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اي به روش  در این مقاله الگوریتم جدید کاوشگرایانه :چکیده

آمیزي گراف، جهت استفاده در حل مسائل جداول زمانی ارائه شده  رنگ

تجربیات بدست . الگوریتم پیشنهادي شامل دو فاز اصلی است. است

هاي  آمده از عملکرد این الگوریتم و مقایسه آن با دیگر الگوریتم

دهد که الگوریتم جدید  آمیزي گراف، نشان می رنگکاوشگرایانه موجود 

عالوه بر این . به لحاظ استفاده بهینه از منابع، کارایی بهتري دارد

  .الگوریتم پیشنهادي داراي قابلیت حل مسائل جداول زمانی است

همچنین در این مقالـه بـا توجـه بـه نحـوه عملکـرد الگـوریتم جدیـد،                   

جـه موجـود در جهـت حـل مـسائل      در هاي حریصانه مبتنی بر    الگوریتم

  .اند جداول زمانی و استفاده بهینه از منابع اصالح شده

آمیزي گراف،  هاي کاوشگرایانه رنگ الگوریتم :ي کلیدواژه هاي

  .هاي حریصانه مبتنی بردرجه مسائل جداول زمانی، الگوریتم

 مقدمه-١

آمیزي نودهاي یک گراف با حـداقل تعـداد           آمیزي گراف یعنی رنگ     رنگ

اي که هـیچ دو گـره مجـاوري داراي رنـگ مـشابه                رنگ ممکن، به گونه   

آمیـزي   توان بـا دو رنـگ، رنـگ    براي مثال یک درخت را می  . [1]نباشند

هاي تئوري گراف است که براي حل         آمیزي گراف یکی از مدل      رنگ .کرد

، تخصیص ثباتهاي [2] 1مسائل گوناگونی از قبیل طراحی جداول زمانی

در ایـن   . استفاده شـده اسـت    ...  و [4]خصیص فرکانس ، ت [3]کامپیوتري

هـاي    آمیزي گـراف، الگـوریتم      مقاله ضمن ارائه یک الگوریتم جدید رنگ      

آمیزي گراف به روش حریصانه مبتنی بر درجه، جهـت            کاوشگرایانه رنگ 

  .اند ایجاد قابلیت حل مسائل جداول زمانی اصالح شده

 انـواع  2در بخـش   :  اسـت    ادامه این مقاله به شکل زیر سازماندهی شده       

سـپس چهـار   . آمیزي نودهـاي گـراف، بررسـی شـده اسـت           مسائل رنگ 

 معرفـی  3آمیزي گراف بروش حریـصانه، در بخـش        اي رنگ   کاوشگر پایه 

 کاوشـگر حریـصانه   12، بـا ترکیـب ایـن کاوشـگرها،     4شده و در بخش   

معرفی مسائل  . ارائه گردیده است  ) هاي ترکیبی   کاوشگر(مبتنی بر درجه    

، الگـوریتم جدیـد     6در بخـش  .  اسـت  آمـده  5داول زمـانی در بخـش       ج

 نتـایج تجربـی     نهایـت آمیزي گراف معرفی شـده و در          کاوشگرایانه رنگ 

.مقاله ارائه گردیده است

  آمیزي نودهاي گراف انواع مسائل رنگ -٢

  :آمیزي گـراف وجـود دارد   در یک تقسیم بندي کلی، دو نوع مسئله رنگ  

