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2سٍش تاصگطت تِ ػقة

هؽالة هَسد تحث

ِهقذه
ًَِتشسسی چٌذ هسالِ ًو

 ِهسالn ٍصیش
هدوَع صیشهدوَػِ ّا
چشخِ ّویلتًَی
سًگ آهیضی گشاف
...



سٍش تاصگطت تِ ػقة

هقذهِ

ٍیژگی ّای هسائل
هَظَع تصوین گیشی هؽشح است( .decision making)
خَاب، هدوَػِ ای اص هَلفِ ّاست .
هَلفِ ّای خَاب اص هدوَػِ حالتْای هوکي اًتخاب هی ضًَذ .
 تؼذاد حالتْای هوکي، دس هقایسِ تا تؼذاد هَلفِ ّای خَاب، خیلی خیلی

. صیاد است
 هشتثِ صهاًی الگَسیتوی کِ توام حاالت هوکي سا تشسسی کٌذ، قاتل قثَل

( O(n!)  ،O(2n)هثال)ًخَاّذ تَد 

  تشای چٌیي هسائلی هؼوَال هی تَاى الگَسیتوی هثتٌی تش سٍش
.تاصگطت تِ ػقة اسائِ ًوَد
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هقذهِ

سٍش تاصگطت تِ ػقة
ایي سٍش سؼی دس تْثَد هشتثِ صهاًی الگَسیتن : ًکتِ خیلی هْن

ًذاسد، تلکِ فقػ سؼی داسد تا کاّص تؼذاد حاالت هَسد تشسسی،  
.صهاى اخشای الگَسیتن سا تْثَد دّذ

 تایذ یک سضتِ ضاهلn تصوین ایداد کٌین.
دس ّش هشحلِ . تصویوات تصَست هشحلِ تِ هشحلِ اتخار هی ضَد

.یکی اص گضیٌِ ّای هوکي سا اًتخاب هی کٌین
 ِاگش دس هشحلِ ای ّیچ گضیٌِ ای هَخَد ًثاضذ، تایذ تصوین هشحل

. قثل سا ػَض کٌین
تصویوات اتخار ضذُ، قؽؼی ًوی تاضٌذ هگش آًکِ تِ خَاب تشسین
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هقذهِ

تایذ کلیِ خَاب ّای هسالِ سا پیذا کٌین.
تا تذست آٍسدى اٍلیي خَاب، هتَقف ًوی ضَین.
 کلیِ حاالتی کِ تایذ تشسسی ضًَذ، فعای حالت هسالِ سا تطکیل

.هی دٌّذ
  دس سٍش تاصگطت تِ ػقة، تا استفادُ اص ضشایػ هسالِ، تشخی

حاالت سا هَسد تشسسی قشاس ًوی دّین تا فعای حالت هسالِ سا  
.کَچک کٌین

ایي ضشایػ تِ هسالِ تستگی داسًذ.
ضشایػ ٍاظح
 ضشایػ ظوٌی
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6سٍش تاصگطت تِ ػقة

هؽالة هَسد تحث

ًَِتشسسی چٌذ هسالِ ًو
 ِهسالn ٍصیش
هدوَع صیشهدوَػِ ّا
چشخِ ّویلتًَی
سًگ آهیضی گشاف



سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش nهسالِ 

 ِهسالn  ٍِصیش است 8ٍصیش حالت کلی هسال.
 ٍِصیش سا تشسسی هی کٌین 8اٍل هسال.
ِ8هی خَاّین . داسین 8*8یک صفحِ ضؽشًح : تَصیف هسال 

ٍصیش سا دس صفحِ قشاس دّین تؽَسیکِ ّیچ ٍصیشی هَسد تْذیذ 
.ظوٌا هی خَاّین کلیِ خَاب ّای هوکي سا تذست آٍسین. ًثاضذ

 ِهسالn صفحِ ضؽشًح : ٍصیش تؼوین ّویي هسالِ استn*n 
ٍصیش سا دس صفحِ قشاس دّین ؼَسیکِ ّیچ  nداسین ٍ هی خَاّین 

.کلیِ حاالت هوکي سا هی خَاّین. ٍصیشی هَسد تْذیذ ًثاضذ
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش 8هسالِ 

