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 ازه فردشکل با اند-𝑳مسأله مسیر همیلتونی در گراف توری مستطیلی با یک حفره 
 
 

 2,* ، فاطمه کشاورز کوهجردی1مجتبی غریب بلوکی

 علوم کامپیوتر، دانشگاه شاهد تهران دانشجو کارشناسی ارشد -1

 علوم کامپیوتر، دانشگاه شاهد تهرانگروه  استادیار -2

 

 

 چکیده 

 

مجموعه رئوس آن تمام نقاط صفحه با گراف توری یک زیرگراف رأس القایی محدود از یک گراف نامتناهی است که 

باشد.  ها یکباشد و دو رأس از طریق یالی به هم متصل هستند اگر و تنها اگر فاصله اقلیدسی بین آنمختصات صحیح می

 آن هر رأس از گراف دقیقا یکبار در کند که آیا یک گراف شامل یک مسیر ساده است کهمسأله مسیر همیلتونی مشخص می

در این . است کامل-NPهای توری عمومی یک مسأله های عمومی و همچنین برای گرافمالقات شود. این مسأله برای گراف

شکل به طوری که -𝐿های توری مستطیلی با یک حفره برای گراف 𝑡و  𝑠عین مقاله، مسأله مسیر همیلتونی بین دو رأس م

 کنیم. بررسی می را اندازه کل گراف فرد است
 

-𝐿حفره ، گراف توری مستطیلی با (Hamiltonian path)، مسیر همیلتونی(Grid graph)گراف توریکلمات کلیدی: 

 (NP-complete) کامل-NP، (Rectangular grid graph with a 𝐿-shaped hole)شکل

 

 

 مقدمه   .1

مسأله مسیر همیلتونی، یعنی مسأله پیدا کردن مسیری ساده در گراف به طوری که هر رأس دقیقا یکبار مالقات شود، 

تنها  در نظریه گراف است و ]1[کامل مشهور -NPیکی از مسایل این مسألهیکی از مهمترین مسایل در نظریه گراف است. 

ود با وجها برای این مسأله شناخته شده است. های خاصی از گرافای در کالسچندجمله-تعداد بسیار اندکی الگوریتم زمان

ری های توها این مسأله باز است. در این مقاله، روی گرافکاربردهای زیاد برای این مسأله، هنوز برای بسیاری از کالس گراف

 کنیم.تمرکز می
مجموعه رئوس آن تمام نقاط صتتفحه با مختصتتات یک زیرگراف رأس القایی محدود از یک گراف نامتناهی استتت که گراف توری 

گراف توری ها یک باشتتد. باشتتد و دو رأس از طریق یالی به هم متصتتل هستتتند اگر و تنها اگر فاصتتله اقلیدستتی بین آنصتتحیح می

ستطیلی، یک  ستطیلم سط یک م ست که تو ش گراف توری ا ست.محدود  ستطیلی  ،شکل-𝐿گراف توری  ده ا یک گراف توری م

-𝐿)ب((. گراف توری مستطیلی با یک حفره  ۱است که یک زیرگراف توری مستطیلی از گوشه آن حذف شده است)شکل 
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شتکل از آن حذف شتده استت به طوری که هیر مرز -𝐿شتکل، یک گراف توری مستتطیلی استت که یک زیر گراف توری 

 )ج((. ۱ها وجود نداشته باشد )شکل مشترکی بین آن

ی مسیر ها سعی در حل مسألهمعرفی شد، آن [2]توسط لوسیو و موگنیا  ۱۷۹۱گراف توری برای اولین بار در سال 

ی برای وجود مسیر همیلتونی در گراف توری شرایط الزم و کاف [3]، ایتای و همکارانش ۱۷۱۱همیلتونی داشتند. در سال 

کامل است و همچنین -NPهای توری عمومی یک مسأله مستطیلی را بیان کردند و ثابت کردند که این مسأله برای گراف

 افرتی، مسأله دور همیلتونی را برای. های توری مستطیلی ارائه کردندخطی برای مسیر همیلتونی در گراف-الگوریتمی زمان

 ۱۷۷۹در سال  .[4]خطی برای ساختن دور همیلتونی ارائه داد-توری پیشنهاد کرد و الگوریتم زمانهای کالسی از گرافزیر 

 های توری بدون حفره حل کردند و الگوریتمی با پیچیدگی زمانیمسأله دور همیلتونی را برای گراف، [5] لن هارت و آمانس

𝑂(𝑛3) ارائه کردند. 

