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مسائل ارضاء قيد
)Constraint Satisfaction(
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)constraint satisfaction( مسائل ارضاء قيد

به حاالت موجود در فضاي حالت) black-box(نگاه سربسته : تاكنون�
توابع اكتشافي مي توانستند به بررسي دقيق تر محتواي حالت ها براي ارزيابي آنها  �

بپردازند

از ديد الگوريتم جستجو حالت ها داراي يك نمايش اتمي بودند�

ورود به جزئيات حالت ها: راه ديگر�
مجموعه اي از متغيرها: نمايش فاكتور بندي شده براي نشان دادن حالت ها�
متنوعامكان حل كاراتر مسائل �

بجاي  ) general-purpose(امكان استفاده از الگوريتم هاي همه منظوره �
براي يافتن راه حل) problem-specific(روش هاي مختص مسأله 

تعيين مقادير صحيح براي متغيرهاي مسأله): CSP(مسائل ارضاء قيد �
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مسائل ارضاء قيد

مقادير صحيح توسط قيود در نظر گرفته شده براي متغيرها تعيين مي شود�
ساده سازي جستجو با حذف بخش هايي از  : ايده اصلي در حل مسائل ارضاء قيد�

كه مرتبط با مقادير نقض كننده ي قيود هستند) search space(فضاي جستجو 

تعريف مسأله ارضاء قيد�
X={X1, …, Xn}: مجموعه متغيرها�

D={D1, …, Dn}: مجموعه دامنه ها�

�D
i

Xمتغير ) مجموعه مقادير ممكن(دامنه  
i

را نشان مي دهد 

C={C1, …, Cm}: مجموعه قيود�

>گستره، رابطه<به صورت زوج �

رابطه مي تواند بصورت ليستي شامل تركيب هاي مختلف مقادير ممكن متغيرها  �

4رابطه  اي كه بتوان با كمك آن تعلق يك تركيب مقادير را بررسي كرد�



مسائل ارضاء قيد

مقادير ) assignment(يك انتساب : حالت در يك مسأله ارضاء قيد�
به برخي يا تمام متغيرها) مقداردهي(

انتسابي كه هيچ يك از قيود را نقض نكند): قانوني(انتساب سازگار �

انتسابي كه در آن تمام متغيرها مقداردهي شوند: انتساب كامل�
مسأله مي شودمتفاوت ساخت حالت هاي منجر به كامل مختلف مقداردهي هاي �

فقط برخي از متغيرها مقداردهي مي شوند: انتساب جزئي�

يك انتساب كامل و سازگار: راه حل�
مقداردهي به تمام متغيرها كه تمام قيود ناظر به آنها را ارضاء كند�
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مسائل ارضاء قيد

رنگ آميزي نقشه: مثال�
ناحيه ها: متغيرها�

مجموعه رنگ هاي  : دامنه هاي مقادير�
)}قرمز، سبز، آبي{: مثال(ممكن 

ناحيه هاي مجاور بايد داراي  : قيود�
رنگ هاي متفاوت باشند

Alldiffقيد �
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مسائل ارضاء قيد

يك راه حل: مثال رنگ آميزي نقشه�
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مسائل ارضاء قيد

)Constraint Graph(گراف قيد �
گره ها نشان دهنده متغيرها�

)binary constraints(يال ها نشان دهنده قيود دوتايي �
قيدهاي ناظر به دو متغير�
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مسائل ارضاء قيد

CSPمزاياي تبيين مسأله به صورت يك �

يك نمايش طبيعي براي بسياري از مسائل�

امكان بكارگيري الگوريتم هاي همه منظوره براي حل مسأله�
بدليل (ها سريعتر از الگوريتم هاي جستجوي فضاي حاالت هستند CSPالگوريتم هاي حل �

)حذف بخش هاي بزرگي از فضاي جستجو

)constraint propagation(استفاده از انتشار قيد �

مشخص كردن مقاديري از متغيرها كه قيود را  : امكان بررسي انتساب هاي جزئي�
نقض مي كنند

