براي . شود  الگوريتم انجام مي 6بررسي در خط 

كه زمان تعيين نقطه جديد است درنظر  O(i)اين مرحله همواره زمان 

.افتد اما در همه مراحل اين اتفاق نمي. گرفته شده است

توان تعداد دفعات تغيير راس بهينه را محاسبه كرد؟ آيا مي•
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hn
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پس براي كاهش زمان اجراي الگوريتم 

.ها اصالح شود بايد ترتيب نيم صفحه

( )O n
( )O 1
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توان از يك ترتيب تصادفي   اما مي. يافتن ترتيبي كه گفتيم ساده نيست•
.استفاده كرد

الگوريتم تصادفي
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الگوريتم تصادفي
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به دست آوردن زمان اجراي الگوريتم ساده نيست و به ترتيبي كه  •
.شود بستگي دارد ها تعيين مي صفحه براي نيم

براي به دست آوردن زمان اجراي الگوريتم ميانگين زمان اجراي •

آوريم و آن را  ترتيب مختلف را به دست مي !nالگوريتم روي همه 
. ناميم اجراي الگوريتم مي زمان مورد انتظار
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زمان اجراي الگوريتم  
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زمان اجراي الگوريتم  

محدوديت، زمان مورد   nريزي خطي دو متغيره با  براي مساله برنامه: قضيه
خطي   2D randomized bounded LPانتظار اجراي الگوريتم 

.است
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توسط دانشجويان در كالس: اثبات درستي