و الگوریتمی موازی برای ساختن مسیر  را بهبود دادند [3]الگوریتم ارائه شده در  [6] همکارانشچن و ، ۱۰۰۱ل در سا

هایی از گراف توری به زیرکالس [7]سلمان و همکارانش  ، ۱۰۰۲همیلتونی در گراف توری مستطیلی ارائه کردند. در سال 

 ها دور همیلتونی دارد.یک از این گرافهای توری الفبایی را معرفی کردند و بررسی کردند که کدامنام گراف

 های توری مستطیلیایل دور و مسیر همیلتونی در گرافخطی برای مسکوهجردی و باقری الگوریتم زمانکشاورز اخیرا  

های توری الفبایی های خاصی که گراف. آنها همچنین این مسأله را برای حالت[11-8]کردندئه با یک حفره مستطیلی ارا

  .[12]اند حل کرده Eو  Fهای توری الفبایی شوند مانند گرافنامیده می

که شکل، -𝐿های توری مستطیلی با یک حفره در گراف 𝑡و  𝑠در این مقاله، مسأله مسیر همیلتونی بین دو رأس معین 

شرایط الزم و کافی برای وجود مسیر همیلتونی بین دو رأس معین همچنین گیریم. اندازه کل گراف فرد است، را در نظر می

𝑠  و𝑡 اندازه را برای حالتی که 𝑑  زوج است و𝑎 = 𝑏 = 𝑎یا  1 = 𝑐 =  آوریم.دست میبه 1
 
 

 

 مقدمات  .2

، 6، 5[کنیم که در ارائه می توریدر گراف  مسیر همیلتونیایه و اصطالحات مربوط به مسأله در این بخش تعاریف پ

 ارائه شده است. ]8

باشد و دو رأس از طریق یالی گرافی است که مجموعه رئوس آن نقاط صفحه با مختصات صحیح می ∞G گراف نامتناهی

القایی متناهی -یک زیر گراف رأس، 𝐺𝑔 گراف توریها یک باشد. به هم متصل هستند اگر و تنها اگر فاصله اقلیدسی بین آن

چهار است. واضح است که یالی بین دو رأس با رنگ یکسان  حداکثردر گراف توری درجه هر رأس از گراف  نامتناهی است. 

 گرافی دوبخشی است.  Ggوجود ندارد. بنابراین گراف 

𝐺فرض کنید   = (𝑉, 𝐸)  یک گراف توری با مجموعه رئوس𝑉(𝐺)  و مجموعه یال 𝐸(𝐺) .مختصات رأس باشد𝑣 

𝑣𝑥زوج است اگر  𝑣 رأسشود. مشخص می 𝑣𝑦و  𝑣𝑥توسط  + 𝑣𝑦  ،صورت فرد است. رئوس زوج با رنگ  در غیر اینزوج باشد

ر دوبخشی بین رئوس سیاه و سفید تغیی مسیر در گرافدقت کنید که  شود.سفید و رئوس فرد  با رنگ سیاه نشان داده می

تعداد رئوس سیاه و سفید متفاوت است، رنگی که برای آن رئوس بیشتر رنگ آمیزی شده باشند رنگ اکثریت نامیده  کند.می

نشان دهنده  𝑉𝑊نشان دهنده مجموعه رئوس سیاه و  𝑉𝐵شود. فرض کنید شود و رنگ دیگر رنگ اقلیت نامیده میمی

 باشد.  مختصات رأس گوشه چپ باال  (۱,۱)کنیم فرض می ،مقاله ایندر  مجموعه رئوس سفید باشد.

,𝑉(𝑚 راف توری با مجموعه رئوسگ ،گراف توری مستطیلی  𝑛) = {𝑣|1 ≤ 𝑣𝑥 ≤ 𝑚 1 و ≤ 𝑣𝑦 ≤ 𝑛}  است که با

𝑅(𝑚, 𝑛) شود. اندازه نمایش داده می𝑅(𝑚, 𝑛)  زوج است اگر𝑚 یا 𝑛  ،آ( ۱شکل . صورت فرد است در غیر اینزوج باشد( 

,𝑅(𝑚گراف  دهد.را نمایش می ۹ و عرض ۹ با طول مثالی از گراف توری مستطیلی 𝑛) ،𝑛-شود.مستطیلی نامیده می 
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;𝐋(۹,۹  شکل-𝐋 ، گراف توری 𝐑(۹,۹)گراف توری مستطیلی  – ۱شکل  توری مستطیلی با یک و گراف  (۴,۴

;𝕽(۱۰,۱۰ شکل-𝐋حفره  ۲, ۴,۱,۱; ۳,۳,۳,۱) . 
  

