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کهتفاوتنایباباشدمیهزارتودرراهیابیبامشابهعقبگردتکنیککارمبنای
هکهاراهازبرخیمسئله،حلدربلکه.شودنمیپیمایشممکنهایراهتمام

.گردندنمیپیمایشندارند،رانظرموردشرایط

ازایالهدنبهاآندرکهشودمیاستفادهمسائلیحلبرایعقبگردتکنیکاز
یدبادنباله،اینکهطوریبهشود،میانتخابمشخصمجموعهیکازاشیاء
.باشدخاصیشرایطدارای

مسئلهعقبگرد،ازکالسیکمثالیکnاستوزیر.
،چیدنهدفnشطرنجصفحهیکدروزیرمهرهn×nدوهیچکهطوریستبه

یاونستسطر،یکدرنبایدایمهرهدوهیچیعنی.ندهندگاردرایکدیگروزیری
.باشندیکسانقطر
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درخت(عمقاول)عمقیجستجوی

4بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

عمقیجستجویدر(پیمایشpreorder)سپسوشودمیمالقاتریشهابتدا
.دشخواهندمالقاتعمقیصورتبهراستبهچپازترتیببهآنفرزندانهمه

حلهبتاکنیممیدنبالبیشترهرچهعمقبارامسیریکعمقیجستجویدر
کهبرسیمیگرهبهتابرمیگردیمعقببهآنقدربستبندر.برسیمبستبنیا

چههرعمقبادیگرمسیریبهدوبارهسپسواندنشدهپیمایشآنفرزندان
.کنیممیپیشرفتبیشتر
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عقبگرد

5بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

استدرختیکعمقیجستجوییشدهاصالححالتعقبگرد.
یکدانفرزنکهتفاوتاینبااست،عمقیجستجویهمانندعقبگردالگوریتم

اریجگرهدروباشدامیدبخشگرهکهشوندمیمالقاتهنگامیفقطگره
.باشدنداشتهوجودحلی

مالا احتکهشودمعلومگرهمالقاتهنگاماگرگوییمغیرامیدبخشراگره
.شودنمیحلبهمنجر

استامیدبخشگرهاینصورتغیردر.
یینتعحالت،فضایدرختدرعمقیجستجویانجامشاملعقبگردتکنیک

میوالدگرهبهبازگشتنبودن،بخشامیدصورتدروگرهبودنامیدبخش
.شود
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State)حالتفضایدرخت Space)

6بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

فضایدرخترا(مسئله)درختیکاز(کاندیدهایحل)ممکنمسیرهایتمام
.گویندحالت

مسئلهبرایحالتفضایدرختازبخشیمثالعنوانبهnآندرکهوزیرn=4

نهایستوازترکیبکدامکردچکبایدوشدهدادهانتسابسطریکبهراوزیرهر

.انجامدمیحلبهصفحه

4×4×4×4:حالتتعداد
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شدههرسحالتفضایدرخت

7بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

ضایفدرختبلکهکندنمیپیمایشراحالتفضایتمامعقبگردتکنیک
ازیبخشفقطوکردههرسهاگرهبرخینبودنامیدبخشتعیینباراحالت
.نمایدمیمالقاتراحالتفضایکل

شدههرسحالتفضایدرختراشدهبازبینیهایگرهشاملدرختزیر
.گویند
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شدههرسحالتفضایدرختازاینمونه
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عقبگردراهبردکلیالگوریتم

9بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

کیفرزندانتمامالگوریتم،ایندر
.دشونمیبازبینیامیدبخشگره

.استکمترکاراییدرنتیجه

ه،گرهرازایبهالگوریتم،ایندر
شامیدبخکهآنازفرزندانیتنها

.گردندمیبازبینیباشند،
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نهنموبرایشدههرسحالتفضایدرختازبخشی
(n=4)وزیرnمسئلهازای

10بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 
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(n=4)وزیرnمسئلهازاینمونه

11بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 
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وزیرnمسئله

12بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

دهیممیانتسابردیفیکبهراوزیرهرسازی،سادهبرای.

