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(تور ) همیلتونی ( مدار)دور 
راهبرد عقبگرد_طراحی الگوریتم 



تعریف

در یک گراف بدون جهت، مسیری از یک راس به خودش که
(  مدار)از تمام رئوس دیگر دقیقا یک بار عبور کند را دور 

میگویند( تور) همیلتونی 

هدف
از عبور تعیین کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به راس اول پس

از همه رئوس



                      [v1,v2,v8,v7,v6,v5,v4,v3,v1]مدار همیلتونی
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فاقد دور همیلتونی
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درخت فضای حالت

(راس صفرم در مسیر ) سطح صفر           راس شروع ■

همه رئوس غیر از راس شروع ، بعنوان نخستین راس پس از راس شروع1سطح ■

هریک از همین رئوس، بعنوان راس دوم2سطح ■

■......

ام(n-1)ام          هریک از همین رئوس، بعنوان راس (n-1)سطح ■

:البته با شرایط زیر. حاال میتوانیم در چنین درخت فضای حالتی از راهبرد عقبگرد استفاده کنیم 

1- راس(i)ام از مسیر باید مجاور به راس(n-1)ام از مسیر باشد

2-راس(n-1) باشد( راس شروع)ام باید مجاور به راس صفرم

3-راس(i)ام نمیتواند یکی از(i-1)راس باشد
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مثال



تعیین مدارهای همیلتونی در یک گراف: مسئله ■

w[i][j]راس که این گراف بصورت nو گرافی با nعدد صحیح و مثبت : ورودی ■
نشان داده میشود

همه مسیرهایی که از یک راس مفروض اغز شده اند ، همه رئوس رو دقیقا : خروجی ■
از خروجی هر مسیر آرایه ای. یکبار مالقات میکنند و به راس شروع ختم میشوند

.اندیس گذاری شده اند n-1است که از صفر تا vindexاندیس های 



Void Hamilton (index i)

{

index j ;

if(promising(i))

if (i==n-1)

cout << vindex[0] through vindex[n-1] ;

else

for (j==2 ; j<=n ; j++) {             

Vindex[i+1] =j ;

Hamilton(i+1) ;

       {

{



bool promising (index i)

{

index j ;

bool switch ;

if (i==n-1 &&! W[vindex[n-1]] [vindex[0]])        //first vertex must

switch = false ;                                            //be adjacent to

else if (i>0 &&! W[vindex[i-1]] [vindex[i]])           //last.ith vertex

Switch = false ;                                          //to (i-1)st.

else {

Switch = true ; 

j=1 ;   

While (j<i && switch) {                             //check if vertex is

if (vindex[i] == vindex[j])                  //already selected

Switch = false ;

j++ ;   

}

}

return switch; }



متعداد گره ها در درخت فضای حالت برای این الگوریت

1+(n-1)+ 𝑛 − 1 2 +⋯+ 𝑛 − 1 𝑛−1 =
𝑛−1 𝑛

𝑛−2