,𝐿(𝑚شکل، که با -𝐿گراف توری   𝑛; 𝑘, 𝑙)  شان داده می ست که یک زیرگراف ن ستطیلی ا شود، یک گراف توری م

دهد. اندازه گراف توری شکل را نمایش می-𝐿)ب( یک گراف توری  ۱شکل  مستطیلی از گوشه آن حذف شده است؛ توری

𝐿- شکل فرد است اگر𝑚 𝑛 − 𝑘 𝑙  .فرد باشد؛ در غیر اینصورت اندازه گراف زوج است 

ستطیلی با یک حفره  صار با  شکل-𝐿گراف توری م شان می ℜبا اخت ,ℜ(𝑚،دهیمن 𝑛; 𝑚1, 𝑛1, 𝑘, 𝑙; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ،

ست که یک زیر گراف توری  ستطیلی ا شترکی -𝐿یک گراف توری م ست به طوری که هیر مرز م شده ا شکل از آن حذف 

دهد. گراف توری مستطیلی با شکل را نمایش می-𝐿)ج( گراف مستطیلی با یک حفره  ۱شکل ؛ها وجود نداشته باشدین آنب

𝑚 𝑛شکل فرد است اگر -𝐿یک حفره  − 𝑚1 × 𝑛1 + 𝑘 × 𝑙 .فرد باشد؛ در غیر اینصورت اندازه گراف زوج است 

𝑉𝐵| شتتتود اگرا )الف(رنگی نامیده می-ستتتازگار 𝐺در  𝑡و  𝑠دو رأس متفاوت  − 𝑉𝑊| =  اکثریت   رنگ 𝑡و  𝑠 و  1

|𝑉𝐵|  یا )ب( باشندداشته  = |𝑉𝑊|   و𝑠  و𝑡  باشد.رنگ متفاوت داشته 

این رو، دو رأس پایانی هر مستتیر شتتود. از با اندازه زوج تعداد یکستتانی رئوس ستتیاه و ستتفید را شتتامل می توریگراف 

شابه، در گراف ه شند. به طور م شته با  ثریتبا رنگ اکبا اندازه فرد تعداد رئوس  توریمیلتونی در گراف باید رنگ متفاوت دا

نگ رمیلتونی در چنین گرافی باید ابراین، دو رأس پایانی هر مستتتیر هاستتتت. بن با رنگ اقلیتیکی بیشتتتتر از تعداد رئوس 

شته در  د مسیر همیلتونی در گراف توری است.وجو شرط الزم برای 𝑡و  𝑠 رنگ رئوس-سازگاری، بنابراینباشد.  اکثریت دا

,𝐻𝑃(𝐺را با  𝐺در  𝑡و  𝑠مسیر همیلتونی بین دو رأس  ادامه، 𝑠, 𝑡) فرض کنید دهیم. نشان می(𝐺(𝑚, 𝑛), 𝑠, 𝑡)  گراف

,𝐺(𝑚توری  𝑛)  با دو رأس مجزا𝑠  و𝑡  .دو رأس بین  مستتیر همیلتونیاگر باشتتد𝑠  و𝑡  در𝐺  وجود داشتتته باشتتد، آنگاه

,𝐻𝑃(𝐺گویم که می 𝑠, 𝑡) .کنیمفرض می بدون از دست دادن کلیت مسأله، وجود دارد 𝑠𝑥 ≤ 𝑡𝑥. 

