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چكیده
فرض کنید ) G=(V, Eیک گراف ساده با مجموعه رئوس  Vو مجموعه یالهای  Eاست .مجموع تمام فاصلههای بـین هـر
دو رأس از گراف  Gرا پایای وینر گراف Gگویند و با ) W(Gنشان میدهند .در این مقاله ،کـرانهـایی بـرای پایـای وینـر
گرافهای -kهمبند ارائه میشود.
واژههای کلیدی :گراف ،گراف -kهمبند ،پایای وینر ،پایای وینر یالی.

مجموع فاصلههای بین رئوس یک گراف

رییض داتین در جقیالد فراوات تیز پیییی

 .1مقدمه
زوج ) G=(V, Eرا که در آن  Vیک

)W (G
)n(n  1

جموعهکه تکی و و E

زیرجموعههای از ویم زیرجموعهههکیی دوهوکعی  Vاسک،
گراف سیده گعیند .پیییی ی

گکراف ][11 9 7 5 4هکددی

اس ،که به گراف تسب ،داده ج شکعد؛ طکعری ککه تسکب،بکه
یکریخت گرافهی غییر تو کند .برای جثیل عداد ییلهیی ی
گراف ی

92

پیییی گراف اس .،عداد ییلهیی کع یه رین جسکیر

بین دورأس  uو  vاز گراف  Gفیصلۀ بین این دو رأس گراف
تیجیده ج شعد و بی ) dG(u,vتشین داده ج شعد .پیییی وینر]1
 [ 19 18 17 13 12 11 9 8 7 6 3 2گراف G

(u, v).

d

G
) {u ,v}V ( G

 (G) 

را که به تیم فیصلۀ جیکیتیین یکی فیصکلۀ جیکیت جشکوعر اسک،
بررس کردهاتد .هوینطعر که واضح اس ،در رابطۀ تزدی

بی

پیییی وینرگراف اس .،ییفتن رو هیی برای پ بردن به هدد
وینر ی

گراف هم از تظکر وکعری و هکم از تظکر ککیربردی

هوعاره جعرد عجه بعده اس .،رییض داتین یبهحیل اغلکب دو
گروه از جسکیئل را دربکیرۀ جقکدار هکدد وینکر گکراف بررسک
کردهاتد .اول آتکه  Wچه رابطه ای بی دییر پیییهیی گراف دارد

W (G) 

یی بههبیرد دییر Wچیعته به سکیختیر یک

گکراف وابسکته

پیییی وینر جعرف شده بکی تویدهکی و تکیمهکیی جتاکیود در

ج شعد .دراینبیره ج عان به رابطههیی گعتیگعت اشکیره ککرد

داروسکیزی

که جیبین هدد وینر بی هدد اسکتقالل جموعهکه غیلکب و هکدد

و رییض جعرداستایده قرار گرفته اس ،که خعاتندۀ هالقکهجنکد

غیلب شویر

زیر درخ،هیی فراگیر جقکیدیر ویکژه و جقکیدیر

ج عاتد برای دیدن آنهی به][16 15 14 11 8جراجعه کنکد.

ویزه الپالس [ ]22 21 21ی

هلعج جیتند هلعم کیجپیع ر جکیتی

جعاد شیو

گکراف برخک ویژگک هکیی

آتچه جسلم اس ،هیرولد وینر [ ]19اولین شیو دان اسک ،ککه

جتری

جموککعف فیصککلههککیی بککین هککر دو زوج رأس گککراف را در

درخصعص پیییی وینر ییفتن کنی هیی برای جحیسبۀ جستقیم

درخ،هی برای خوین تقطۀ ذوب آلککینهکی در سکیل 1947
جعرد عجه قرار داده اس .،وینر خکعد

از تکیم هکدد جسکیری

برای این پیییی گراف استایده کرد و آن را بکی  Wتوکیی

داد.