8

ِیک خَاب هسال



سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش 8هسالِ 

تؼذاد کل حاالت:
 ٍصیش تصوین گیشی کٌین ٍ تشای ّش ٍصیش تصوین تگیشین کِ  8تایذ تشای

.آى ٍصیش سا دس کذام خاًِ صفحِ قشاس دّین
 حالت هوکي هی تاضذ 64تشای ٍصیش اٍل.
 حالت هوکي هی تاضذ 63تشای ٍصیش دٍم.
 حالت هوکي هی تاضذ 62تشای ٍصیش سَم.
...
 حالت هوکي هی تاضذ 57تشای ٍصیش ّطتن.
تؼذاد کل حاالت  :

64 * 63 * … * 57 = 64! / 56! 

 تیطتش هی تاضذ 1014تؼذاد کل حاالت اص.
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش 8هسالِ 

 ٍِصیش تا سٍش تاصگطت تِ ػقة 8ؼشاحی الگَسیتن تشای هسال
تشسسی ضشایػ ٍ تطخیص حاالتی کِ ًیاص تِ تشسسی ًذاسًذ.

ٍاظح است کِ ّیچ دٍ ٍصیشی ًوی تَاًٌذ دس یک سؽش قشاس گیشًذ.
تٌاتشایي ّش ٍصیش دس یک سؽش قشاس هی گیشد.
 دس ًتیدِ ٍقتی تصوین گشفتین ٍصیشی سا دس سؽشi  ِتگزاسین، حاالتی سا ک

.هی ضًَذ، ًیاص تِ تشسسی ًذاسًذ iضاهل دٍ یا چٌذ ٍصیش دس سؽش 
 تذٍى کاستي اص کلیت هسالِ، فشض هی کٌین ٍصیش اٍل دس سؽش اٍل، ٍصیش

...دٍم دس سؽش دٍم، ٍ 
 پس تایذ تشای ّش ٍصیش ستًَی کِ آى ٍصیش دس آى قشاس هی گیشد سا هطخص

.کٌین
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش 8هسالِ 

 ٍخَد داسد( ستَى 8)حالت هوکي  8تشای ٍصیش اٍل.
 حالت 8تشای تقیِ ٍصیشّا ّن
 دس ًتیدِ تؼذاد کل حاالت کِ ًیاص تِ تشسسی داسًذ

8 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8 = 8 8

 هی تاضذ 107تؼذاد کل حاالت فعای حاالت تقشیثا تشاتش.
هطاّذات دیگش  :

ّیچ دٍ ٍصیشی ًوی تَاًٌذ دس یک ستَى قشاس تگیشًذ.
ّیچ دٍ ٍصیشی ًوی تَاًٌذ تش سٍی یک قؽش قشاس تگیشًذ.
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش 8هسالِ 

پس ضشایؽی کِ تشای تشسسی حاالت تطخیص دادین
.Aّیچ دٍ ٍصیشی دس یک سؽش قشاس ًگیشًذ.
.Bّیچ دٍ ٍصیشی دس یک ستَى قشاس ًگیشًذ.
.C اػن اص قؽش اصلی ٍ قؽش فشػی ٍ تِ هَاصات )ّیچ دٍ ٍصیشی تش سٍی قؽش

(آًْا

 اگش دس ؼی تصوین گیشی، دس هشحلِ ای، تصویوی گشفتین کِ یکی
اص ضشایػ فَق ًقط ضذ، آى تصوین قاتل اداهِ ًیست ٍ تایذ آى 

.تصوین سا ػَض کٌین
 ِتٌاتشایي ّشتاس کِ تصویوی هی گیشین تایذ، ضشایػ فَق هَسد تَخ

. قشاس گیشًذ
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش 8هسالِ 

ضشایؽی کِ تشای تشسسی حاالت تطخیص دادین
.Aّیچ دٍ ٍصیشی دس یک سؽش قشاس ًگیشًذ.
.Bّیچ دٍ ٍصیشی دس یک ستَى قشاس ًگیشًذ.
.C اػن اص قؽش اصلی ٍ قؽش فشػی ٍ تِ هَاصات )ّیچ دٍ ٍصیشی تش سٍی قؽش

(آًْا

 ضشغA سا تؼٌَاى ضشغ ٍاظح هسالِ دس ًظش هی گیشین.
 ضشغ ّایB  ٍC سا تؼٌَاى ضشغ ظوٌی هسالِ دس ًظش هی گیشین.
تفاٍت؟
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش 8هسالِ 