,𝑅(𝑚)گاه آننشتتان دادند که اگر یکی از شتترایط زیر برقرار باشتتد،  ]5[و همکارانش ایتای   𝑛), 𝑠, 𝑡)  مستتیر همیلتونی

 نداردا

,𝑠}رأس برشی باشد یا  𝑡یا 𝑠  :(۱)م 𝑡} آ( و )ب(( یا۱)شکل  برش رأسی باشد(  

,𝑅(𝑚 (:۲)م 𝑛) مستطیلی -یکریخت با یک گراف توری سه𝑅(𝑚, 𝑛) باشد به طوری که 

𝑛زوج باشد و  𝑚)الف(    = 3، 

 سفید باشد، و 𝑡سیاه و  𝑠)ب(   
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𝑠𝑦)ج(    = 𝑠𝑥و  2 < 𝑡𝑥  ( یا )ج(۱)شکل𝑠𝑦 ≠ 𝑠𝑥و  2 < 𝑡𝑥 −  .()د( ۱)شکل 1

 
 مسیر همیلتونی ندارد. 𝒕 و 𝒔هایی که در آن گراف توری مستطیلی بین دو رأس حالت – ۲شکل 

 

,𝐑(𝐦فرض کنید [ 5].۱.۲قضیه 𝐧)  گراف توری مستطیلی باشد و𝐬  و𝐭  .دو رأس مجزا از آن باشند

𝑯𝑷(𝑹(𝒎, 𝒏), 𝒔, 𝒕)  اگر و تنها اگر وجود دارد𝐬  و𝐭 رنگی باشند و -سازگار(𝐑(𝐦, 𝐧), 𝐬, 𝐭) ( ۱( و )م۱در شرایط )م

 د.صدق نکن

,𝑹(𝒎[ با داشتن یک گراف توری مستطیلی 5] .۲.۲قضیه  𝒏)  با𝒎𝒏 ≥ ,𝑹(𝒎در ، 𝒕و  𝒔و دو رأس مجزا  𝟐 𝒏) 

 شود.همیلتونی در زمان خطی ساخته میمسیر 
 

 

 

در گراف توری مستطیلی با یک  𝐭و   𝒔 معین همیلتونی بین دو رأسشرایط الزم و کافی برای وجود مسیر   .3

 با اندازه فرد شکل- 𝐋حفره 

با شکل - 𝐿مستطیلی با یک حفرههای توری مسیر همیلتونی در گراف وجودشرایط الزم و کافی برای  ،در این بخش

,𝐻𝑃(ℜط الزم برای وجود رنگی شر-ر که قبال بیان شد سازگارهمانطو کنیم.را بیان می اندازه فرد 𝑠, 𝑡)  .عالوه بر است

,𝐻𝑃(ℜرا ببینید( اگر یکی از شرایط زیر رخ دهد آنگاه  ۳( )شکل ۱شرط )م 𝑠, 𝑡) .وجود ندارد 

 

 
 

مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳گراف توری مستطیلی با یک حفره هایی که در آن حالت – ۳شکل 

,𝒔})در این حالت  ندارد 𝒕}  استبرش رأسی). 
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مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳هایی که در آن گراف توری مستطیلی با یک حفره حالت – ۴شکل 

 .ندارد

𝑎 :(۳)م  = 𝑏 =  و یکی از حالت های زیر رخ دهدا 1

𝑠𝑥  )الف( ≤ 𝑑 و𝑛 = 𝑒𝑣𝑒𝑛)]  و(𝑡𝑥 > 𝑑 یا 𝑛 = 𝑜𝑑𝑑)  و[(𝑡𝑥 > 𝑑 +  ،((ب( و )آ) ۴)شکل  1

𝑛 )ب( = 𝑜𝑑𝑑  و𝑐 > ,𝑠𝑦و  [(1 𝑡𝑦 ≤ 𝑎 + 𝑛1)] و (𝑡𝑥 , 𝑠𝑥 > 𝑑 + 𝑚′  یا𝑡𝑦, 𝑠𝑦 > 𝑎 + 𝑛1)  و

([(𝑠𝑥 , 𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚1  یا𝑐 = 1) ،𝑠𝑦, 𝑡𝑦 ≤ 𝑎 + 𝑛1  و[(𝑡𝑥 , 𝑠𝑥 > 𝑑 + 𝑚′  ج(( ۴)شکل( 

𝑐 (پ)  >  های زیر رخ دهدایکی ازحالت  و 1

𝑠𝑦 (1پ) = 𝑛 ،𝑑 + 1 ≤ 𝑠𝑥 < 𝑑 + 𝑚1 و 𝑡𝑦 > 𝑎 + 𝑛1)] و (𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚1  یا𝑡𝑦 ≤