البته عریا که وینر یعن جموعف فعاصل بین رئکعس اولکین
بیر عسط شیو دان ژاپن به تیم هیرو هعسیی ارائه شد .بکهتظکر
ج رسد در تعشتههیی رییض جقدار وینکر اولکین بکیر در سکیل
 1976جطیلعه شده اس .،آنطعر ککه شکعاهد تشکین جک دهکد
رییض داتین برای ی

جددزجین طعالت از کیری ککه هیرولکد

وینر در شیو بی استایده از جموعف فعاصل بین رئکعس اتمکیم
داد ب اطالف بعدتد .جبیحث و قویییی کتکیب [ ]4و تکیمهکیی
چعن حیل ،اتبعه وضعی ،کل

که رییض داتین ط دورههیی

گعتیگعن برای این پیییی گراف جعرد اسکتایده قکرار دادهاتکد و
هنعز تیز برخ بهکیر ج برتد بهوضعح گعاه این جطلب اس.،
بیوجعداین در جقیالد و کتیبهیی اخیر رییض

تویی

Wو

تیم وینر برای این پیییی گراف بهکیر گرفته ج شکعد .هوچنکین

گرافهکی و ...وجکعد دارد .دوجکین تکعف از بررسک هکی

Wدر درخ،هی [ ]11سیستمهیی شک ضکلع [ ]11ضکرب
دکیر

گرافهی تیتعسیختیرهی [ ]11و ...اشیره کرد.

 .2پایای وینر
در این بخ

به جعرف و بررسک پییکیی وینکر جک پکردازیم.

فرض کنید  Gی

گراف بیشد .پیییی وینر  Gبهصکعرد زیکر

عریف ج شعد.

1
)W (G)    dG (u, v
) 2 uV (G ) vV (G
که در آن dG(u,v) فیصله بین رأس uو vدر  Gاس .،اگر
فیصلۀ رأس Vاز  Gبهصعرد

)d (u, v



d (v, G) 

) uV ( G

عریف شعد آتییه فرجعل جربعط به پییکیی وینکر را جک کعان
بدین صعرد بیزتعیس کرد:
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1
) d (v, G
) 2 vV (G

W (G) 

برقرار اس ،اگر و نوی اگر  Gی

گراف کیجل یی یک

گکراف

جو،دار کیجل بیشد .جاوعم هدد وینر جییتیین در گراف ابتکدا

اکنعن پیییی وینر برخ از گکراف هکیی جوکم را جک کعان

عسط جیرچ استیدجن بههنعان ابزاری در جوندس بکهککیر رفتکه

بکهسککیدگ جحیسککبه کککرد .بکرای جثککیل W(Kn)=n(n-1)/2

اس .،جقیالد بسییری دربیرۀ هدد وینکر جیکیتیین وجکعد دارد.

W(K1,n-1)=(n-1)2 W(Kn)=n(n2-1)/2و

برای جثیل دویل و گریعر در [13ک ]16هکدد وینکر جیکیتیین را

n  1mod 2
n  0 mod 2

) n(n 2  1


8
W (Cn )   3
n

8

اگر  Gگراف بیnرأس و  mیکیل بیشکد آن را بکی )G(n,m
ج دهیم.

تویی

قضیۀ  .1فرض کنید در گراف )G(n, mبیشترین درجکه
رأسهی  ∆(G)=n-1بیشد .در این صعرد W(G) = n2-n-
.]2[ m
قضیۀ  .2فرض کنید G(n, m)ی

گراف بیشکد گکراف

G+vگراف اس ،که بی اضیفه کردن رأس vبکه  Gو جتصکل
کردن آن به هوۀ رئعس  Gبهوجعد جک آیکد در ایکن صکعرد
.]2[ W(G) = n2- m
قضیۀ  .[23] 3فرض کنید در گراف ) v G(n, mرأسک
از درجه  n-1بیشد بهطکعریککه  G-vهوبنکد بیشکد .در ایکن
صعرد:
2

W(G-v)=(n-1) -m

برای گرافهیی وزندار و جو،دار بررس کردتکد .بکعکل در
[ ]5هدد وینر جییتیین را برای گرافهیی خط بررس کرد.

 .3پایای وینر گرافهای -kهمبند
گع ون و ژاتگ در [ ]18کرانهیی پییین برای گراف -kهوبند
 Gارائه کردتد که در اداجه به آن اشیره ج شعد:
قضیۀ  .5فرض کنید Gی
بیشد که kاز ی

ی  n-2غییر ج کند .در این صعرد:
1
)n(n  1)  (k  1
2

اجتویف K1و Kn-k-1بیشد.
قضیۀ  .6فرض کنید  Gی
بیشد بیشد که kاز ی

ی  n-2غییر ج کند .در این صعرد:

اجتویف  K1و  Kn-k-1بیشد.

)  G2=G(n2,m2دو گراف هوبنکد بیشکند .در ایکن صکعرد

هوبند ارائه ج دهیم.