  الگَسیتن سا ؼَسی ؼشاحی هی کٌین کِ ضشغ ٍاظح تؽَس خَدکاس
.اسظا ضَد

 یؼٌی حالتْایی کِ دٍ ٍصیش دس یک سؽش قشاس هی گیشًذ، اصال ایداد ًطًَذ
.ٍ دس ًتیدِ اصال هَسد تشسسی قشاس ًگیشًذ

  اها دس هَسد ضشایػ ظوٌی، دس ؼشاحی الگَسیتن، ایي ضشایػ سا
هؼوَال اص تاتؼی تشای تشسسی ایي  . تؽَس صشیح تشسسی هی کٌین

(تاتغ تحذیذ. )ضشایػ استفادُ هی کٌین
 یؼٌی حاالتی کِ دٍ ٍصیش دس یک ستَى قشاس هی گیشًذ، ػوال تَلیذ هی

.  ضًَذ ٍ پس اص تشسسی، تالفاصلِ هتَقف هی ضًَذ ٍ تسػ دادُ ًوی ضًَذ

 آیا ًوی تَاًین الگَسیتن سا ؼَسی ؼشاحی کٌین کِ ضشایػ ظوٌی
ًیض تؽَس خَدکاس اسظا ضًَذ؟
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش 8هسالِ 

 ِخَاب هسالn  ٍصیش دس ٍاقغ یک تشداسn  ػٌصشی تِ ًامX   هی
ام دس   iام دس سؽش  iهطخص هی کٌذ کِ ٍصیش  X[i]تاضذ کِ هقذاس 

.کذام ستَى قشاس تگیشد
 ٍِصیش 8یک خَاب هسال

X = { 4, 6, 8, 2, 7, 1, 3, 5 }

سؽش  6سؽش اٍل، ٍصیش دٍم دس ستَى  4ٍصیش اٍل دس ستَى : یؼٌی
...سؽش سَم،  8دٍم، ٍصیش سَم دس ستَى 
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش nهسالِ 

 فشهَل تٌذی ضشایػ ظوٌی تشای دٍ ٍصیشi  ٍj

 اگشX[i] == X[j]  دٍ ٍصیش دس یک ستَى قشاس داسًذ.
 اگشX[j]-j == X[i]-i    دٍ ٍصیش سٍی قؽش اصلی یا سٍی قؽشی

.تِ هَاصات آى قشاس داسًذ
 اگشX[j]+j == X[i]+i   دٍ ٍصیش سٍی قؽش فشػی یا سٍی قؽشی

.تِ هَاصات آى قشاس داسًذ
 تاتغ تحذیذ ایي ضشایػ سا تشسسی هی کٌذ ٍ اگش ّش یک اص حاالت

فَق تشقشاس تَد هطخص هی ضَد کِ تصوین اتخار ضذُ قاتل قثَل 
.ًوی تاضذ
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش nهسالِ 

void nQueens(int k , int n) {

for(int i=1; i<=n; i++) {

if ( isOK(k,i) ) { 

X[k] = i;

if ( k == n) 

print(X);

else 

nQueens(k+1, n);

}

}

}
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 kهی خَاّین ستَى هٌاسة تشای قشاس دادى ٍصیش 
.  ام سا پیذا کٌین

.سا تِ تشتیة تشسسی هی کٌین nتا  1ستَى ّای 

isOKتشسسی ضشایػ ظوٌی تا استفادُ اص تاتغ 

.آى سا چاج کي. یک خَاب پیذا ضذ

ام هطخص ضذ، هکاى  kهکاى ٍصیش 
.ام سا پیذا کي k+1ٍصیش 



سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش nهسالِ 

int  isOK(int k , int i) {

for(int j=1; j<k; j++) {

if ( X[j] == i  ||

X[j] – j ==  i – k  ||

X[j] + j ==  i + k)

return 0;// false

}

return 1; //true

}
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.قشاس تگیشد kام سؽش  iام هداص است دس ستَى  kآیا ٍصیش 