𝑎 + 𝑛1)  و[(𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚′  در اینجا نقش(𝑠  و𝑡 شکل می )آ( را ببینید ۲تواند عوض شود(، 

𝑠𝑦 (2پ) = 1 ،𝑑 + 1 ≤ 𝑠𝑥 < 𝑑 + 𝑚′ و 𝑡𝑦 > 𝑎 + 𝑛1)]  و(𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚1    یا𝑡𝑦 ≤

𝑎 + 𝑛1)  و(𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚′  در اینجا نقش(𝑠  و𝑡 می)ینید)ب( را بب ۲شکل   تواند عوض شود، 

 
مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳هایی که در آن گراف توری مستطیلی با یک حفره حالت – ۵شکل 

 .ندارد

𝑐  )ث( =  های زیر رخ دهداو یکی از حالت 1

𝑠𝑦 ( (۱ث) > 𝑎 + 𝑙 + 1 ،𝑠𝑥 > 𝑑 ،𝑡𝑦 ≤ 𝑎 + 𝑙  و𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚′   نقش )در اینجا𝑠  و𝑡 

 )ج( را ببینید. ۲شکل  تواند عوض شود(می
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𝑠𝑦(۲ث) = 1 ،𝑑 + 1 ≤ 𝑠𝑥 < 𝑑 + 𝑚′ ،𝑡𝑦 ≤ 𝑎 + 𝑙  و𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚′  نقش )در اینجا𝑠  و𝑡 

 .تواند عوض شود(می

𝑛  (ج) = 𝑒𝑣𝑒𝑛  و 

𝑠𝑥  (۱ج)      , 𝑡𝑥 ≤ 𝑑  آ((  ۶)شکل( 

𝑐  (۲ج)      = 𝑠𝑥و  3 , 𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚1  و𝑠𝑦, 𝑡𝑦 > 𝑎 + 𝑙 +  )ب(( ۶)شکل  1

𝑘  (۳ج)       = 1 ،𝑐 = 2 ،𝑠𝑦, 𝑡𝑦 < 𝑎 + 𝑙 و ،𝑠𝑥 , 𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚′  ج(( ۶)شکل( 

𝑐  (۴ج)       = 𝑘 و 2 = 1)] ،𝑠 = (𝑑 + 𝑚′, 𝑡)و  (1 = (𝑚 −  یا (1,1

             𝑙 = 1) ،𝑠 = (𝑑 + 𝑚1, 𝑛)  و[(𝑡 = (𝑚,  )آ( و )ب(( ۹)شکل   (2

𝑐  (۵ج)       = 3 ،𝑠 = (𝑑 + 𝑚1, 𝑛)  و𝑡 = (𝑚 − 1, 𝑛)  ج(( ۹)شکل( 

 
مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳هایی که در آن گراف توری مستطیلی با یک حفره حالت – ۶شکل 

 .ندارد

 

 
مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳هایی که در آن گراف توری مستطیلی با یک حفره حالت – ۷شکل 

 .ندارد

𝑎  (:۴)م = 𝑐 = 1  ،𝑏 >  های زیر رخ دهداو یکی از حالت 1

𝑠𝑥)  )الف(         , 𝑡𝑥 ≤ 𝑑)]، 𝑠𝑥 ≤ 𝑑) ،𝑡𝑥 > 𝑑  و(𝑡𝑦 > 𝑎 + 𝑛1  یا𝑠𝑥 , 𝑡𝑥 > 𝑑)  و[(𝑠𝑦, 𝑡𝑦 ≥ 𝑎 + 𝑛1 و 
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         𝑛 = 𝑒𝑣𝑒𝑛)]  و𝑚 = 𝑒𝑣𝑒𝑛)]  و(𝑏 = 𝑜𝑑𝑑 یا ([(𝑚 = 𝑜𝑑𝑑) یا 𝑛 = 𝑜𝑑𝑑)  و[(𝑏 = 𝑒𝑣𝑒𝑛     شکل(

۱ ) 

 
مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳هایی که در آن گراف توری مستطیلی با یک حفره حالت – ۸شکل 

 .ندارد

 

𝑡𝑦 (ب)   < 𝑎 + 𝑛1 ،𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑠𝑥)و  1 ≤ 𝑑)]   یا𝑠𝑥 > 𝑑)  و[(𝑠𝑦 > 𝑎 + 𝑛1   در اینجا نقش(𝑠  و𝑡  تواند می

