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ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺴﺖودوم
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن :ﺳﯿﻨﺎ اﮐﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ ﻃﻮﻏﺎﻧ

 ١ﻣﺮور
ﻗﺒﻼ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﮔﺮاف دوﺑﺨﺸ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ:
Algorithm 1 Bipartite Matching
∅← 𝑀
while 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑀 − 𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑡ℎ do
Find An Augmenting Path P
𝑃𝑀 ← 𝑀 Δ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﻟ ﻮرﯾﺘﻤ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﮔﺮاف ﻏﯿﺮدوﺑﺨﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸ ﻠ ﮐﻪ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ در ﮔﺮافﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﺑﺨﺸ
ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣ ﺧﻮرد ،وﺟﻮد دورﻫﺎی ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺜﺎل  .١در ﮔﺮاف ﺷ ﻞ  ،١ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸ 𝑃 از راس 𝑢 ﺑﻪ راس 𝑣 وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺒﻠ در اﺟﺮای 𝑆 𝐹𝐷 از ﻣﺴﯿﺮ 𝑄 ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺮ
اﻓﺰاﯾﺸ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﮔﺮافﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﺑﺨﺸ ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﺎر ﻧﻤ ﮐﻨﺪ) .ﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﯾﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ(
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𝑃

𝑣

𝑄
𝑄

ﺷ ﻞ  :١ﻣﺜﺎﻟ از ﯾ

ﮔﺮاف ﺑﺎ دورﻫﺎی ﻓﺮد ﮐﻪ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮای آن ﮐﺎر ﻧﻤ ﮐﻨﺪ.

 ٢اﯾﺪهی اﺻﻠ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دورﻫﺎی ﻓﺮد ﮔﺮاف را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺒﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮاف ،وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ  .٢ﺑﻪ دور ﻓﺮدی ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﯾ

راس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﻨﭽﻪ ﻣ ﮔﻮﺋﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻏﻨﭽﻪ دور ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎلﻫﺎی آن ﯾ

درﻣﯿﺎن از ﯾﺎلﻫﺎی

ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و راس 𝑜𝑣 از آن ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهاﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ  .٣در ﻃﻮل اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﯾ

ﻏﻨﭽﻪ را از ﮔﺮاف ﺣﺬف ﮐﺮده و ﯾ

راس ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﺮدن

ﻏﻨﭽﻪ ﻣ ﮔﻮﺋﯿﻢ) .ﺑﻪ ازای ﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﺋﻮس ﻏﻨﭽﻪ ،ﺑﻪ راس ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ ﯾﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ(.
𝑜𝑣
𝑐

𝒞\𝐺

𝐺
ﺷ ﻞ  :٢ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﺮدن ﻏﻨﭽﻪی 𝒞

ﺗﻮﺟﻪ .وﯾﮋﮔ ﻣﻬﻢ ﻏﻨﭽﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﺎل ﺗﻄﺎﺑﻘ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻫﻤﻪی رﺋﻮس آن ﺑﺎ ﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ درون ﺧﻮد ﻏﻨﭽﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ راس 𝑜𝑣 ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎل ﺗﻄﺎﺑﻘ وﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺲ از ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﺮدن ﯾ

ﻏﻨﭽﻪ ،ﺗﻤﺎم ﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ

ﺑﻪ راس ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ ،ﯾﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﻀﯿﻪ  .۴ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 𝐺 ﯾ

ﮔﺮاف 𝑀 ،ﯾ

ﺗﻄﺎﺑﻖ در 𝐺 و 𝒞 ﯾ

ﻏﻨﭽﻪ در 𝐺 ﺑﺎﺷﺪ 𝐺 .ﻣﺴﯿﺮ 𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ دارد اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ 𝒞\𝐺 ﻣﺴﯿﺮ

𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺒﺎت (⇐).ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 𝑃 ﯾ

ﻣﺴﯿﺮ 𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ در 𝐺 ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ 𝑃 از 𝒞 ﻧﮕﺬرد ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 در 𝒞\𝐺 ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺒﺾ

ﮐﺮدن ﻏﻨﭽﻪی 𝒞 ،ﺑﻘﯿﻪی رﺋﻮس 𝐺 ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 از راس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهی 𝑢 ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ راس 𝑣 اوﻟﯿﻦ
راﺳ از 𝒞 ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 𝑃 از آن ﻣ ﮔﺬرد .ﻗﺴﻤﺘ از ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 ﮐﻪ از 𝑢 ﺷﺮوع و ﺑﻪ 𝑣 ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد را  𝑃 ′ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ .ﺣﺎﻻ در ﮔﺮاف 𝒞\𝐺 ،ﻣﺴﯿﺮ  𝑃 ′وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ از راس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهی 𝑢 ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ راس 𝑐 ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد) .در ﻣﺴﯿﺮ  𝑃 ′ﺑﻪ ﺟﺎی راس 𝑣 ،راس ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ ﻏﻨﭽﻪ را ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ (.در ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺒﻠ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راس 𝑐 ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راس 𝑐 ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  𝑃 ′ﯾ
)⇒( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 𝑃 ﯾ

ﻣﺴﯿﺮ 𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ در 𝒞\𝐺 اﺳﺖ.