ٍصیش قثلی تشسسی  k-1ام سا تا هَقؼیت  kهَقؼیت ٍصیش 
.کي

دٍ ٍصیش دس یک ستَى
دٍ ٍصیش تش سٍی قؽش اصلی یا سٍی قؽشی 

هَاصی قؽش اصلی
دٍ ٍصیش تش سٍی قؽش فشػی یا سٍی قؽشی 

هَاصی قؽش فشػی



سٍش تاصگطت تِ ػقة

ٍصیش nهسالِ 

 ٍِصیش، تاتغ  8تشای حل هسالnQueens(1,8)   سا فشاخَاًی هی
.کٌین

هشتثِ صهاًی ؟
تاصگطت تِ ػقة دس کذام قسوت الگَسیتن ًْفتِ است ؟
ًقص ضشایػ ٍاظح ٍ ضشایػ ظوٌی دس الگَسیتن ؟
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هؽالة هَسد تحث

ًَِتشسسی چٌذ هسالِ ًو
 ِهسالn ٍصیش
هدوَع صیشهدوَػِ ّا
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هدوَع صیشهدوَػِ ّا

 ِهدوَػW  ضاهلn هی خَاّین کلیِ . ػذد صحیح هثثت داسین
صیشهدوَػِ ّای ایي هدوَػِ کِ هدوَع هَلفِ ّای ّشیک اص آًْا 

.هی تاضذ سا پیذا کٌین mتشاتش ػذد صحیح هثثت 
ٍِیژگی ّای هسال

 (اًتخاب صیشهدوَػِ ّا)تصوین گیشی
خَاب هدوَػِ ای اص هَلفِ ّا هی تاضذ.
 تؼذاد حاالت هوکي صیاد است(2n ِصیشهدوَػ)
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هدوَع صیشهدوَػِ ّا

تصَست سا خَاب ّش :اٍل سٍش X={X1, X2, …, Xk} ًظش دس  
  هی W ػٌاصش اص یکی تشاتش ّا Xi اص یک ّش ٍ k≤n≥1 کِ تگیشین
.تاضٌذ

تشای هدوَػِ : هثالW={5, 13, 7, 8}  ٍm=20 داسین:
{7 ,13}: خَاب اٍل

{8 ,7 ,5}: خَاب دٍم
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هدوَع صیشهدوَػِ ّا

تصَست سا خَاب ّش :دٍم سٍش X=(X1, X2, …, Xn) ًظش دس  
,0} هدوَػِ اص ّا Xi کِ تگیشین  یک دس اگش.ضًَذ هی اًتخاب {1
 آى دس W هدوَػِ ام i ػٌصش یؼٌی تاضذ 0 تشاتش Xi خَاب،

  هدوَػِ ام i ػٌصش یؼٌی تاضذ 1 اگش ٍ ًذاسد ٍخَد خَاب هدوَػِ
W داسد ٍخَد خَاب هدوَػِ دس.
تشای هدوَػِ : هثالW={5, 13, 7, 8}  ٍm=20 داسین:

(0 ,1 ,1 ,0): خَاب اٍل

(1 ,1 ,0 ,1): خَاب دٍم

دس سٍش قثل، ایي خَاب ّا سا تذیي ضکل ًوایص هی دادین:
{7 ,13}: خَاب اٍل

{8 ,7 ,5}: خَاب دٍم

دس اداهِ اص سٍش دٍم استفادُ هی کٌین.
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هدوَع صیشهدوَػِ ّا

ِکلیِ حاالت هسال
 ِهدوَػW ضاهل ،n دس ًتیدِ هدوَػِ . ػٌصش استX  ضاهلn  ػٌصش

.است
تشای ّش ػٌصش تایذ دٍ حالت اًتخاب یا ػذم اًتخاب سا دس ًظش تگیشین.
 ِ2دس ًتیدn حالت ٍخَد داسد.

  تا تطخیص ضشایػ هسالِ، هی تَاًین تشخی حاالت سا دس ًظش
.ًگیشین تا فعای حالت هسالِ سا کَچک کٌین
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هدوَع صیشهدوَػِ ّا

ؼی n ِکٌین هی گیشی تصوین ّا هَلفِ تشای هشحل.
هشحلِ دس k ،هَلفِ تشای ام k کٌین هی گیشی تصوین ام:

کٌین هی اًتخاب سا آى یا: X[k]=1

کٌین ًوی اًتخاب سا آى یا: X[k]=0

تشای گیشی تصوین اص تؼذ k ،ِاًتخاب ّای هَلفِ هدوَع هَلف 
 تصوین آًْا تشای ٌَّص کِ ّایی هَلفِ توام هدوَع ٍ S تا سا ضذُ