 )آ((. ۷)شکل عوض شود( 

𝑠𝑦  (پ)   = 1 ،𝑑 + 1 ≤ 𝑠𝑥 < 𝑑 + 𝑚′  و𝑡𝑦 < 𝑎 + 𝑙)] ،𝑚′ > 𝑡𝑥)و  1 > 𝑑 + 𝑚′    یا𝑡𝑦 > 𝑎 +

𝑛1)  و[(𝑡𝑥 > 𝑑 ( در اینجا نقش𝑠  و𝑡 ۷تواند عوض شود( )شکل می ))ب( 

𝑎  (ت)   + 𝑙 + 1 < 𝑡𝑦 < 𝑎 + 𝑛1 ،𝑛′ > 1 ،𝑡𝑥 = 𝑚  و𝑠𝑦 ≤ 𝑎 + 𝑙)]  و(𝑠𝑥 > 𝑑 + 𝑚′    یا𝑠𝑦 > 𝑎 +

𝑛1)  و[(𝑠𝑥 > 𝑑 ( در اینجا نقش𝑠  و𝑡 ۷( )شکل تواند عوض شودمی ))ج(. 

 
مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳هایی که در آن گراف توری مستطیلی با یک حفره حالت –۹شکل 

 .ندارد
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𝑛  (ث)   = 𝑜𝑑𝑑  و 

𝑠𝑥  (۱ث)                , 𝑡𝑥 > 𝑑 + 1  ،𝑠𝑦, 𝑡𝑦 > 𝑎 + 𝑛1  و𝑏 =  )آ(( ۱۰)شکل  3

𝑏  (۲ث)                = 𝑜𝑑𝑑  ،𝑘 × 𝑙 = 𝑒𝑣𝑒𝑛  ،𝑠𝑦, 𝑡𝑦 ≤ 𝑎 + 𝑙  و𝑠𝑥 , 𝑡𝑥 > 𝑑 + 𝑚′  ب(( ۱۰)شکل( 

𝑡𝑦(  ۳ث)                ≤ 𝑎 + 𝑙  و𝑠 = (𝑑 + 𝑠یا  (1,1 = (𝑚, 𝑎 + 𝑛1)  در اینجا نقش𝑠  و𝑡 تواند عوض می

 شود 

 .)ج(( ۱۰)شکل                

 
مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳هایی که در آن گراف توری مستطیلی با یک حفره حالت – ۱۱شکل   

 .ندارد

 

𝑛  (ج)   = 𝑒𝑣𝑒𝑛  و 

𝑏  (۱ج)             = 𝑒𝑣𝑒𝑛  ،𝑚 = 𝑒𝑣𝑒𝑛  ،𝑠𝑦, 𝑡𝑦 ≤ 𝑎 + 𝑛1  و𝑠𝑥 , 𝑡𝑥 > 𝑑  آ(( ۱۱)شکل( 

𝑑  (۲ج)             = 𝑏 = 𝑠و  2 = (𝑑, 𝑛))]  و(𝑡 = (𝑚, 𝑎 + 𝑛1)   یا𝑠 = (1, 𝑛 −  و ((1

            [(𝑡 = (𝑑 +  )د((-)ب( ۱۱)شکل   (1,1

 
مسیر همیلتونی  𝒕 و 𝒔شکل بین دو رأس -𝑳هایی که در آن گراف توری مستطیلی با یک حفره حالت – ۱۱شکل   

 .ندارد
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,𝐻𝑃(ℜاگر  .۱.۳لم  𝑠, 𝑡) گاه وجود داشته باشد، آن(ℜ, 𝑠, 𝑡) کند.صدق نمی( ۴(، و )م۳(، )م۱در شرایط )م 

,ℜ)به برهان خلف فرض کنید  اثبات: 𝑠, 𝑡) کند، ( صدق می۴( و )م۳(، )م۱شرایط )م یکی از رنگی نیست و در-سازگار

,𝐻𝑃(ℜآنگاه  𝑠, 𝑡)  وجود ندارد. به وضوح اگر(ℜ, 𝑠, 𝑡) رنگی نباشد، آنگاه در گراف بین دو رأس -سازگار𝑠  و𝑡  مسیر