امكان حل بسياري از مسائلي كه براي الگوريتم هاي جستجوي فضاي حاالت  �
رام شدني نيستند

9



مسائل ارضاء قيد

)scheduling(زمانبندي : مثال�

زمان شروع هر كار: متغيرها�

زمان هاي مختلف براي شروع كارها: دامنه ها�
توالي انجام كارها، مدت زمان اجراي كارها: قيود�

)timetabling(زمانبندي درسي �

زمانبندي حمل و نقل�
زمانبندي كارها در كارخانه ها�

تخصيص فرآيندهاي كاري در يك محيط اداري�
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مسائل ارضاء قيد

هاCSPانواع متغيرها در �
متغيرهاي گسسته�
O(dn)تعداد انتساب هاي كامل : با دامنه ي متناهي�

است Max-Satisfiability← NP-complete: مثال�

زبان قيد ←براي بيان قيود نياز به يك زبان خاص است : با دامنه ي نامتناهي�

متغيرهاي پيوسته�
مطرح هستند) operations research(در حوزه تحقيق در عمليات �

برنامه ريزي انجام آزمايش ها روي تلسكوپ هابل: مثال�

)linear programming(مسائل برنامه ريزي خطي �

قيدها به صورت معادالت يا نامعادله هاي خطي بيان مي شوند�

در زمان چندجمله اي قابل حل هستند�
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مسائل ارضاء قيد

هاCSPانواع قيود در �
فقط ناظر به تك متغيرها هستند): unary(قيود تكي �
ارتباط دو متغير را نشان مي دهند): binary(قيود دوتايي �
مي توان مسأله را با گراف قيد نشان داد�

ناظر به چندين متغير هستند): global(قيود سراسري �
Alldiffقيد �

هر حرف يك عدد متفاوت را نشان مي دهد: cryptarithmeticمعماهاي �

)hypergraph(گراف -امكان نمايش با فوق�

گره هاي معمولي متناظر با هر متغير�

گره هاي قيد متناظر با هر قيد�
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مسائل ارضاء قيد

cryptarithmeticمعماهاي : مثال�

{F, T, U, W, R, O, X1, X2, X3}: متغيرها�

{9 ,… ,0}: دامنه براي هر متغير�

...، Alldiff(F, T, U, W, R, O) ،O+O=R+10X1: قيود�
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مسائل ارضاء قيد

)ادامه(ها CSPانواع قيود در �

)ادامه(قيود سراسري �
با قيود دوتايي تبديل كرد CSPرا به يك ) متناهي(با قيود سراسري  CSPمي توان هر �

هاCSPگونه هاي ديگر قيود در �
ارضاء كردن آنها ضروري نيست: قيود ترجيحي�
براي ارجحيت دادن به راه حل هاي متفاوت�

مي توان آنها را به صورت توابع هزينه بر روي مقداردهي متغيرها پياده سازي كرد�

)COP(مسائل بهينه سازي قيود : امكان استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي�

متغيرها به صورت خطي در قيد ظاهر مي شوند: خطيقيود �
مسائل با قيود غيرخطي در حالت كلي حل شدني نيستند�
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در مسائل ارضاء قيد) Inference(استنتاج 

:ها به صورت افزايشي مبتني بر جستجوCSPروش ساده براي حل �

{}انتساب تهي: حالت اوليه�

انتساب مقدار به يك متغير مقداردهي نشده به صورتي كه با مقداردهي : كنش ها�
نباشد) conflict(در تضاد  ساير متغيرها تا اين لحظه

است) failure(اگر مقداري پيدا نشد يك شكست �

آيا انتساب كامل است: آزمايش هدف�

هزينه يكسان براي تمام كنش ها: هزينه مسير�

تعداد گره ها بسيار زياد خواهد بود�
...و  d(n-1)، در سطح بعدي ndضريب انشعات در باالترين سطح �

است n!dnتعداد برگ ها �
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مسائل ارضاء قيددر استنتاج 