.دّین هی ًوایص R تا سا این، ًکشدُ گیشی
داسین کٌین، گیشی تصوین تِ ضشٍع ایٌکِ اص پیص اتتذا، دس:
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هدوَع صیشهدوَػِ ّا

هشحلِ دس k ِهَلفِ تشای ک k کٌین هی گیشی تصوین:
هَلفِ اگش k هقادیش آًگاُ کٌین، اًتخاب سا ام S ٍ R هی تشٍصسساًی سا 

:کٌین

 S = S + Wk

 R = R – Wk

 ِاگش هَلفk  ام سا اًتخاب ًکٌین، آًگاُ هقذاسR سا تشٍصسساًی هی کٌین:

 R = R - Wk
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

هدوَع صیشهدوَػِ ّا

ِضشایػ هسال
هشحلِ دس گیشی تصوین اص تؼذ (الف k، اگش کِ است ٍاظح S>m 

.داضت ًخَاّذ ًتیدِ تصویوات سضتِ ایي دادى اداهِ
هثال: W={5, 13, 7, 8} ٍ m=20  
کِ کٌین گیشی تصوین ایٌصَست تِ اٍل هَلفِ 3 تشای اگش

X1=1 ٍ X2=1 ٍ X3=1

داضت خَاّین S=25>20. تصوین تِ ًیست ًیاص حالتی چٌیي دس پس 
 خَاب تِ سا ها فؼلی، تصویوات چَى تپشداصین، چْاسم هَلفِ تشای گیشی

.سساًذ ًخَاٌّذ
هی ًظش دس هسالِ ٍاظح ضشغ تؼٌَاى سا ضشغ ایي الگَسیتن، تذٍیي دس 

.گیشین
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هدوَع صیشهدوَػِ ّا

هشحلِ دس گیشی تصوین اص تؼذ (ب k، اگش کِ است ٍاظح  
S+R<m، ِداضت ًخَاّذ ًتیدِ تصویوات سضتِ ایي دادى اداه.

هثال: W={5, 13, 7, 8} ٍ m=20  
کِ کٌین گیشی تصوین ایٌصَست تِ اٍل هَلفِ 2 تشای اگش

X1=0 ٍ X2=0

داضت خَاّین S=0 ٍ R=15 ٍ S+R<20. ًیاص حالتی چٌیي دس پس 
 چَى تپشداصین، چْاسم ٍ سَم ّای هَلفِ تشای گیشی تصوین تِ ًیست

.سساًذ ًخَاٌّذ خَاب تِ سا ها فؼلی، تصویوات
هی ًظش دس هسالِ ظوٌی ضشغ تؼٌَاى سا ضشغ ایي الگَسیتن، تذٍیي دس 

.گیشین
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هدوَع صیشهدوَػِ ّا

ػٌاصش اگش (ج W، اص تؼذ تاضٌذ، ضذُ هشتة ًضٍلی غیش تؽَس  
 ،S+Wk+1>m اگش کِ است ٍاظح ،k هشحلِ دس گیشی تصوین

.داضت ًخَاّذ ًتیدِ تصویوات سضتِ ایي دادى اداهِ
هثال: W={5, 7, 10, 13} ٍ m=20  
کِ کٌین گیشی تصوین ایٌصَست تِ اٍل هَلفِ 2 تشای اگش

X1=1 ٍ X2=1

داضت خَاّین S=12 ٍ W3=10 ٍ S+W3>20. ًیاص حالتی چٌیي دس پس 
 چَى تپشداصین، چْاسم ٍ سَم ّای هَلفِ تشای گیشی تصوین تِ ًیست

.سساًذ ًخَاٌّذ خَاب تِ سا ها فؼلی، تصویوات
هی ًظش دس هسالِ ظوٌی ضشغ تؼٌَاى سا ضشغ ایي الگَسیتن، تذٍیي دس 

.گیشین
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هدوَع صیشهدوَػِ ّا
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void sum_of_subsets(int S, int R, int K, int n) {

if(k>n) return;

X[k] = 1;

if ( S + W[k] == m) 

print (X);

else if (S + W[k] + W[k+1] <= m)

sum_of_subsets(S+W[k], R-W[k], K+1, n);