,ℜ)بنابراین، بدون کم شدن از کلیت مسأله، فرض کنید همیلتونی وجود ندارد.  𝑠, 𝑡) در ادامه، نشان رنگی است. -سازگار

,𝐻𝑃(ℜآنگاه  ( برقرار باشد،۴(، و )م۳(، )م۱)مدهیم که اگر یکی از شرایط می 𝑠, 𝑡) .وجود ندارد  
,𝑠}را ببینید. با حذف  ۳شکل  ا(۱)م 𝑡} و به وضوح مسیر همیلتونی رأس شود گراف ناهمبند می𝑠  یا𝑡  را بیش از

 کند.یکبار مالقات می

𝑡𝑥ابتدا فرض کنید  احالت )الف(( ۳)م = 𝑑  آ( را ببینید. چون  ۴است. شکل(𝑎 = 𝑏 = مسیر همیلتونی باید از  1

,𝑅1)همرنگ هستند. چون  𝑢و  𝑠زوج است و  𝑅1خارج شود. به وضوح  𝑢شروع شود و از رأس  𝑠رأس  𝑠, 𝑢) سازگار-

,𝐻𝑃(𝑅1 ۱.۱رنگی نیست بنابر قضیه 𝑠, 𝑢)  وجود ندارد. در نتیجه𝐻𝑃(ℜ, 𝑠, 𝑡) اکنون فرض کنید  .وجود ندارد𝑡𝑥 > 𝑑 

𝑎)ب( را ببینید. چون ۴است و شکل  = 𝑏 =  .گیردخارج از مسیر قرار می 𝑣یا  𝑢است به وضوح یکی از رئوس  1

𝑎چون  ا)ب( = 𝑏 = ( 𝑢)یا  𝑣شود و از رأس  𝑅1( وارد 𝑣)یا  𝑢باید از رأس  𝑠مسیر همیلتونی با شروع از رأس  1

,𝑅1). چون خارج شود.  𝑅1از  𝑣, 𝑢) ۱.۱رنگی نیست بنابر قضیه-سازگار𝐻𝑃(𝑅1, 𝑣, 𝑢)  وجود ندارد. در نتیجه

𝐻𝑃(ℜ, 𝑠, 𝑡) .نید را ببینید. فرض ک ۲)پ( و )ث( شکل  وجود ندارد𝑣  و𝑢  با𝑠 توان دید که مجاور باشد. به آسانی می

 . گیردخارج از مسیر قرار می 𝑣یا  𝑢رئوس یکی از 

𝑎چون )آ( را ببینید.  ۶شکل  ا(۱)ج = 𝑏 = خارج  𝑅1( از 𝑣)یا  𝑢از رأس   𝑠است مسیر همیلتونی با شروع از 1

( 𝑣به  𝑠مسیر از )یا از  𝑢به  𝑠به وضوح مسیر از رود. می 𝑡شود و به رأس وارد می 𝑅1( به 𝑢)یا  𝑣شود و سپس از رأس می

 𝑅1( دارد. بنابراین طول کل مسیر در زوج)یا  فرد( طول 𝑢به  𝑡مسیر از )یا از  𝑣به  𝑡مسیر از ( و مسیر از فرد)یا  زوجطول 

,𝐻𝑃(ℜشوند. در نتیجه تمام رئوس مالقات نمی 𝑅1زوج است. بنابراین در  𝑅1فرد است در صورتی که اندازه  𝑠, 𝑡)  وجود

 . ندارد

( 𝑤)یا  𝑧شود و از  𝑅1( وارد 𝑧)یا  𝑤باید از  𝑠)ب( و )ج( را ببینید. مسیر همیلتونی با شروع از  ۶(ا شکل ۳( و )ج۱)ج

را ببینید. به آسانی  ۹(ا شکل ۲( و )ج۴)ج. گیردخارج از مسیر قرار می 𝑣یا  𝑢رئوس یکی از خارج شود. به وضوح  𝑅1از 

 .گیردخارج از مسیر قرار می 𝑣یا  𝑢رئوس یکی از توان دید که یم

را  ۷را ببینید(. حالت )ب(، )پ( و )ت(ا شکل  ۱( است )شکل ۳حالت )الف(ا اثبات شبیه حالت )ب( از شرط )م( ۴)م 