. آمیزي محـدود شـده      مسائل رنگ . ب .السیکآمیزي ک   مسائل رنگ . الف

 nآمیزي یـک گـراف شـامل          آمیزي کالسیک، براي رنگ     در مسائل رنگ  

                                                                
1  .  Timetabling problems

 رنگ متمـایز    nهاي گراف مجاز به استفاده از         گره، به ازاء هر یک از گره      

آمیزي گراف به ازاء هر گره  محدود شده براي رنگاما در مسائل. هستیم

محدودي از رنگها هستیم، کـه در صـورت   تنها مجاز به استفاده از تعداد    

در این مـسائل    . آمیزي آن گره در نظرگرفته شده است        مسئله براي رنگ  

 مجاز به استفاده از     ،آمیزي یگ گره    به مجموعه رنگ هایی که براي رنگ      

، یـک   1شـکل .  مجموعه رنگهاي مجاز آن گـره مـی گـوییم          آنها هستیم 

مجموعه رنگهاي  . دهد  یآمیزي گراف را نشان م      مسئله محدود شده رنگ   

.مجاز هر گره در کنار آن گره نشان داده شده است

  : آمیزي گراف به روش حریصانه کاوشگرهاي رنگ -٣

هاي   گرهآمیزي زیادي روش ترتیبی کاوشگرایانه براي مسئله رنگتعداد 

در این . ها، روش حریصانه است یکی از این روش. یک گراف وجود دارد

شود، رنگ آن  آمیزي می  هنگامی که یک گره رنگالگوریتم کاوشگرایانه

 از دو فاز انتخاب گره و روشاین . [1]هرگز تغییر پیدا نخواهد کرد

 این دو فاز .شود انتخاب رنگ مناسب براي گره انتخاب شده، تشکیل می

 براي .آمیزي شوند هاي گراف رنگ شوند تا تمام گره آنقدر تکرار می

آمیزي گراف  کاوشگرایانه رنگهاي   فاز اول الگوریتمساخت

آمیزي  اي رنگ هاي پایه میتوان از کاوشگرهاي، )هاي پایه اي الگوریتم(

اي به قرار زیر   کاوشگرهاي پایه.استفاده نمودگراف به روش حریصانه 

  :هستند

 n... 1 در این الگوریتم رنگها با اعداد :)First fit( تطبیق نخست-الف

لگوریتم به صورت متوالی هر گـره را بـا          سپس ا . شوند  شماره گذاري می  

   .کند آمیزي می شماره رنگ مجاز، رنگ  کوچکترین

   : انتخاب براساس درجه -ب

 Largest degree ordering (  انتخاب براساس بزرگترین درجه-1. ب 

: LDO(: اي بـراي   هاي رنگ نـشده، گـره   در این الگوریتم، از میان گره

       .کــه حــداکثر درجــه را دارا باشــدآمیــزي انتخــاب خواهــد شــد  رنــگ

 : Saturation degree ordering(  انتخاب براساس درجه اشباع-2.ب

SDO: (    مجاوري هاي   گره عبارت است از تعداد گرهدرجه اشباع یک  
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الگوریتم، از میان   در این   . [1] باشند  آمیزي شده   که با رنگ متفاوت رنگ    