X[k] = 0;

if ( S+R-W[k] >= m    &&     S+W[k+1]<=m)

sum_of_subsets (S, R-W[k], K+1, n);

}
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هدوَع صیشهدوَػِ ّا
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تاتغ هسالِ، حل تشای اٍل گام دس F تصَست سا F(S,R,1) 
 :کِ کٌین هی فشاخَاًی

ِ؟ صهاًی هشتث
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هؽالة هَسد تحث

ًَِتشسسی چٌذ هسالِ ًو
 ِهسالn ٍصیش
هدوَع صیشهدوَػِ ّا
چشخِ ّویلتًَی
سًگ آهیضی گشاف



سٍش تاصگطت تِ ػقة

چشخِ ّویلتًَی

 کِ یک  )دس یک گشاف هتصل تذٍى خْت، یک چشخِ ّویلتًَی
هسیشی است کِ اص یک گشُ ( تَس یا گشدش ًیض گفتِ هی ضَد

ضشٍع ضَد ٍ توام گشُ ّای گشاف سا دقیقا یک تاس هالقات کٌذ ٍ  
.دس ًْایت تِ گشُ اٍل ختن ضَد

 دس هسالِ چشخِ ّویلتًَی هی خَاّین تشای یک گشاف هتصل
.تذٍى خْت، کلیِ چشخِ ّای ّویلتًَی سا پیذا کٌین
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چشخِ ّویلتًَی
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 اگش گشافG=(V,E)  ضاهلn ،گشُ تاضذ
هسالِ خَاب ّش X=(X1, X2, …, Xn) ِک Xi اص ػٌصش یک V 

 تایذ ّوچٌیي .(i<n≥1) تاضذ یال یک Xi ٍ Xi+1 تیي تایذ کِ است
.تاضذ یال یک ًیض Xn ٍ X1 تیي

تایذ n آٍسین تذست سا خَاب ػٌصش (ػٌاصش X سا)
دس تایذ پس n ِهشحلِ ّش دس ٍ .کٌین گیشی تصوین هشحل i 

.تاضذ گشُ کذام خَاب دًثالِ ام i ػٌصش کِ کٌین هطخص



سٍش تاصگطت تِ ػقة

چشخِ ّویلتًَی

ِضشایػ هسال
 تیيi  ٍ اهیي ػٌصش دًثالِ خَابi-1  اهیي ػٌصش دًثالِ خَاب تایذ یک

.یال ٍخَد داضتِ تاضذ
 تیيn  دًثالِ خَاب ٍ اٍلیي ػٌصش دًثالِ ( آخشیي ػٌصش)اهیي ػٌصش

.خَاب تایذ یک یال ٍخَد داضتِ تاضذ
 ُگشi  ام تایذ تاi-1  ّیچ گشُ ای دٍ تاس )گشُ قثل اص خَد هتفاٍت تاضذ

(اًتخاب ًوی ضَد
ّش سِ ضشغ سا تؼٌَاى ضشایػ ظوٌی هسالِ دس ًظش هی گیشین.
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چشخِ ّویلتًَی
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void hamilton(int k, int n) {

for(int i=1; i<=n; i++) {

if(isOK(k, i, n)) {

X[k] = i;

if(k==n)  

print(X);

else 

hamilton(k+1, n);

}

}

}
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چشخِ ّویلتًَی
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int isOK(int k, int i, int n) {

if( k==n  &&  !W[X[n]][x[1]]) return 0;

else if (k>1 && !W[X[k-1]][X[k]) return 0;

else {

for(int j=1; j<k; j++)

if(X[j] == i) return 0;

}

return 1;

}



سٍش تاصگطت تِ ػقة

چشخِ ّویلتًَی

هشتثِ صهاًی ؟
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هؽالة هَسد تحث

ًَِتشسسی چٌذ هسالِ ًو
 ِهسالn ٍصیش
هدوَع صیشهدوَػِ ّا
چشخِ ّویلتًَی
سًگ آهیضی گشاف



سٍش تاصگطت تِ ػقة

سًگ آهیضی گشاف

 ِهسالm-گشاف تذٍى خْت : سًگG=(V, E) هی خَاّین . داسین
تا استفادُ  Gکلیِ ساّْای هوکي تشای سًگ آهیضی گشُ ّای گشاف 

سًگ هختلف سا پیذا کٌین، تؽَسی کِ ّیچ دٍ گشُ  mاص حذاکثش 
.هداٍسی ّوشًگ ًثاضٌذ

ٍتشای گشاف سٍتش:
 ِسًگ خَاتی ًذاسد-2هسال.
 ِسًگ خَاب داسد 3هسال.