آيا فقط به جستجو بپردازيم؟�

استفاده از قيود براي كاهش ): constraint propagation(انتشار قيد �
مقادير مجاز براي هر متغير

به صورت پيش پردازش قبل از جستجو�

به صورت ميانگذاري در حين جستجو�

استنتاج در مسأله ارضاء قيد يعني بررسي سازگاري و سازگار كردن �
متغيرها) حذف مقادير ناسازگار(

در يك گراف قيد) local consistency(سازگاري موضعي �
...سازگاري گره، سازگاري يال، سازگاري مسير، : داراي انواع مختلف است�
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استنتاج در مسائل ارضاء قيد

)node consistency(سازگاري گره �

سازگار است كه به ازاي تمام مقادير دامنه ي آن قيود تكي ناظر  –متغيري گره �
به اين متغير ارضاء شوند

شبكه اي كه تمام متغيرهاي آن گره سازگار باشند: سازگار–شبكه گره �
پس از اعمال سازگاري گره براي هر متغير، مي توان قيود تكي ناظر به آن متغير �

حذف كرد CSPرا از 

)arc consistency(سازگاري يال �

سازگار است اگر به ازاي تمام مقادير  –يال  Xjدر ارتباط با متغير  Xiمتغير �
وجود داشته باشد كه قيد ناظر به اين دو  Xj، مقداري در دامنه ي Xiدامنه ي 

را ارضاء كند) يال بين دو گره در گراف قيد(متغير 
ديگر ) مرتبط(شبكه اي كه در آن هر گره با تمام گره هاي : سازگار–شبكه ي يال �

17سازگار باشد–يال 



استنتاج در مسائل ارضاء قيد

)ادامه(يال سازگاري �

AC-3الگوريتم �
مي كند) سازگار–يال (ليستي از يال ها نگهداري و هر يك را به صورت تكي بررسي �
اگر در هنگام اعمال سازگاري يال، دامنه مقادير يكي از گره ها كاهش يافت، تمام يال هاي  �

مرتبط با اين گره را دوباره به ليست اضافه مي كند
O(cd3) :پيچيدگي زماني�

�d  اندازه دامنه متغيرها وc تعداد قيود دوتايي است

)path consistency(سازگاري مسير �

در نظر گرفتن سه متغير به صورت همزمان�
سازگار هستند اگر به ازاي هر  –مسير  Xmبا متغير  {Xi, Xj}يك زوج متغير �

وجود داشته باشد كه قيود ناظر   Xmمقداري براي  ،Xjو  Xiمقداردهي سازگار به 
را ارضاء كند {Xm, Xj}و زوج  {Xi, Xm}به زوج 

18



استنتاج در مسائل ارضاء قيد

kسازگاري : حالت كلي�

�k  متغيرk– سازگار هستند اگر به ازاي هر مقداردهي سازگار بهk-1  ،متغير
امين متغير وجود داشته باشدkيك مقدار سازگار براي 

–kاست اگر ) strongly k-consistent(قوي سازگار –CSP kيك �

و گره سازگار باشد... سازگار، –(k-1)سازگار، 
O(n2d)زمان  ←حتماً راه حل دارد �

نياز به زمان و فضاي نمايي نسبت به تعداد متغيرها دارد kسازگاري �

)global constraints(سازگاري با قيود سراسري �

Alldiffمانند قيد �
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استنتاج در مسائل ارضاء قيد

)ادامه(سراسري سازگاري با قيود �

اولويت مقداردهي به متغيرهايي با  : يك الگوريتم ساده براي كشف ناسازگاري�
....ابتدا دامنه هاي تك مقداري، سپس دامنه هاي دومقداري و: دامنه محدود تر

Sudoku: مثال�

)بغير از خانه هاي مقداردهي شده( {9 ,… ,1}دامنه هاي با متغير  �81

Alldiffقيد از نوع  �27

)resource constraint(قيد منبع �
Atmostقيد : مثال�

هايي با قيد منبع و  CSPبراي ) bounds propagation(استفاده از انتشار كران ها �
دامنه هاي بزرگ