مسئلهدرn،یاونستیکدروزیردوآیاکهکندچکبایدامیدبخشتابعوزیر
.خیریاهستندقطر

کنیمفرضcol(i)وزیرکهباشدستونیiداردقرارآندراُم.
اگردارندقرارستونیکدروزیردو:col(i) = col(k)

اگردارندقرارقطریکدروزیردو:|col(i)-col(k)| = |i-k|
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الگوریتمتحلیل

14بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

استدشوارنظریلحاظازالگوریتمتحلیل.
شمارشباراشدههرسحالتفضایدرختهایگرهتعدادبرایبالییحدتوانمی

:آوردبدستحالتفضایدرختهایگرهکلتعداد

1صفر،سطحدرگرهn1سطحدرگره،n2و...،2سطحدرگرهnnسطحدرگرهn

1+n+n2+n3+…+nn = (nn+1-1)/n-1

برایمثالاn=8،19،173،961داریمگره.
استمیزاناینازکمترخیلیشدههرسدرختهایگرهتعدادولی.

رارقستونیکدروزیریدوهیچاینکهبهتوجهباراامیدبخشهایگرهبالیحدتوانمی

.آوردبدستگیرند،نمی

1+n+n(n-1)+n(n-1)(n-2)+….+n!

برایمثالاn=8،109،601داریمامیدبخشگره
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...الگوریتمتحلیل

15بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

هشدپیمایشهایگرهتعدادمقایسهبرایمختلفالگوریتم3اجراینتایج

عمقیجستجوی:1الگوریتم

نیستندستونیاسطریکرویوزیریدوهیچاینکهبراساس:2الگوریتم
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هازیرمجموعهجمعحاصلمسئله

16بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

اینجادرnمثبت  صحیحعددwi(اوزان)مثبتصحیحعددیکوWوجود
.دارد

اینازهاییزیرمجموعهتمامیافتنهدفnجمعحاصلکهاستصحیحعدد
.باشدWبرابرآنها
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حالتفضایدرختایجاد

17بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

تامیرویمچپطرفبهریشهازw1راستطرفبهوبگنجانیممجموعهدررا
.نماییمطردراw1بخواهیماگرمیرویم

گردیهایوزنانتخابعدمیاانتخاببراینیزبعدیسطوحدرمشابهطوربه
.رویممیراستیاچپسمتبه

کههنگامیwiگنجانیم،میمجموعهدرراwiدادهقرارآندرکهیالیرویرا
.نویسیممی0کنیم،میطردراwiکههنگامیونویسیممیشودمی
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(W=6وn=3)مثال

18بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 
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امیدبخشیتعیینوعقبگردالگوریتم

19بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

سطحدروقتیکنیم،مرتبصعودیصورتبهراوزنهااگرiهستیم،اُمwi+1

.استباقیماندهوزنکمترین
اگرweightسطحدرایگرهتازیرمجموعهدرموجودوزنهایمجموعiباشد:
weightکهصورتیدر1. + wi+1 > W،بایدواستامیدبخشغیرگرهاین

.نمودعقبگرد
اگرهمچنینtotalباشدباقیماندهاعدادوزنمجموع:
weightکهصورتیدر2. + total < W،بایدواستامیدبخشغیرگرهاین

.کردعقبگرد
کهصورتیدرweight = W،کردچاپراحلبایدواستحلیکشاملگره

.نمودعقبگردو
شوندمالقاتبایدآنفرزندانواستامیدبخشگرهصورت،اینغیردر.
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عقبگردالگوریتمبا(W=13وn=4)مثال

20بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 
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هاوعهزیرمجمجمعحاصلمسئلهعقبگردالگوریتم

21بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 
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یکوصفرپشتیکولهمسئله

22بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

بهباشدبیشینهآنهاکلارزشکهاستاشیاءازایمجموعهانتخابدزدهدف
.نشودبیشترWازآنهاکلوزنکهطوری