آمیزي انتخـاب خواهـد شـد کـه           اي براي رنگ    هاي رنگ نشده، گره     گره

انتخاب براسـاس درجـه رخـداد       -3.ب .حداکثر درجه اشباع را دارا باشد     

)Incidence degree ordering :IDO(: ــره ــداد گ ــاي مجــاور  تع ه

در ایـن  . گـوییم  آمیزي شده یک گره را درجۀ رخـداد آن گـره مـی     رنگ

آمیزي انتخـاب     اي براي رنگ    هاي رنگ نشده، گره     یتم، از میان گره   الگور

  .[5]خواهد شد که حداکثر درجه برخورد را دارا باشد

هـاي یـک مـسئله محـدود      در محاسبه درجه اشباع و درجه برخورد گره 

مجموعـه  آمیزي، فقط رنگهایی شرکت خواهند کرد که عـضو            شده رنگ 

هاي کاوشـگرایانه موجـود    ر الگوریتم د. اولیه آن گره باشند رنگهاي مجاز 

آمیزي گراف به روش حریصانه، بعد از یافتن گره مناسب توسط فاز              رنگ

 اسـتراتژي تطبیـق نخـست     اسـتفاده از  اول، این گره توسط فاز دوم و با       

  .شود آمیزي می ، رنگ)اولین رنگ مجاز گره(

ــوریت-٤ ــشت  مالگ ــاس جایگ ــر اس ــشنهادي ب ــاي پی  ه

  :)هاي ترکیبی الگوریتم(نی بر درجه کاوشگرهاي حریصانه مبت

 جایگشت  12آمیزي گراف، در مجموع       اي رنگ   عالوه بر کاوشگرهاي پایه   

اي ، از سـه کاوشـگر پایـه       )کاوشگرهاي ترکیبی ( سطحی   3 سطحی و    2

SDO، LDO و IDO  هـاي   الگـوریتم  ).1جـدول (، قابل استخراج است

  :شود زیر ارائه می به صورت 2 و 1 در دو فاز  نیزکاوشگرایانه ترکیبی

 : فاز اول     4-1

بـراي انتخـاب گـره بعـدي جهـت       .  گره را در نظر بگیریـد      n با   Gگراف  

اي و ترکیبـی شـرایط تمـامی     هاي پایـه  آمیزي، در فاز اول الگوریتم     رنگ

. گیـرد   آمیزي نشده بصورت ترتیبی مورد بررسی قـرار مـی           هاي رنگ   گره

آمیزي به فاز دوم  د براي رنگاي که بهترین شرایط را دارا باش       سپس گره 

  .این گره، شاخص نام دارد. معرفی خواهد شد

توان یکی    آمیزي نشده می    هاي رنگ   در فاز اول، براي ارزیابی شرایط گره      

ایـن  .  را بکار بـرد    1اي یا ترکیبی ارائه شده در جدول       کاوشگر پایه  16از  

 ایـن   تفـاوت اصـلی   . دهنـد   کاوشگرها هسته اصلی فاز اول را تشکیل می       

ي کاوشـگرها  .کاوشگرهاي حریصانه، نحوه ارزیابی شرایط گره هـا اسـت         

 کاوشـگرهاي   -1: توان در سه گـروه دسـته بنـدي کـرد             را می  1جدول  

 کاوشگرهاي دو سـطحی     -2. )1..4  شماره کاوشگرهاي(اي حریصانه   پایه

 کاوشـگرهاي   -3. )5..10  شـماره  کاوشگرهاي(حریصانه مبتنی بر درجه   

  .)11..16  شمارهکاوشگرهاي( مبتنی بر درجهسه سطحی حریصانه

 : دوم     فاز 4-2

اي و ترکیبـی، گـره شـاخص          هاي کاوشگرایانه پایـه      الگوریتم در فاز دومِ  

هـاي کاوشـگرایانه      آمیـزي در الگـوریتم       روش رنـگ   .شود  آمیزي می   رنگ

نمونه کامـل الگـوریتم   . موجود، استفاده ازاستراتژي تطبیق نخست است     

  .کنید  مشاهده می2 در شکل ،را به صورت شبه کد D_S_Iسه سطحی 

  کاوشگرهاي حریصانه پایه اي و ترکیبی مبتنی بر درجه. 1جدول

  ) میباشد-∞برابر Maxمقدار اولیه ( 

  :مسائل جداول زمانی-٥

اي از  یــک مــسئله عمــومی جــدول زمــانی شــامل اختــصاص مجموعــه

... انشگاهی و  رویدادهاي به وقوع پیوسته مثل امتحانات درسی، دروس د        

اي از شـرایط   اي که مجموعهبه تعداد محدودي بازه زمانی است، به گونه      

   :شوند این شروط معموالً به دو دسته تقسیم می. را ارضاء نماید

شامل شرطهایی هستند که تحت هیچ شرایطی   :شروط ضروري. الف

و ، براي مثال زمانبندي همزمان یک دانشجتوان از آنها تخطی کردنمی

ارضاء این شرطها ایده آل  : شروط غیر ضروري.  ب.در دو کالس درس

 براي مثال اگر تمایل داشته باشیم دو واقعه. است، اما ضروري نیست

بصورت متوالی اتفاق بیفتند، این شرط را بعنوان یک شرط غیر ضروري 

.خواهیم شناخت

. استگستره وسیعی از راه حل ها براي حل این مسائل ارائه گردیده 

: بطور کلی میتوان این روشها را در چهار کالس اصلی دسته بندي نمود

،  مبتنی بر شرطروشهاي. 3،  کالستر روشهاي. 2ی،  ترتیبروشهاي. 1

  .[2] کاوش گرایانه روشهاي شبه. 4

اما روش اول را . در این مقاله قصد نداریم این متدها را بررسی نماییم

   بررسی  خالصه گیرد به صورت ه بهره میهاي کاوشگرایان که از الگوریتم

  
D_S_I  حریصانه سه سطحیالگوریتمشبه کد  .2شکل
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اي مرتب کـرده  این روش وقایع را با استفاده از کاوشهاي حوزه. کنیم  می