فرض کنید Gی

فرض کنید  vی

کران بیالی برای پیییی وینر گراف -k
رأس دلخکعاه از گکراف  Gبیشکد .هکدد

وینرvرا بهشکل زیر عریف ج کنیم:

)d ( x, v

گراف بی  nرأس که n>1بیشکد هکدد

وینر جییتیین (اتدازۀ جییتیین)  Gبهصعرد زیر عریف ج شعد:

)W (G
)n(n  1

 (G) 

ج عان دید که ) μ(Gجییتیین حسکیب هوکۀ فیصکلههکیی
تیصار در گراف  Gاس .،بنیبراینμ(G)>0و بههالوه سیوی

گراف -kییل هوبند بی nرأس

1
)W (G)  n(n  1)  (n  k  1
2
بههالوه سیوی برقرار اس ،اگر و نوی اگر  Gا صیل  Kkبی

قضیییییۀ  .[2] 4فککککرض کنیککککد ) G1=G(n1,m1و

W (G1  G2 )  n1 (n1 1)  n2 (n2 1)  n1n2  m1  m2

W (G) 

بههالوه سیوی برقرار اس ،اگر و نوی اگر Gا صیل Kkبی

در اداجۀ این بخ

شیخص وینر  G1+G2برابر اس ،بی:

گکراف -kهوبنکد بکی  nرأس



W (v ) 

) xV ( G

لم  .7فرض کنیدGی

گکراف -kهوبنکد و  vیک

رأس

دلخعاه از گراف  Gبیشد .در این صعرد اگر
}Vi  {x V (G) | d ( x, v)  i

 |Vi|حداقل  kاس.،
اثبید .فرض کنید بیشترین جقدار )d(v, yبرابر بکی  sبیشکد و

مجموع فاصلههای بین رئوس یک گراف

03

این جیکزیوم برای رأس جیتند  vرخ دهد یعن d(v, y)=s

و  ai>k-1اس .،واضح اسک ،ککه ایکن جکیکزیوم زجکیت رخ

پس )V(Gاجتویف  V0و  ...و  Vsاس .،اگکر  uو wدو رأس

ج دهد که  a1=a2=…=as-1=kو as=n-1-(s-1)kبیشند.

جمیور در  Gبیشند که  uدر viو  wدر  vjآتییه |i-j|<2؛ زیرا

بنیبراین:
W(v) = a1+2a2+…+sas
))≤(1+2+…+s-1)k+s(n-1-k(s-1
=s(n-1)-s(s-1)k/2

اگر جثالً i>j+1و  piو pjبه ر یب دو جسیر ازv0بکهuو از
 v0به  wبیشند جسیر
j
v0 
w  u

P

قرار دهید:

کع ککیه ککر از جسککیر  Pjاز  v0بککه  wاسکک ،کککه ایککن نککیق
بی  d(u,v0) = Iدارد .بنیبراین اگر  Pجسیری بین  xجتعلک بکه
Viو ’xجتعل به Vjبیشد که  i<jآتییه اشتراک )V(PوVk
بهازای هر  i<j<kبرابر و اس .،پس بکهطکعر خکیص هکر
جسیر بین  vدر V0و yدر  Vsبی ویم Viهی اشتراک دارد .لکاا

برای هر  1  i  s  1بی حاف Viاز )V(Gگراف حیصکل

در این صعرد f(s)ی

0<i<s viی

بر

هوبند اس ،پس.|Vi|>k-1
قضیۀ  .8فرض کنید Gگراف -kهوبند بکی  nرأس بیشکد .در
این صعرد برای هر رأس vاز Gداریم:
)t (t  1
k
2

W (v)  t (n  1) 

که در آن  .t=[(n-1)/2]+1هوچنین اگر در تیجسکیوی فکع
سیوی رخ دهد درجۀ vبرابر بی  kاس.،
اثبییا  .فککرض کنیککد بیشککترین جقککدار d(x,y)بککرای xاز

}Vi  {x V (G) | d ( x, v)  i

و | .ai=|Viدرتتیمه
Vs

V (G)  V0 V1

طب لم  7داریم  . ai=|Vi|>k-1بنیبراین جسولۀ جیکزیوم
کردن هبیرد

رین اهداد صحیح

بککه  (n-1)/2+1/2رخ جکک دهککد کککه ایککن هککدد وقتکک
 (n-1)/kهدد صحیح تبیشد برابر اس ،بی:
n 1 1 1
n 1
[  ]
] 1
k
2 2
k

[

و اگر  (n-1)/kهدد صحیح بیشد این هدد ج عاتد (n-1)/k
یی(n-1)/k+1بیشد .اجی اگر  s= (n-1)/k+1آتیکیهas=0
که نکیق