 ِ(2 ,3 ,2 ,1): سًگ 3یک خَاب هسال

 ُیؼٌی گشv1  گشُ 1تا سًگ ،v2  گشُ 2تا سًگ ،v3  گشُ  3تا سًگ ٍv4  تا
.  2سًگ 

40

V1 V2

V4 V3

V1 V2

V4 V3
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سًگ آهیضی گشاف

ِسًگ آهیضی ًقطِ ّای خغشافیایی: یک کاستشد ایي هسال
ّیچ دٍ کطَس ّوسایِ داسای سًگ یکساى ًثاضٌذ.
 تٌاتشایي تایذ اتتذا اص سٍی ًقطِ خغشافیایی، یک گشاف استخشاج

کٌین، سپس هسالِ سًگ آهیضی گشاف سا حل کٌین ٍ دس ًْایت 
.هدذدا خَاب هسالِ سًگ آهیضی گشاف سا تِ ًقطِ هٌتقل کٌین

 ِتشای ایداد گشاف، ّش ًاحیِ ًقطِ سا دس حکن یک گشُ دس ًظشگشفت
ٍ تشای ّش دٍ ًاحیِ هداٍس، یک یال تیي گشُ ّای ًوایٌذُ آى دٍ  

.ًاحیِ ایداد هی کٌین

41



سٍش تاصگطت تِ ػقة

سًگ آهیضی گشاف

هسالِ سًگ آهیضی گشاف، کاستشدّای صیادی هی تَاًذ داضتِ تاضذ .
تا ضٌاخت هاّیت ایي هسالِ، هی تَاًین هسائل دیگشی سا تِ ایي 
هسالِ تثذیل ٍ تا استفادُ اص سًگ آهیضی گشاف آى هسائل سا حل  

.  کٌین
دس آصهایطگاُ ضیوی، : هثالn  ًَع هادُ ضیویایی هختلف

ایي هَاد داسای حدن ًاچیضی ّستٌذ ٍ ّوِ دس . ًگْذاسی هی ضَد
اها تذالیل فٌی ٍ قاًًَی، ًوی تَاى تشخی  .یک قفسِ خا هی ضًَذ

ایي . قشاس داد( دس یک قفسِ)اص ایي هَاد سا دس کٌاس تشخی دیگش 
آصهایطگاُ تشای ًگْذاسی ایي هَاد، حذاقل تِ چٌذ قفسِ ًیاص  

.  داسد
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سًگ آهیضی گشاف

ًَع هادُ  5: هثالA, B, C, D, E

B  تاC  ٍD ًاساصگاس است.
E  تاA  ٍB ًاساصگاس است.
دس گشاف هسالِ. هسالِ سا تثذیل هی کٌین تِ سًگ آهیضی گشاف:
تِ اصای ّش ًَع هادُ، یک گشُ داسین.
تیي گشُ ّای هشتَغ تِ هَاد ًاساصگاس، یالی ایداد هی کٌین.
حذاقل تؼذاد سًگْای الصم تشای  . حال ایي گشاف سا سًگ هی کٌین

.سًگ آهیضی ایي گشاف، تشاتش است تا حذاقل تؼذاد قفسِ ّا
هَاد هشتَغ تِ گشُ ّای ّوشًگ، دس یک قفسِ قشاس دادُ هی ضًَذ.
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سًگ آهیضی گشاف
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A B

E D C

.سًگ تشای ایي گشاف خَاب ًذاسد -1ٍاظح است کِ هسالِ 

.سًگ تشای ایي گشاف خَاب داسد-2اها هسالِ 

,C, Dٍ یک قفسِ ّن تشای  A  ٍBپس یک قفسِ تشای  E

A B

E D C
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سًگ آهیضی گشاف

ِاداهِ سًگ آهیضی ًقط
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سًگ آهیضی گشاف
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سٍش تاصگطت تِ ػقة

