
  :مسيرها و دورها

  .چه بسا مسير پرپيچ و خم با پرتگاههاي عميق كه در سر راه زندگي طي مي گردند

رفـتن از  "  درگراف خواهيم پرداخت و آن عبارت خواهد بود از مفهوم     یاكنون به مفهوم بسيار ملموس    

  .به عبارتي حركت كردن روي يالها" يك راس به راس ديگر

تظار مي رود نشان دهنده ايستگاهها و ارتباط  هايي ميان آنهاست كـه در       راسها و يالها همانطور كه ان     

  .اين ميان اين موضوع كه آيا راهي ميان دو راس مفروض وجود دارد يا نه مي تواند پر ارزش و با معنا باشد

  :اما تعريف ها

  :  را اين گونه تعريف مي كنيمG يك گشت در گراف

  ز رئوس به صورت دنباله اي ا

0 1 2... mv v v v  

10كه به ازاي هر −≤≤ mi داشته باشيم Evv ii ∈+1  

  .اين تعريف براي تمام گراف ها اعم از ساده و چندگانه و جهت دار برقرار است

11و iivv+1بديهي است كه     ++ ii vvنتهي به راس  يالهاي مiv    مي باشند كه در دنبالـه داده شـده مـي  

  )دو يال متوالي در دنباله يك گشت يا مجاور يا يكسان مي باشند . ( توانند پشت سر هم بيايند

  دقت كنيد در يك گشت به صورت

0 1 2.... mv v v v  



  .  هم رئوس مي توانند تكراري باشند هم يالها ريف مي كنيم،تع ,0vvmكه آن را گشتي ما بين 

  در گراف  زير دنباله .مثال
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13يك گشت ما بين    vv 21مي باشد كه رئوس        , uu  بـار   4 هـم    21uuيـال       در آن تكرار شده انـد و          ,

  .پيموده شده است

 دلخواهي از رئوس نمي تواند يك گشت باشـد زيـرا بايـد هـر دو راس             هنيد هر دنبال  دقت ك  •

  .متوالي در دنباله نشان گر يك يال باشند

mvvvvراس به صورت     m طول يك گشت شامل    .تعريف )  برابر با       210.... )1−m       مي گيرنـد و بيـانگر 

  .پيمايدتعداد يالهايي است كه اين گشت مي 

   اگر در يك گشت رئوس ابتدا و انتهاي آن يكسان مي باشند يعني به صورت . گشت بسته.تعريف

1 2 1 1, ,..., ,m mv v v v v
−

=  

باشد آن را يك گشت بسته مي ناميم و بيانگر حركتي روي يالها مي باشد كه در انتها به راس آغازين                      

  .بازگشته ايم

1 1 2 1 2 2 3v u u u u v v



 را هم اضافه  كنيم كه يال تكراري نداشـته باشـيم آن را     اگر در تعريف گشت اين شرط      . گذر . تعريف

  .گذر مي ناميم

  .ي است كه يال تكراري نداردتبه عبارتي ديگر گذرگش

  .طول گذر و رئوس ابتدايي و پاياني گذر نيز مانند گشت مي باشد

 يكسان  مانند گشت بسته، به گذري بسته مي گويند كه رئوس ابتدايي و انتهايي آن.ر بستهگذ. تعريف

 .باشند

1مثالً در شكل زير  2 3v v v   1يك گذر و 2 3 1 4 5 1v v v v v v vيك گذر بسته مي باشد  .  
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  . اگر عالوه بر يالها، رئوس يك گشت هم غير تكراري باشند آن را مسير مي نامند.مسير. تعريف

  .به عبارت ديگر مسير گذري با رئوس تكراري مي باشد

1 در مسير .دور. تعريف 2 1, ,..., ,m mv v v v
+

1اگر    1mv v
+

درست . (  باشد آن را يك دور مي ناميم =

  ليكن تنها استثناي اين قاعده تعريف دور مي باشد،        است كه قرار شد در مسير راس تكراري نداشته باشيم و          



و هر راس آن دقيقاً يكبار در دور ظاهر مـي شـود      ! دقت كنيد در يك دور ما در حقيقت راس تكراري نداريم          

راي آن در هنگام نوشتن دور به صورت خطي بتوانيم دور بودن آن را مـشخص كنـيم يعنـي نـشان                    بوليكن  

 دوباره به راس اول بازگشته ايم مجبوريم راس اول را دوبـار در دنبالـه ظـاهر               بدهيم كه بعد از راس آخر هم      

  ). كنيم

 ما غالباً با مسيرها و دورها كه حالت      دقت كنيد، از آنجا كه گشت و گذر مفاهيم بسيار كلي مي باشند،            

  .بسته آنها مي باشند سر و كار خواهيم داشت

  !شما چرا؟نامند، به نظر   راس را مثلث مي3يك دور با 

121راس به صورت    m طول يك دور با      .ر طول دو  .تعريف vvvv m... را برابر باm     مـي گيرنـد و بيـانگر

  .تعداد يالهاي آن مي باشد

  .لمثا

  .در شكل روبه رو به مسير، دور و گشت و گذرهاي زير توجه كنيد

2v  :1  به1v يك مسير از  5 3 2v v v v  

2v:1  به 1vيك گشت از  5 1 2v v v v                                            

2v :1 به 1vيك گذر از  5 3 4 5 2v v v v v v  

1:و يك دور  2 5 1v v v v  

  )به عنوان تمرين . ( ثابت كنيد هر مسير يك گذر و هر گذر يك گشت مي باشد •

بـه عنـوان    ( ثابت كنيد هر دور يك گذر بسته و هر گذر بسته يك گشت بسته مـي باشـد                    •
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  )تمرين

)ثابت كنيد اگر گشت   • )vu, موجود باشد آنگاه مسير ( )vu,هم وجود خواهد داشت  .  

)در گشت   .تاثبا )vu,ما به ازاي هر بار تكرار  w به صورت   

1 1 1... ... ...i i j juu u wu u wu v
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  واهد خورد نخ,uvيك گشت بسته خواهيم داشت كه با حذف آن قسمت خللي به ارتباط 

1 1... ...i juu u wu v+→  

  . جايي خواهيم رسيد كه هيچ راس تكراري نخواهيم داشتهبو با ادامه اين كار سرانجام 

ي نداشـته باشـيم، يـال تكـراري هـم           رات مي كنيم در هر گشتي كه راس تكر        در تمرين بعد هم ثاب    

)نخواهيم داشت پس آنچه مي ماند يك مسير  )vu,است  .  

  .ثابت كنيد هر گشت با رئوس غير تكراري يك مسير است •

  .تنها چيزي كه نياز داريم اين است كه ثابت كنيم يال تكراري هم ندارد

0                                 در دنباله گشت  uv اگر يال. خلفبرهان 1... mw w w  

كرار شده باشد بديهي است الاقل يكي از رئوس هم تكراري در اين دنباله ظاهر خواهد شـد و ايـن                     ت

  .بافرض سوال تناقض دارد

  .به ادامه مباحث مسيرها و دورها در مبحث همبندي خواهيم پرداخت

 

  گشت بسته