بکی d(v, y)=sدارد .پکس اگکر(n-1)/kصکحیح

بیشد s=(n-1)/k؛بنیبراین  s=[(n-2)/2]+1که قسو ،اول
حکم را ثیب ،ج کند .درتویی ،اگر در این تیجسیوی سکیوی
رخ دهد .d(v)=a1=k
نتیجۀ  .9فرض کنید  Gی
بیشد

 V(G)برابر بی sبیشد و این جیکزیوم برای رأس جیتنکد yرخ
دهد یعن  d(v, y)=sقرار دهید

یبع درجه دوم برحسکب sاسک ،و

بیشترین جقدار fدر اهداد صحیح در تزدی

ج شعد که در آن هیچ جسیری بین vو  yوجعد تکدارد؛ یعنک

رأس بکرای  Gاسک .،چکعن-k،G

s( s  1)k
2

f ( s)  s(n  1) 

گکراف -kهوبنکد بکی nرأس

n
)t (t  1
W (G)  [ (t (n  1) 
]) k
2
2

که در آن  .t=[(n-2)/2]+1بههالوه سیوی رخ ج دهد اگکر
و نوی اگر -k Gجنظم بیشد .در حیل ،کل اگر -kجنظم بیشد
که طعل بزرگ کرین جسکیر در آن  s=[(n-2)/2]+1و عکداد
{}x, yهیی که d(x, y) =[(n-2)/2]+1 برابکر as=n-1-
k(s-1)بیشد آتییه در تیجسیوی جربعط به w(G)سیوی رخ
ج دهد.

 sas

W (v)  a1  2a2 

نتیجی یۀ  .11اگکککر Gیک ک
2

گکککراف دوهوبنکککد بیشکککد

 W(v)<[n /4}و سیوی برقرار اس ،اگر و نوی اگکر  Gدور

بی دو شرط
 as  n  1

a1  a2 

بیشد.
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n گراف دو یکیل هوبنکد بکی

 یG  فرض کنید.11 قضیۀ

داریمv  لاا بهازای هر.، برقرار اس8  شرایط قویۀ. اثبا
، حیل ج عان تعش.W(v)<[n2/4}

: در این صعرد. ییل بیشدm رأس و
We(G)≤m/2[(m-2)2/4]
ازeبکرایd(e,e’)  فکرض کنیکد بیشکترین جقکدار. اثبا
 قرار دهید.بیشدs برابر بیE(G)

W (G) 



d (u, v) 

{u ,v}V ( G )

1
1 n2
n n2
d
(
v
,
G
)

[
]
n

[ ]

2 vV (G )
2 4
2 4

 شیخص وینر ییل گکراف،گراف اس

Vi  {x V (G) | d ( x, v)  i}

:را بهصعرد زیر عریف ج کنیم

: داریم.ai=|Ei| و
E (G)  E0  E1

a0  a1  a2 

 sas



d (e, e)

{e ,e} E ( G )

 as  m

e’=u2v2 وe=u1v1 بککرای یککیلهککییd(e,e’) کککه در آن
:بهصعرد زیر عریف ج شعد


 بی دو شرطd (e, e )  min{d (u1 , u2 ), d (u1 , v2 ), d (v1, u2 ), d (v1, v2 )}
 شکیخص.بیشکدG یکیل ازe ی گراف وG فرض کنید

 درجکۀ هکر، دو ییل هوبنکد اسکG اجی چعن.، اسai>1 و
رأس در آن بزرگ ر یی جسیوی دو خعاهد بعد بنیبراین حداقل
: پس. برابر سه ج شعدa0جقدار
a1  2a2 

We (G) 

 Es

 بنیبراین جسولۀ جیکزیوم کردن هبیرد.ai>1  داریم11 طب لم
W (e)  a1  2a2 

 یGفرض کنید

 sas  m  3

 داشکتیم جکیکزیوم8 اکنعن جشیبه اسکتدالل ککه در قوکیۀ
:([ و درتتیمهm-2)2/4] برابر بیW(e) جقدار

 We(G)≤m/2[(m-2)2/4]

سپاسگزاری
 داتشکییه کیشکین بکی شکویره، حوییک،تار اول این جقیله ح
.، داشته اس، در این حقی جشیرک682411/4 پژوهیتۀ

: را بهصعرد زیر عریف ج کنیمeوینر

W (e) 



d (e, e)

eE ( G )

 ییلe گراف دو ییل هوبند و

 یG  فرض کنید.11 لم
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