سًگ آهیضی گشاف

 ِکلیِ حاالت تشای هسالm-سًگ
 اگش گشافn گشُ داضتِ تاضذ.
 ،تشای گشُ اٍلm گضیٌِ یا حالت هوکي داسین.
 ،تشای گشُ دٍمm گضیٌِ یا حالت هوکي داسین.
...
 ُتشای گشn  ام ًیضm گضیٌِ یا حالت هوکي داسین.
دس ًتیدِ تؼذاد کل حاالت :mn

 ُضشایؽی کِ هی تَاى تشای کاّص تؼذاد حاالت هسالِ استفاد
.ًوَد
(ضشغ ظوٌی. )ّیچ دٍ گشُ هداٍسی، ّوشًگ ًثاضٌذ
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سًگ آهیضی گشاف

 ؼیn هشحلِ تصوین گیشی هی کٌین.
 ِدس ّش هشحلi ُتایذ تشای گش ،i  تصوین گیشی کٌین ٍ سًگ آى سا

.اًتخاب کٌین
 تذیي هٌظَس، ّش یک اصm  ُسًگ سا تشای گشi تشسسی هی کٌین.
 پس اص اًتساب سًگj  ُتِ گشi تشسسی هی کٌین کِ دًثالِ تصویوات ،

فؼلی قاتل اداهِ دادى است یا خیش، اگش قاتل اداهِ ًیست، ایي دًثالِ سا 
( هؼتثش هی تاضذ iتشای گشُ  jسًگ )دس غیش ایٌصَست . اداهِ ًوی دّین

.تشای گشُ تؼذی تصوین گیشی هی کٌین
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سًگ آهیضی گشاف

 دس تذٍیي الگَسیتن، تشای تطخیص گشُ ّای هداٍس، اص هاتشیس
.، استفادُ هی کٌینWهداٍست گشاف، 

W[i][j] = 1 : ُاگش تیي دٍ گشi  ٍjیک یال ٍخَد داضتِ تاضذ ،.
W[i][j] = 0 : ُاگش تیي دٍ گشi  ٍjیالی ٍخَد ًذاضتِ تاضذ ،.

 ِاص آسایcolors تشای رخیشُ سًگ گشُ ّا استفادُ هی کٌین.
colors[i] = j : ُیؼٌی گشi  تا سًگj سًگ ضذُ است.

  هقادیش ًْایی ایي آسایِ یک خَاب هوکي هسالِ سا هطخص هی
.کٌذ
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سًگ آهیضی گشاف
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void m_coloring(int k, int m, int n) {

for(int i=1; i<=m; i++) {

if(isOK(k, i)) {

colors[k] = i;

if(k==n)  

print(colors);

else 

m_coloring(k+1, m, n);

}

}

}
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سًگ آهیضی گشاف
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int isOK(int k, int i) {

for(int j=1; j<k; j++) {

if(W[k][j]   &&   colors[j] == i) return 0;

}

return 1;

}
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سًگ آهیضی گشاف

 ِ(خَاب هختلف 6)سًگ تشای ایي گشاف -3کلیِ خَاتْای هسال
(1, 2, 3, 2)

(1, 3, 2, 3)

(2, 1, 3, 1)

(2, 3, 1, 3)

(3, 1, 2, 1)

(3, 2, 1, 2)
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سًگ آهیضی گشاف

تشای ًقطِ ای کِ قثال دیذین.
 ِخَاب ًذاسدسًگ -2هسال.
 ِسًگ خَاب ًذاسد-3هسال.
 ِسًگ خَاب داسد-4هسال.

168 خَاب هختلف
 (3 ,4 ,1 ,3 ,2 ,2 ,1)یک ًوًَِ خَاب

 ًُاحیِ چْاسم تا 2، ًاحیِ دٍم ٍ سَم تا سًگ 1تا سًگ ( ًاحیِ اٍل)گش ،
، ًاحیِ ّفتن تا سًگ 4، ًاحیِ ضطن تا سًگ 1، ًاحیِ پٌدن تا سًگ 3سًگ 

3.
 سا  4سا آتی ٍ سًگ  3سا سثض، سًگ  2سا قشهض، سًگ  1دس صفحِ تؼذ سًگ

.صسد دس ًظش گشفتِ این ٍ ًقطِ سا تا استفادُ اص خَاب فَق سًگ کشدُ این
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سًگ آهیضی گشاف
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سًگ آهیضی گشاف
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