
  : هاي كونيگسبرگپل

  .داستان پل هاي كونيگسبرگ را منشأ تولد نظريه گراف دانسته اند

  ي واقعي نخستين بار توسط اويلر به يك مساله رياضي تبديل و شد نظريه گراف شكل گرفتاين معما

رياضيدان سويسي نوشـت  )  ميالدي 1707 – 1783(نخستين مقاله مربوط به گرافها را لئونهارت اويلر   

اويلر يكي از .  به چاپ رسيد 1736درسال  ) لنينگراد  (  جز مجموعه انتشارات آكادمي علوم سن پترزبورگ         كه

 سالگي، به عـضويت در آكـادمي روسـيه    20، در 1727او در سال    . تاثير گذارترين افراد در تاريح علوم است      

 زبانهاي شـرقي و   تحصيل الهيات، به   فيزيك و نجوم كند، وي پيش از آنكه خود را وقف  رياضيات،   . دعوت شد 

زماني كه سرگرم نوشتن . تبحر او در همه اين رشته ها فوق العاده و  حاصل كارش بسيار بود          . طب پرداخته بود  

 نابينـا شـد، ولـي     مقاله اش درباره گرافها بود بينايي يكي از چشمانش را از دست داد، و به هنگام پيري كامالً              

بـه ويـژه    از سالهاي پيش رياضـيدانهاي سويـسي،      . ميزان نوشته هاي او نشد    حتي اين پيشامد موجب كاهش      

در  زادگاه او هستند، به چاپ مجموعه كامل آثار اويلر پرداخته اند، ايـن مجموعـه،     1آنهايي كه اهل شهر بازل   

  . جلد خواهد بود80پايان كار متجاوز از 

شـهر  . نام مساله پلهاي كونيگـسبرگ آغـاز كـرد   اويلر مقاله خود درباره گرافها را با بررسي معمايي به    

 واقع است و قسمتي از       2قي سابق در سواحل رودخانه پر گل      در پروس شر  ) كالينينگراد بعدي   ( كونيگسبرگ  

ه هفت پل به يكديگر     در گذشته بخشهاي مختلف شهر به وسيل      .  در ميان رودخانه قرار دارد      ، شكلمطابق    آن،

پرسشي در آن . طبق معمول شهرهاي آلمان، اهالي گرد شهر به گردش مي پرداختند          يكشنبه ها، . متصل بودند 

 طرح كرد كه شـخص پـس از خـروج از    را طوري )) پياده روي ((  نقشه اين آيا مي شود: زمان مطرح شده بود   



  ه خانه اش برگردد؟خانه بتواند با يك بار و فقط يك بار عبور از هر پل ب

abcdدر شكل پايين بخشهاي چهارگانه شهر با حرفهاي      چون فقـط عبـور از   .  نشان داده شده اند,,,

abcd مي توانيم     پلها مورد نظر ماست،     را به عنوان راسهاي يك گراف و يالهاي متصل كننده اين راسها را            ,,,

  ).البته اويلر از چنين گرافي استفاده نكرد ( اين گراف در شكل دوم رسم شده است . يممتناظر با پلها فرض كن
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طبق استدالل اويلر نمي توان فقط با استفاده از يك گذرگاه دوري، اين گراف را كامالً پيمود؛ به بيـاني                    

ه     يالهاي توانيم بدون عبور مجدد از يال يا نم ديگر، از هر راسي كه شروع كنيم،  يي كل گـراف را بپيمـاييم و ـب

از آن خـارج مـي گـردد؛      چنان گذرگاهي به تعداد دفعاتي كه به راسي وارد مي شـود،      . نقطه شروع باز گرديم   

شاندهنده نقـشه            بنابراين، الزم است كه تعداد يالهاي متصل به هر راس زوج باشد، و ايـن شـرط در گـراف ـن

  .كونيگسبرگ برقرار نيست



در چه گرافهـايي  :  اويلر به بررسي كل مساله پرداخت  درباره پلهاي كونيگسبرگ،  پس از بحث مقدماتي   

  مي توان گذرگاهي دوري پيدا كرد كه از همه يالها عبور كند و البته از هيچ يالي بيش از يك بار عبور نكند؟

  .كه به اين مساله در حالت كلي گرافهاي اويلري مي گويند كه در ادامه بحث خواهد شد
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