ﻣﺴﯿﺮ 𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ در 𝒞\𝐺 ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ 𝑃 از راس 𝑐 ﻧﮕﺬرد ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 در ﮔﺮاف 𝐺 ﯾ

ﻣﺴﯿﺮ 𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 𝑃 از راس 𝑐 ﻣ ﮔﺬرد و 𝑜𝑣 راس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهی ﻏﻨﭽﻪی 𝒞 اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 را در ﮔﺮاف 𝐺 در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ:
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 .١ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 از 𝑜𝑣 وارد 𝒞 ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 در 𝐺−𝑀 ،اﻓﺰاﯾﺸ اﺳﺖ) .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ 𝑜𝑣 ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهاﺳﺖ(.
 .٢ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 از راﺳ ﻣﺎﻧﻨﺪ 𝑢 ﮐﻪ 𝑜𝑣 ≠ 𝑢 وارد 𝒞 ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﯾ
ﻏﻨﭽﻪ( ﺣﺎﻻ اداﻣﻪی ﻣﺴﯿﺮ را روی ﻏﻨﭽﻪی 𝒞 ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ )ﯾ
ﯾ

ﯾﺎل ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ وارد راس ﭘﻮﺷﯿﺪهی 𝑢 ﺷﺪهاﯾﻢ) .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ

در ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ( ﺗﺎ ﺑﻪ راس 𝑜𝑣 ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﺴﯿﺮ 𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ در 𝐺 اﺳﺖ.
□

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ در اﺟﺮای اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﯾ
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ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﻢ و اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻏﻨﭽﻪ

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ 𝑀 در ﮔﺮاف ﻏﯿﺮدوﺑﺨﺸ 𝐺 را دارﯾﻢ و اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ 𝑆 𝐹𝐵 را ﺑﺎ ﯾﺎلﻫﺎی ﯾ

در ﻣﯿﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ راس

𝑘𝑟𝑎𝑚 ﺷﺪهای ﻣ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ دور ﻓﺮد 𝒞 را ﻣ ﺳﺎزد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ از راس 𝑜𝑣 وارد اﯾﻦ دور ﺷﺪهاﯾﻢ .ﭼﻮن ﯾﺎلﻫﺎ ﯾ
و ﺑﻪ ﯾ

راس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾ

درﻣﯿﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﯾﺎل از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دو ﯾﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ 𝑜𝑣 ﮐﻪ درون دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﺎل ﺗﻄﺎﺑﻖ

وارد دور ﺷﺪهاﯾﻢ .ﭼﻮن راس 𝑜𝑣 ﭘﻮﺷﯿﺪهﺷﺪه اﺳﺖ ،دور 𝒞 در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﻮدن ﺻﺪق ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﻪی ﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ دور
را  𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎﻣ ﮐﻨﯿﻢ) .روی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﯾﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ را ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ را از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺬف ﻣ ﮐﻨﯿﻢ (.ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﺗﻄﺎﺑﻖ  𝑀 ′ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺰ آن ﺑﺎ 𝑀 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﯾﺪ 𝒞 ،ﯾ
ﯾ

ﻏﻨﭽﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ 𝒞 را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﻣﺴﯿﺮ 𝒞\ −𝑀 ′اﻓﺰاﯾﺸ در 𝒞\𝐺 ﺑ ﺮدﯾﻢ.

دور ﻓﺮد 𝒞

ﻏﻨﭽﻪی 𝒞
ﺷ ﻞ  :٣ﺗﺒﺪﯾﻞ دور ﻓﺮد ﺑﻪ ﻏﻨﭽﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ 𝑆 𝐹𝐵 را ﺑﺎ ﯾﺎلﻫﺎی ﯾ
ﮔﺮاف ﺟﻬﺖدار 𝐷 را از روی ﮔﺮاف 𝐺 ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﯾ

درﻣﯿﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر،

ﯾﺎل ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ و ﯾ

ﯾﺎل ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻮاﻟ  ،ﯾ

ﯾﺎل ﺟﻬﺖدار از اﺑﺘﺪای

ﯾﺎل ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﯾﺎل ﺗﻄﺎﺑﻖ وﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷ ﻞ زﯾﺮ ،ﯾﺎلﻫﺎی ﮔﺮاف 𝐺 ﺑﺎ دو رﻧﮓ ﺳﯿﺎه )ﯾﺎل ﻏﯿﺮﺗﻄﺎﺑﻖ( و ﻗﺮﻣﺰ )ﯾﺎل ﺗﻄﺎﺑﻖ( و
ﯾﺎلﻫﺎی ﮔﺮاف ﺟﻬﺖدار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ:

𝑣

𝑇

𝑇

𝑇

ﺷ ﻞ  :۴ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاف ﺟﻬﺖدار ﺑﺮای اﺟﺮای 𝑆 𝐹𝐵
ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﮔﺮاف ﺷ ﻞ  ،۴از راس 𝑣 ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮی ﺟﻬﺖدار در ﮔﺮاف 𝐷 از 𝑣 ﺑﻪ ﯾ
در ﺷ ﻞ ﺑﺎ 𝑇 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ) .اﯾﻦ رﺋﻮس در واﻗﻊ راسﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه دارﻧﺪ(.