بنـابراین  . دهد و سپس آنها را به ترتیب، به بازه زمانی مجاز تخصیص می  

هنگامی که مجاز  . هند بود هیچ جفتی از وقایع با یکدیگر در تعارض نخوا        

به زمانبندي دو واقعه در یک بـازه زمـانی مـشابه نباشـیم، در اصـطالح                 

  . هستند)Conflict(میگوییم این دو واقعه با هم درتعارض

-تواند بصورت یک مسئله رنگساختار جدول زمانی عاري از تعارض، می 

 در این نمایش، وقایع نقش گره  . [2]آمیزي گراف مورد بررسی قرار گیرد     

را ایفـا   آمیزي هرگـره      رنگهاي مجاز براي رنگ   نقش  هاي زمانی     و بازه ها  

  . شوند میها نمایش داده تعارضات میان وقایع نیز بصورت لبه. کنند می

 گراف متناظر یک مسئله جـدول زمـانی، از نـوع مـسائل محـدود شـده                

 توسط هیچکدام ،صیتییک گراف با چنین خصو.  است  گراف آمیزي  رنگ

 .آمیـزي نیـست     اي و ترکیبی، قابل رنگ       الگوریتم کاوشگرایانه پایه   16از  

 در فـاز    شـاخص شکست این الگوریتمها، عدم انتخاب صحیح گره        عامل  

  .باشد این الگوریتمها می در فاز دوم  مناسباول و همچنین رنگ

آمیـزي گـراف      هاي کاوشگرایانه رنـگ     اصالح الگوریتم - ٦

  :ول زمانی ااده در مسائل جدبراي استف

  : در دو فاز به شکل زیر اصالح میگردند،الگوریتمهاي کاوشگرایانه

:اصالح فاز اول 1- 6

آمیـزي    عمـل رنـگ   تعداد رنگهاي مجاز یک گره کمتر باشد،         که   هر قدر 

 گره، یک مـسئله     n با   Gفرض کنید گراف    . بوداین گره دشوارتر خواهد     

تعداد رنگهاي مجاز قابل  a_c[i]اگر .آمیزي گراف باشد محدود شده رنگ

را کـه  اي  رنـگ نـشده   نگاه گره   آام باشد،   iگره  آمیزي    رنگاستفاده براي   

 دارا   گـراف  هاي رنگ نشده     گره هرا در بین هم    رنگ مجاز    کمترین تعداد 

بـراي اصـالح فـاز اول        .باشد، بعنوان گره بحرانی گراف خواهیم شناخت      

الحاقی را فاز . حاقی استفاده خواهد شدهاي موجود، از یک فاز ال الگوریتم

ها، یعنی دقیقـا   نامیده و آن را به ابتداي همه الگوریتم     ) 01 (صفریکفاز  

وظیفه این فاز یافتن گره بحرانی گـراف        . کنیم  قبل از فاز اول، الحاق می     

 انتخـاب    را بـراي    نقش اصلی  01  فاز ،هاي اصالح شده     در الگوریتم  .است

در صورتی که در فاز     .  عهده خواهد داشت   هزي ب آمی  گره بعدي براي رنگ   

  تر بیش از یک گره بحرانی یافت شود، براي انتخاب گره مناسبصفریک

 شـبه کـد     3 براي نمونـه، شـکل     . گرفت  خواهیم  بهره از فاز اول الگوریتم   

بعد . دهد   را نشان می   D_S_I* و محل قرارگیري آن در الگوریتم        01فاز

ــوان  هــاي  از ایــن اصــالح، الگــوریتم کاوشــگرایانه موجــود را تحــت عن

هاي اصالح شده خواهیم شناخت و آنها را با اضافه کـردن یـک             الگوریتم

 متمـایز  هـاي قبلـی   بـه ابتـداي نامـشان، از الگـوریتم        ) *(عالمت ستاره   

 نـسخه اصـالح شـده       D_S_I*،  3بـراي مثـال در شـکل        . خواهیم کرد 

  .کند  را معرفی میD_S_Iالگوریتم 

: اصالح فاز دوم 2- 6

  .شود آمیزي می  شاخص رنگهاي کاوشگرایانه ،گره  الگوریتمفاز دومِدر 

  
حی  الگوریتم حریصانه سه سطنسخه اصالح شدهشبه کد  .3شکل

D_S_I)*D_S_I(  

  

 تطبیـق نخـست    با سیاست    شاخصهاي موجود، گره      در تمامی الگوریتم  

 هـیچ   ، از نظـر اولویـت بکـار گیـري،         در ایـن روش    .شود  آمیزي می   رنگ