عملهازیرمجموعهحاصلجمعمسئلهبامشابهحالتفضایدرختساختدر
.(انتخابعدم:راستشاخهانتخاب،:چپشاخه)کنیممی

تواننمیدنرسپایانبهجستجوتاپسسازیستبهینهمسئلهیکمسئلهاین
.خیریااستحلشاملایگرهآیاکهدریافت

مسائلدرعقبگردکلیالگوریتم

:سازیبهینه
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بخشیامیدبررسی

23بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

اگرweightشیئتاشدهگنجاندهقطعاتوزنمجموعبابرابرiباشد:
weightکهصورتیدر1. ≥ Wاستامیدبخشغیرجاریگره.

ارزشیبالحدتعیینبرایکسریپشتیکولهدرحریصانهروششرایطازتوانمی
:نموداستفادهگره،هرازحصولقابل
مقداربراساسقطعاتpi/wiشوندمیمرتبنزولیترتیببه.
پشتیولهکحالتازبیشتریبهرهبعدیقطعاتانتخابباتوانیمنمیباشیم،کهگرههردر

.(bound)آوریمبدستکسری
اگرprofitاندشدهانتخابتاکنونکهباشدقطعاتیارزشحاصلجمع.
متغیرهایبهboundوtotweightاولیهمقادیرprofitوweightدهیممیرا.
بهراآنارزشوبرداشتهراباقیماندهقطعاتحریصانهروشبهسپسboundراآنوزنو

Wازکنیماضافهراآنوزناگرکهبرسیمایقطعهبهتاکنیممیاضافهtotweightبه
.شودبیشتر

راکسرآنمقدارارزشوبرداشتهدهد،میاجازهوزنباقیماندهکهراقطعهآنازکسری
.کنیممیاضافهboundبه
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...بخشیامیدبررسی

24بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

سطحدرگرهاگرiسطحدرواقعگرهوباشدداشتهقرارk،حاصلجمعکهاستشئیی
:کندمیبیشترWازرااوزان

کنیمفرضmaxprofitتاسشدهپیداتاکنونکهباشدحلیبهترینازارزشمقدار.
boundاگرصورتایندر2. ≤ maxprofit،گرهiاستامیدبخشغیر.
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مثال

25بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 
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(0,0)گره(1

Profit = 0$

Weight = 0

Maxprofit = 0$

totweight = 7

Bound = 115$

(weight<16):زیرااستبخشامیدگره and (bound > maxprofit)
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(1,1)گره(2

Profit = 40$

Weight = 2

Maxprofit = 0$ 40$

totweight = 7

Bound = 115$

(weight<16):زیرااستبخشامیدگره and (bound > maxprofit)



/57 29بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 



/57 30بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

(2,1)گره(3

Profit = 70$

Weight = 7

Maxprofit = 40$ 70$

totweight = 7

Bound = 115$

(weight<16):زیرااستبخشامیدگره and (bound > maxprofit)
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(3,1)گره(4

Profit = 120$

Weight = 17

weight):زیرانیستبخشامیدگره > 16)

Maxprofit = 70$

(2,1)گرهبهعقبگرد
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(3,2)گره(5

Profit = 70$

Weight = 7

Maxprofit = 70$

totweight = 7 + 5 = 12

Bound = 70+ 10 = 80$

(weight<16):زیرااستبخشامیدگره and (bound > maxprofit)
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(4,1)گره(6

Profit = 80$

Weight = 12

Maxprofit = 70$ 80$

پسنداردوجوددیگریشیئ

Bound = 80$

bound):زیرانیستبخشامیدگره ≤ maxprofit)

(3,2)گرهبهعقبگرد
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(4,2)گره(7

Profit = 70$

Weight = 7

Maxprofit = 80$

پسنداردوجوددیگریشیئچون

Bound = 70$

bound):زیرانیستبخشامیدگره ≤ maxprofit)