٣

از راسﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺴﺖودوم ‐ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﮔﺮاف ﻏﯿﺮدوﺑﺨﺸ

ادﻋﺎ  .۵اﮔﺮ در ﮔﺮاف 𝐷 از راس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهی 𝑣 ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﺖدار ﺑﻪ ﯾ
دارﻧﺪ( ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ ﯾ

ﻣﺴﯿﺮ 𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ در 𝐺 و ﯾﺎ ﯾ

اﺛﺒﺎت .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 𝑃 ﯾ
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از رﺋﻮس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی 𝑇 )رﺋﻮﺳ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه

ﻏﻨﭽﻪ در 𝐺 ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ.

ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﺖدار از راس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهی 𝑣 ﺑﻪ 𝑇 در 𝐷 ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﺎل ﺟﻬﺖدار را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دو ﯾﺎل ﻣﺘﻮاﻟ در

ﺗﻌﺮﯾﻒ 𝐷 ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺴﯿﺮ 𝑃 ،ﻣﻌﺎدل ﮔﺸﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ 𝑃 در ﮔﺮاف 𝐺 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ 𝑃 راس ﺗﮑﺮاری ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ )ﯾ
′

′

راس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪهی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾ

ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ

ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸ در 𝐺 ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ) .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ راس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه ﻗﺒﻼ در 𝑃
′

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺴﻤﺘ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ راس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸ در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ (.ﭘﺲ ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﺸﺖ 𝑃 راس
′

ﺗﮑﺮاری دارد و اوﻟﯿﻦ راﺳ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻣ ﺷﻮد ،راس 𝑖 اﺳﺖ .دو ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ:
ﺣﺎﻟﺖ اول( راس 𝑖 ،راس ﻣﯿﺎﻧ ﯾﺎل ﺟﻬﺖدار ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ،ﺑﺎ ﺷﺮوع از راس 𝑖 ،ﯾ

𝑖

ﻏﻨﭽﻪ دارﯾﻢ) .ﻏﻨﭽﻪی 𝒞 در ﺷ ﻞ (۵

𝑖

ﻏﻨﭽﻪی 𝒞

ﺷ ﻞ  :۵ﺣﺎﻟﺖ اول
ﺣﺎﻟﺖ دوم( راس 𝑖 ،راس اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎل ﺟﻬﺖدار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﯾ

ﯾﺎل ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ راس اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎل ﺟﻬﺖدار وارد ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﺮ راس

راس دﯾ ﺮ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن راس 𝑖 ﺗﮑﺮار ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺿﻮح راس ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ 𝑖 در ﺗﻄﺎﺑﻖ )راس 𝑗 در ﺷ ﻞ  (۶ﻗﺒﻞ از 𝑖 در

 𝑃 ′ﺗﮑﺮار ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ادﻋﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ.

𝑗

𝑖

ﺷ ﻞ  :۶ﺣﺎﻟﺖ دوم
□
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ 𝑀−اﻓﺰاﯾﺸ در ﮔﺮاف 𝐺 ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ 𝑆 𝐹𝐵 را در ﮔﺮاف 𝐷 اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻏﻨﭽﻪی ﭘﯿﺪا
ﺷﺪه را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ.

 ۴اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ
Algorithm 2 Maximum Matching in a Non-Bipartite Graph
∅← 𝑀
for v in the set of Vertices do
Apply BFS on G from vertice v with alternating non-matching and matching edges
if There is M-alternating W-W walk then
Let P be a shortest such walk
if P is a path then
𝑃𝑀 ← 𝑀 Δ
else if There is a blossom C then
𝐶𝐺′ ← 𝐺/
𝐶𝑀 ′ ← 𝑀 /
’Apply the algorithm recursively on the G’ with M
ﻗﻀﯿﻪ  .۶ﻣﺮﺗﺒﻪ زﻣﺎﻧ اﺟﺮای اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﻓﻮق از )|𝐸|  𝑂(|𝑉 |٢ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۴

ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺴﺖودوم ‐ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﮔﺮاف ﻏﯿﺮدوﺑﺨﺸ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗ  ،ﺑﻬﺎر ١٣٩٧

اﺛﺒﺎت .در اﺑﺘﺪا ∅ = 𝑀 اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ | 𝑉| ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣ ﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮا ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ 𝑆 𝐹𝐵
اﺟﺮا ﺷﻮد از ﻣﺮﺗﺒﻪ |𝐸| اﺳﺖ و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤ ﻦ از ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘ ﺑﻮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧ داﺧﻠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧ ﻫﺎی

ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ | 𝑉| اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ از ﻣﺮﺗﺒﻪ )|𝐸|  𝑂(|𝑉 |٢ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۵