در این مقاله بـراي رفـع ایـن      . مایزي بین رنگهاي گوناگون وجود ندارد     ت

 شود   فرض می  در این تعاریف  . شود  مینقیصه، سه تعریف جدید زیر ارائه       

 یکـی از رنگهـاي عـضو مجموعـه     c و Gهـاي گـراف        یکی از گره   aگره  

  .باشدمی  aرنگهاي مجاز گره 

هـاي   ، به تعـداد گـره  آمیزي کنیم    رنگ c را با رنگ     aاگر گره    :1تعریف  

 را از c رنـگ  ،اي که تحـت تـاثیر ایـن عملیـات          آمیزي نشده    رنگ مجاور

در  c رنگ درجه تداخلهاي مجاز خود از دست می دهند       رنگ مجموعه

   .گوئیم می aگره 

آمیزي تعداد مجموعه رنگهاي مجازي  در شروع فرآیند رنگ :2عریفت

محاسبه . گوئیم c نگدرجه برتري ر، دارد در آنها عضویت c که رنگ

آمیزي و فقط یکبار   قبل از شروع کار الگوریتم رنگهادرجه برتري رنگ

   .آمیزي تغییر نخواهد کرد یند رنگآ فرسراسرشود و در  انجام می

زمان اجراي الگوریتم با تعداد گره هایی که تا این لحظه از :3تعریف

هر . شود ه می نامیدcرنگ  درجه استفادهآمیزي شده اند،   رنگcرنگ 

آمیزي شود، درجه استفاده این رنگ را یک   رنگcاي با رنگ  بار که گره

).0=مقدار اولیه(واحد افزایش خواهد داد 

آمیزي گره  رنگ(ه موجود هاي کاوشگرایان  الگوریتم فاز دومِ،در ادامه

  : می شودبه شکل زیر اصالح ) شاخص

 تر است که در آمیزي گره شاخص مناسب رنگی براي رنگ) 1مرحله

درجه  این گره، کمترین مقدار مجموعه رنگهاي مجازمیان رنگهاي عضو 
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 رنگ با حداقل بیش از یکاگر ) 2مرحله . رنگ را داشته باشدتداخل