– bound(سازگار –مسأله كران � consistent(
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CSPدر  )backtracking(جستجوي عقب روي 

استنتاج يا جستجو؟�
ميانگذاري جستجو و استنتاج�

هاCSPروش ساده جستجو براي حل �
ترتيب اعمال كنش ها  : هاcommutativity (CSP(ويژگي جابجايي پذيري �

تأثيري در جواب بدست آمده ندارد) مقداردهي به متغيرها(
در هر گره فقط كنش هاي مرتبط با يك متغير را در نظر مي گيريم�
dnكاهش تعداد برگ ها به �

جستجوي عقب رو�
جستجوي عمق اول براي مقداردهي نوبت به نوبت به متغيرها، و عقب روي وقتي �

كه مقداردهي مجازي براي يك متغير امكان پذير نباشد
21



جستجوي عقب رو
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جستجوي عقب رو
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جستجوي عقب رو

ترتيب انتخاب متغيرها براي مقداردهي�
انتخاب تصادفي از بين متغيرهاي مقداردهي نشده�
{X1, …, Xn}: از متغيرها) ايستا(استفاده از يك ترتيب بندي بخصوص �

 minimum remaining(» با كمترين مقادير باقيمانده«استفاده از تابع اكتشافي �

values – MRV(

هرس كردن سريعتر بخش هاي بيشتري از درخت ←انتخاب مقيدترين متغير �

)degree(» با بيشترين درجه«استفاده از تابع اكتشافي �
مؤثر در ابتداي جستجو�

تفاوتي بين متغيرها قائل نشود MRVهنگامي كه تابع اكتشافي �

�Tie-breaker
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جستجوي عقب رو

ترتيب انتخاب مقادير از دامنه متغيرها�
)least-constraining value(» مقدار با مقيدكنندگي كمينه«تابع اكتشافي �
باعث حذف كمترين مقادير از دامنه متغيرهاي مجاور شود�

با هدف افزايش انعطاف پذيري در مقداردهي هاي بعدي�

اگر هدف بدست آوردن تمام راه حل هاي ممكن است، ترتيب بندي مقادير مهم نيست�

ميان گذاري جستجو و استنتاج�
سازگار كردن تمام متغيرهاي مرتبط –يال ): forward checking(بررسي رو به جلو �

با متغيري كه مقداردهي مي شود
– maintaining arc consistency(الگوريتم حفظ سازگاري يال � MAC(
بررسي تأثير سازگاري يال بر روي ساير متغيرهاي غير مجاور و قيود مرتبط با آنها�
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جستجوي عقب رو

بررسي رو به جلو�
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جستجوي عقب رو

جلوبررسي رو به �
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جستجوي عقب رو

جلوبررسي رو به �

28



جستجوي عقب رو

جلوبررسي رو به �
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جستجوي عقب رو

چگونگي عقب روي�
بازگشت به آخرين ): chronological(عقب روي بر اساس ترتيب زماني �

)گره قبلي در درخت جستجو(تصميم گيري 

عقب روي به تصميم گيري كه مشكل مقداردهي را حل : عملكرد هوشمندانه تر�
)backjumping(پرش به عقب  ←كند 
براي هر متغير) conflict set(نگهداري يك مجموعه تضاد �

باشد به آخرين مقداردهي به يكي از اعضاي مجموعه تضاد آن  اگر دامنه متغير تهي �
برمي گرديم

در صورت ميانگذاري جستجو و استنتاج نيازي به پرش به عقب نيست�
هر شاخه اي كه توسط پرش به عقب حذف شود توسط جستجوي رو به جلو هم حذف  �

مي شود
30



هاCSPجستجوي موضعي براي 

هاCSPيك روش كارا براي حل بسياري از �
حاالت فقط به صورت انتساب كامل در نظر گرفته مي شوند�

