
 آشنایی اولیه با گراف

ٍ تفکر رٍی ّذف اصلی هب حل هسبئل اصلی هَرد ثحث در هجحث گراف هبًٌذ اًَاع پیوبیص گراف در هحیطی خالق است. ٍاضخ ٍ هجرّي است کِ حل هسبئل گراف 

ضیبت ٍ کبهپیَتر است ثرآى ضذین تب ثب ثرگساری اًَاع گراف ّب ثبعث پَیبیی رّي داًص آهَزاى هیطَد.ثب تَخِ ثِ ایٌکِ گراف هجحثی پرکبرثرد در اًَاع علَم ثخصَظ ریب

 ایي کبرسَق عالٍُ ثر ایدبد هحیطی پَیب ثرای تفکر رٍی هسبئل هطرح ضذُ آضٌبیی اٍلیِ ی ای ثب گراف ثرای داًص آهَزاى فراّن کٌین 

 اّذاف کبرسَق :از دیگر 
 تکویل چرخِ ی آهَزضی در هذرسِ 

 ٌطقیپرٍرش تفکر الگَریتوی ٍ تَاًبیی تحلیل ه 

 خْت دّی ثِ اهَر پژٍّطی داًص آهَزاى ثرای ارزیبثی هیساى داًص در ثیي ّوسبالى خَد در خبهعِ 

 ایدبد اًگیسش ٍ اضتیبق در داًص آهَزاى 

 افسایص تَاًبیی حل هسئلِ 

 ایدبد هْبرت تفکر گبم ثِ گبم 

 

 
 هعرفی ثرًبهِ ٍ ایستگبُ ّبی هرثَطِ : 

ًیک. کوبر کِ خیلی سر ثِ َّا ثَد ٍ  ( رفتِ ثَدى پیکpeg( ٍ پگ )ghezٍ غس )  (khomar) کِ ثب دٍستبش خوبر سي ضوبست ( یِ دختر ّنcomarکوبر )

زدى پب ضذ کِ یِ دٍری ثسًِ ٍ یِ دٍری زدى ّوبى ٍ گن ضذى ّوبى. کوبر رفت ٍ رفت  دٍستبضن از اٍى سر ثِ َّاتر ٍقتی کِ ّوِ داضتي چرت ثعذ از ًبّبرضَى رٍ هی

رُ. ٍقتی کِ ثلیت ضْر گراف. حبال کوبر ثبیذ ایستگبُ ثِ ایستگبُ اتَثَسبی ایي ضْر رٍ دًجبل کٌِ تب ثِ راُ خرٍج ثرسِ. ٍلی ایي ضْر یِ قبًًَی عدیجی دا تب رسیذ ثِ

 پرسي. اگِ کِ سَال رٍ خَاة ثذی یِ پَلی ّن ثْت پس هیذى! ایستگبُ رٍ ثْت هی فرٍضي، ازت یِ سَال هی

 تًَِ ثِ ثیرٍى ضْر ثرسِ. کوکص کٌیي کِ ایي کبر رٍ ثکٌِ.  تریي پَلی کِ هی ی ایستگبّب رد ضِ ٍ تْص ثب ثیص ِ از ّوِخَاد ک حبال کوبر هی

 ّب رٍ یِ ًگبُ سرچطوی کرد، ایي چیسا رٍ دیذ:  ی ایستگبُ کوبر کِ ًقطِ

 
 

 



 رسن گراف دٍستی ایستگبُ اٍل

 

 پبسخ سَاالت هرثَطِ ٍ رسن گراف هرثَطِ در سبیت ایستگبُ دٍم

 

 یبلتریي تعذاد  ثب کنّوجٌذ کردى  گرافی حیبط ٍ  پیذا کردى هسیر ّب ٍ دٍر درایستگبُ سَم 

 

 



 ضْرچٌذ تریي هسیر ثیي  کَتبُ ٍ ّوچٌیي گراف پَضبیی راسی ٍ یبلی  یبفتي یک ایستگبُ چْبرم

 

 پیذا کردى کٌح  گراف ٍ رًگ زدى گراف  ایستگبُ پٌدن



 

  

 

 آضٌبیی اٍلیِ ثب گراف

 تَاًبیی حل هسبئل هرثَط ثِ گراف ٍ ارائِ راُ حل ّبی هتفبٍت

 ّوچٌیي تَاًبیی ثررسی ٍ هقبیسِ ی ثرتری راُ حل ّب

 کست تَاًبیی استفبدُ از گراف در حل هسبئل دیگر ریبضیبت ٍ هسبئل کبرثردی
 

 

 
 