آمیزي مناسب تر  جود داشته باشد، رنگی براي رنگودرجه تداخل رنگ 

رتی در صو) 3مرحله  . باشدبرخوردار درجه برتري باالترین  ازاست که

که باز هم بیش از یک رنگ با شرایط یکسان در شرط دوم وجود داشته 

درجه باشد، در آن صورت اولویت با رنگی خواهد بود که بیشترین 

اگر باز هم بیش از یک رنگ با شرایط یکسان  . را داشته باشداستفاده

تطبیق نخست براي انتخاب رنگ مناسب وجود داشته باشد، از سیاست 

 زیرا. ترتیب ارزیابی این سه شرط بسیار مهم است . گرفتبهره خواهیم

هنگامی در فاز دوم، این سه شرط مکمل هم بوده و شرط دوم و سوم 

.  شرط اول ارزیابی شده باشدقبل از آنهاموثر واقع خواهند شد که 

 شرایط گذشته آگاهی از.1استفاده از این سه شرط، با ترتیب مذکور 

ش بینی شرایط آینده استفاده از رنگها را پی.3سنجش شرایط حال و .2

  .خواهد کردامکان پذیر 

 فـاز دوم، یعنـی       در سـوم  آمیزي کالسیک، شروط دوم و      در مسائل رنگ  

انتخاب رنگ بر اساس درجه برتري و درجه استفاده، عمالً هیچ تـاثیري             

   .در انتخاب رنگ مناسب نخواهند داشت

فراینـد  ) درجـه تـداخل   ارزیـابی بـر اسـاس       (با ایـن وجـود، شـرط اول         

شـرط اول،  . آمیزي گراف را به شکل اساسی بهبود خواهـد بخـشید       رنگ

شرط الزم براي حل مسائل جداول زمانی و شـرط دوم و سـوم شـروط                

  .باشند الزم براي بهینه سازي استفاده از منابع می

 فـاز اول و دوم، الگـوریتم کاوشـگرایانه    هـاي ارائـه شـده بـراي        یهاصالح

   .رفی می کنندجدیدي را مع

شبه کد ( می نامیم M_L_C)Min legal color(الگوریتم جدید را   به اختصار

).1، بدون فاز 3شکل

  :تجربی  نتایج

آمیـزي گـراف، بـه نـام          در این مقاله الگوریتم جدید کاوشـگرایانه رنـگ        

M_L_C  دهد که این الگـوریتم بـه    تجربی نشان می  نتایج   . ارائه گردید

ــگ مــص  ــداد رن ــابع (رفیلحــاظ تع ــه از من ــین تمــام )اســتفاده بهین ، ب

اي و ترکیبی مبتنـی بـر          پایه حریصانههاي کاوشگرایانه موجود      الگوریتم

 این نتایج تجربی بـا آزمـایش بـر روي          . داراي حداقل مقدار است    ،درجه

  تـا 1هـاي بـین     که بصورت کامال تصادفی با تعـداد گـره  ، گراف 10000

 درصـد تولیـد شـده انـد،     100 تـا   درصد 1یال هاي   گره و چگالی   1000

منــابع اسـتفاده شــده در  دهنـد   نتــایج نـشان مــی  .حاصـل شــده اسـت  

  ایـن  همچنین .کاهش می یابد  درصد  13 تا   3 ،هاي اصالح شده    الگوریتم

اي کـه بـراي حـل مـسائل           هاي اصالح شده    ایج نشان میدهد الگوریتم   نت

ر صد براي   آمیزي مورد استفاده قرار می گیرند داراي تضمین صد د           رنگ

آمیــزي گــراف  یــافتن جــواب مــسائل کالســیک و محــدود شــده رنــگ

الحاق  بدلیل   توانمندياین  . )در صورت وجود حداقل یک جواب     (هستند

 ایجـاد  این الگوریتمها   و بهره گیري از درجه تداخل رنگ در         صفریک فاز

  را  زمانی  ، توانایی حل مسائل جداول اصالحات ایندر ضمن . استشده

  
 گرافهاي تولید ءهاي اصالح شده را به ازا این نمودار رفتار الگوریتم  .4شکل 

  .دهد هاي مختلف نشان می  گره و چگالی250شده تصادفی با سایز 

  

این آورد، در حالیکه      هاي اصالح شده بوجود می      و الگوریتم  M_L_Cدر  

اي کـه در مـورد زمـان          نکتـه  .توانایی در الگوریتمهاي قبلی وجود ندارد     

هاي اصالح شده وجود دارد این است که با پیچیـده تـر               اي الگوریتم اجر

، زمان اجرایی ایـن الگوریتمهـا       )افزایش چگالی یال گراف   ( شدن مسئله 

هـاي اصـالح شـده و     الگـوریتم  زمـان اجرایـی   ،4شـکل   . یابد  کاهش می 

 نـشان  هـاي متفـاوت   هاي موجود را در مسائلی با پیچیـده گـی      الگوریتم

دیگري که در خالل این آزمایش به اثبـات رسـید ایـن             مسئله   . دهد  می

 از نظـر  م تفـاوت در فـاز اول،        غعلیـر  است که بعضی از این الگوریتمهـا،      

 این الگوریتمها را میتوان . دارندتعداد رنگ مصرفی همواره رفتار یکسانی   

  : مجموعه زیر دسته بندي نمود9در 

A1= {D_I,I_D_S}
A3= {S_I_D, S_I}

A5= {M_L_C,*SDO}
A7= {*IDO,*S_I,*I_S}
A9= {*S_I_D,*I_S_D,*I_D_S}

A2= {S_I, S_I_D}
A4= {I_D_S, D_I}
A6= {*LDO,*D_S,*S_D}
A8= {*D_I,*D_S_I,*D_I_S,*S_D_I}

از . شـود   هاي اصالح شده بیشتر مشاهده می       این تشابه عملکرد در نسخه    

ده، نقـش  هاي اصالح ش  این موضوع میتوان نتیجه گرفت که در الگوریتم       

ن ایـن  ی همچنـ .شـود   ایفـا مـی  01اصلی انتخاب گره شاخص توسط فاز     

، بهتـرین   D_S*، یعنی   D_Sح شده   نتایج نشان میدهد الگوریتم اصال    

  .در حل مسائل جداول زمانی است بکارگیري   برايالگوریتم
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