-min(انتخاب مقداردهي براي متغيرها بر اساس روش كمترين تضادها �

conflicts :(انتخاب مقداردهي كه كمترين تعداد قيدها را نقض كند
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هاCSPجستجوي موضعي براي 

ها هنگام استفاده CSPزياد در چشم انداز ) pleateux(شانه هاي وجود �
تضادجستجو با روش كمترين از 
Tabuاستفاده از حركت هاي به كنار با كمك ليست �

اولويت دهي به قيدها�
وزن دهي به قيدها و بررسي مجموع وزن ها�
در ابتدا وزن تمام قيدها برابر است�
مقداري انتخاب مي شود كه به كمترين  /در هر مرحله الگوريتم جفت متغير�

مجموع وزن قيدهاي نقض شده منجر شود

وزن قيدهايي كه نقض مي شوند بيشتر مي شود�
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هاCSPساختار 

يك روش مؤثر در حل مسائل واقعي، تجزيه آنها به زيرمسائل كوچكتر �
divide and conquerروش : است

تجزيه مسأله به زيرمسائل كامالً مستقل�
در گراف قيد) connected components(شناسايي مؤلفه هاي متصل �

تركيب راه حل هاي زيرمسائل مستقل، راه حل مسأله اصلي را تشكيل مي دهد�

پيچيدگي خطي نسبت به تعداد متغيرها: O(dcn/c)به  O(dn)تبديل پيچيدگي زماني از �
اينگونه مسائل معموالً نادرند�

مسائل با ساختار درختي�
بين هر دو گره در گراف قيد فقط يك مسير وجود دارد�

O(nd2): قابل حل در زمان خطي نسبت به تعداد متغيرها�
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هاCSPساختار 

)ادامه(درختي مسائل با ساختار �

بدست آوردن ترتيب توپولوژيكي �
)Topological (متغيرها

34



هاCSPساختار 

)ادامه(مسائل با ساختار درختي �

35



هاCSPساختار 

تبديل مسائل با ساير ساختارها به ساختار درختي�
)مقداردهي به متغير(روش حذف گره �
انتخاب زيرمجموعه اي از متغيرها كه حذف آنها گراف قيد را به ساختار درختي تبديل مي كند�

�cycle cutset

سازگار كردن متغيرهاي مجاور با متغيرهاي مقداردهي شده�

O(dc(n-c)d2)پيچيدگي زماني �
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)ادامه(درختي تبديل مسائل با ساير ساختارها به ساختار �

)tree decomposition(تجزيه درختي �
تجزيه گراف قيد به مولفه هاي مستقل�

متغيرهايي كه در بيش از يك مؤلفه ظاهر مي شوند بايد در همه آنها مقدار يكسان داشته �
)قيد روي مؤلفه ها(باشند 

تركيب زيرراه حل هاي بدست آمده براي مؤلفه ها بصورتي كه زيرراه حل انتخاب شده �
براي هر مؤلفه با زيرراه حل مؤلفه هاي مجاور سازگار باشد

اندازه بزرگترين مؤلفه منهاي يك: در يك تجزيه درختي) tree width(عرض درخت �

كمترين عرض درخت در ميان تمام تجزيه هاي  ): w(عرض درخت يك گراف قيد �
درختي ممكن

O(ndw+1): پيچيدگي زماني�
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مثال تجزيه درختي�
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ساختار در مقادير متغيرها�
جايگشت هاي مختلف يك مقداردهي به  ): value symmetry(تقارن مقدار �

متغيرها
)symmetry breaking(كاهش فضاي جستجو با استفاده از قيدهاي شكست تقارن �

NT < SA < WA ←نحوه مقداردهي به متغيرها : مثال�
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جمع بندي

)CSP(تعريف مسائل ارضاء قيد �

حالت، راه حل، گراف قيد: مفاهيم مرتبط�

هاCSPانواع �

هاCSPاستنتاج در �

هاCSPجستجوي عقب رو براي حل �

هاCSPجستجوي موضعي براي حل �

در حل كردن آن CSPاز ويژگي هاي ساختاري استفاده �
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