(1,1)گرهبهعقبگرد
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(2,2)گره(8

Profit = 40$

Weight = 2

Maxprofit = 80$

totweight = 2 + 10 = 12

Bound = 40$ + 50$ + (16-12) × 2$ = 98$

(weight<16):زیرااستبخشامیدگره and (bound > maxprofit)
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(3,3)گره(9

Profit = 90$

Weight = 12

Maxprofit = 80$ 90$

totweight = 12

Bound = 90$ + (16-12) × 2$ = 98$

(weight<16):زیرااستبخشامیدگره and (bound > maxprofit)
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(4,3)گره(10

Profit = 100$

Weight = 17

Maxprofit = 90$

weight):زیرانیستبخشامیدگره ≥ 16)

پسmaxprofitکندنمیتغییر.

(3,3)گرهبهعقبگرد
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(4,4)گره(11

Profit = 90$

Weight = 12

Maxprofit = 90$

پسنداردوجوددیگریشیئچون

Bound = 90$

bound):زیرانیستبخشامیدگره ≤ maxprofit)

(2,2)گرهبهعقبگرد
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(3,4)گره(12

Profit = 40$

Weight = 2

Maxprofit = 90$

totweight = 2 + 5 = 7

Bound = 40$ + 10$ = 50$

bound):زیرانیستبخشامیدگره ≤ maxprofit)

(0,0)گرهبهعقبگرد
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(1,2)گره(13

Profit = 0$

Weight = 0

Maxprofit = 90$

totweight = 0+ 5 + 10 = 15

Bound = 0$ + 30$ + 50$ +(16-15) × 2$ = 82$

bound):زیرانیستبخشامیدگره ≤ maxprofit)

(0,0)گرهبهعقبگرد

ندارددیگریفرزندریشه.
استتمامجستجو.
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یکفروصپشتیکولهبرایامیدبخشیتعیین
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پشتیهکولبرایعقبگردالگوریتماولیهفراخوانی
یکصفرو
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وریتمالگوپویانویسیبرنامهالگوریتممقایسه
یکوصفرپشتیکولهمسئلهبرایعقبگرد

56بیدکی-راهبرد عقبگرد       : فصل پنجم-درس طراحی الگوریتم ها 

پشتیولهکمسئلهبرایپویانویسیبرنامهالگوریتمتوسطکهعناصریتعداد
O:حالتبدتریندرشودمیمحاسبهیکوصفر (minimum (2ⁿ , nW))

عقبگردالگوریتمحالت،بدتریندر(2n)θکندمیچکراگره.

شاننرااستشدهجوییصرفهکهکاریمیزانتواندنمیحالتبدترینولی
.دهد

رویربتوانمیراالگوریتمدواست،دشواربسیارنظریتحلیلکهآنجاییاز
.کردمقایسهراکاراییونموداعمالیکساننمونهچندین

عقبگردالگوریتمکهاستدادهنشان(1974)شانیوهوروویتزمشاهدات
.داردپویانویسیبرنامهالگوریتمبهنسبتبیشتریکاراییمعمولا
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(۱۳۹۳/۰۲/۳۱تحویلموعد)تکلیف

57بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 

هکولمسئلهالگوریتمکهبنویسیدJavaیا#Cیا++Cزبانبهایبرنامه1.
شینهبیارزشونمودهسازیپیادهعقبگردروشبهرایکیاصفرپشتی
چاپخروجیدراشیاء،ازانتخابیمجموعهبهترینهمراهبهراحصولقابل
.کند

لحاصمسئلهالگوریتمکهبنویسیدJavaیا#Cیا++Cزبانبهایبرنامه2.
خروجیوکردهسازیپیادهعقبگردروشبهراهازیرمجموعهجمع

.نمایدتولیدمناسب

بهب،مناسنحوبهبایدمسئلهپارامترهایفوق،هایبرنامهدراستذکربهلزم
.شوندخواندهکلیدصفحهازورودیعنوان

گرافیکیکاربرواسططراحی(GUI)داردمثبتامتیازولیاختیاریست.