( و ۱(ا اثبات شبیه حالت )ج۱حالت )ث .گیردخارج از مسیر قرار می 𝑣یا  𝑢رئوس یکی از توان دید که . به آسانی میببینید

𝑎چون )ب( را ببینید.  ۱۰شکل (ا ۱)آ( را ببینید(. حالت )ث ۱۰( است )شکل ۳( از شرط )م۳)ج = 𝑐 = است مسیر  1

 𝑡شود و به رأس وارد می 𝑅1( به 𝑢)یا  𝑣شود و سپس از رأس خارج می 𝑅1( از 𝑣)یا  𝑢از رأس   𝑠همیلتونی با شروع از

( طول زوج دارند. بنابراین 𝑢به  𝑡مسیر از )یا از  𝑣به  𝑡مسیر از ( و 𝑣به  𝑠مسیر از )یا از  𝑢به  𝑠رود. به وضوح مسیر از می

نتیجه شوند. در تمام رئوس مالقات نمی 𝑅1فرد است. بنابراین در  𝑅1زوج است در صورتی که اندازه  𝑅1طول کل مسیر در 

𝐻𝑃(ℜ, 𝑠, 𝑡) به وضوح  .)ج( را ببینید ۱۰شکل  ا(۳)ث .وجود ندارد𝑅1  زوج است و𝑢 و 𝑣  همرنگ هستند. بنابراین شرط

,𝐻𝑃(ℜمسیر همیلتونی وجد ندارد. در نتیجه   𝑣 و 𝑢 سازگار رنگی برقرار نیست. بنابراین بین  𝑠, 𝑡) حالت . وجود ندارد

اثبات شبیه حالت )الف(، )ب(، )پ( و )ت( از  ا(۱)آ( را ببینید(. حالت )ج ۱۱( است )شکل ۳(ا اثبات شبیه حالت )ت۱)ج

 ▀)د( را ببینید(.         -)ب( ۱۱( است )شکل ۳شرط )م
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𝑑با  شکل-𝐿یک گراف توری مستطیلی با یک حفره  ℜفرض کنید  .۲.۳لم  = 𝑒𝑣𝑒𝑛  و𝑎 = 𝑏 = باشد و فرض کنید  1

𝑠  و𝑡  دو رأس مجزا باشند به طوری که(ℜ, 𝑠, 𝑡) گاه صدق نکند. آن( ۳)م و  (۱در شرایط )مℜ  بین دو رأس مجزا𝑠  و𝑡 

,𝐻𝑃(ℜمسیر همیلتونی دارد، یعنی  𝑠, 𝑡) .وجود دارد 

 

𝑑شکل با -𝐿یک گراف توری مستطیلی با یک حفره  ℜفرض کنید  .۳.۳لم  = 𝑒𝑣𝑒𝑛  و𝑎 = 𝑐 = باشد و فرض کنید  1

𝑠  و𝑡  دو رأس مجزا باشند به طوری که(ℜ, 𝑠, 𝑡) گاه ( صدق نکند. آن۴و )م  (۱در شرایط )مℜ  بین دو رأس مجزا𝑠  و𝑡 

,𝐻𝑃(ℜمسیر همیلتونی دارد، یعنی  𝑠, 𝑡) .وجود دارد 

 

 شود.قضیه زیر نتیجه می ۳.۳-۱.۳های از لم

بین دو رأس  ℜباشد.  𝑡و  𝑠شکل با دو رأس مجزا -𝐿یک گراف توری مستطیلی با یک حفره ℜ  فرض کنید .۴.۳قضیه 

,𝐻𝑃(ℜیعنی  مسیر همیلتونی دارد 𝑡و  𝑠مجزا  𝑠. 𝑡)  وجود دارد اگر و تنها اگر(ℜ, 𝑠, 𝑡)  در شرایط  رنگی باشد و–سازگار

 صدق نکند.( ۴(، و )م۳(، )م۱)م

 

 

 

 گیرینتیجه  .4

های توری مستطیلی در گراف 𝑡و  𝑠در این مقاله، شرایط الزم و کافی برای وجود مسیر همیلتونی بین دو رأس مجزا 

𝑑شکل به طوری که اندازه گراف فرد است و -𝐿با یک حفره  = 𝑒𝑣𝑒𝑛  و𝑎 = 𝑏 = 𝑎یا  1 = 𝑐 =  بیان کردیم.  1
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