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The poor cartographer                                                                           Graph coloring       

 

 :الفكسة ألاطاطُت

بػؼ مشىالث الحاؾب آلالي حػخمض غلى  الحاالث التي  ال ًيىن فيها ؤخضار في هفـ الىكذ ؤو البض جيىن 

مثال لػمل حضٌو ػمني للمداغغاث ؤو الاحخماغاث والللاءاث اإلاهمت لألشخاص فخيىن , مجاوعة لها ختى جدضر  

َىالً بػؼ  الطػىباث في ؤلاوشاء إما إن ًدضر حػاعع في ؤوكاث الجضٌو ؤو حػاعع ألاشخاص مؼ بػؼ 

ً الغؾىم البُاهُت. الشغوؽ اإلاىغىغت لللاءاث مىً جمثُل َظٍ الطػىباث في مشيلت جلٍى   Graph Coloring)ٍو

 Problems)   ٍنها جدض مً َظ ىمً الحل بىغؼ كاغضة  لخلٍى  وحػخبر الخغابـ شيل مً ؤشياٌ اإلاسؿؿاث ٍو

 .الطػىباث

 :أهداف اليشاط

 الغؾىم واإلاسؿؿاث البُاهُت ً  .ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم جلٍى

 اإلاسؿؿاث بإكل غضص ممىً مً ألالىان ً  .ؤن جلىم بئًجاص ؤفػل الحلٌى لخلٍى

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت 

   مهاعة خل اإلاشىالث(Problem Solving). 

  مهاعة الخفىحر اإلاىؿلي(Logical reasoning) . 

   مهاعة إحغاء الخىاعػمُاث اإلاػلضة(Algorithmic procedures and complexity). 

   مهاعة الخىاضل البطغيCommunication of insights)). 

 :املىاد املعلىبت 

 ؾبىعة بُػاء 

  (1)وعكت غمل. 

 ؤلىان زشبُت. 
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 ( Graph Coloring )   

:ملدمت

ت حػض ٌ  إًجاص في الػملُاث بدىر غلم ؤؾالُب إخضي اإلاسؿؿاث هنٍغ ت ولهظٍ هما اإلاػلضة للمؿابل الحلى  الىنٍغ

اغُاث بػلم وزُم اعجباؽ  .مخفاوجت بضعحاث ولىً الػلىم مً ؤزغي ة مجمىع وهظلً خاؾب آلاليواٌ الٍغ

 :(Graph) والسطىم البُاهُت املخععاث

 (nodes) الػلض مً مجمىغت غباعة غً  جمثُل مجغص للػالكاث وهي 

لإلشاعة  الػلض َظٍ بحن جطل زؿىؽاٌ مً ومجمىغت للضاللت غلى ألاشُاء 

 .غلى هىع الػالكت

 ً  :(Graph Coloring) والسطىم البُاهُت املخععاثجلٍى

 ً  .َى اخض الؿغق اإلاؿاغضة غلى خل اإلاشىالث اإلاػلضة  بالخلٍى

 

 :فكسة اليشاط

نها وؾمي بظلً ألهه ال ًمخلً مبلغا هبحرا  غباعة غً زغابـ لبػؼ اإلاىاؾم وألاخُاء ًلىم الغؾام الفلحر بخلٍى

ؿلب مً الؿالباث ؤن ًلمً بمؿاغضجه بخدضًض ؤكل غضص ممىً مً  , لشغاء ألالىان إن كاعبذ غلى الاهتهاء ٍو

:ألالىان التي ًمىً اؾخسضامها وطلً بئجباع كاغضة مػُىت 

 . مخخلف إذا كاهذ املىعلخان أو البلدجان بُنهما حدودا مشتركت  البد أن جلىن كال منهما  بلىن 

أما إذا كاهذ املىعلخان أو البلدجان حشتركان فلغ في هلعت زأطُت واحدة ولِع بُنهما حدودا 

 بىفع اللىن مشتركت  البد ًمكً أن جلىهان 

 أحمر

 أحمر

 أخضر أخضر
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  ً عت الخالُت بأكل عدد ممكً مً ألالىان مظخخدمت كاعدة جلٍى صحي العالبت كىمي بخلىًٍ الخٍس عٍص

  (Graph Coloring role)املخععاث 
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  ً عت الخالُت بأكل عدد ممكً مً ألالىان مظخخدمت كاعدة جلٍى صحي العالبت كىمي بخلىًٍ الخٍس عٍص

  (Graph Coloring role)املخععاث 
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  ً عت الخالُت بأكل عدد ممكً مً ألالىان مظخخدمت كاعدة جلٍى صحي العالبت كىمي بخلىًٍ الخٍس عٍص

  (Graph Coloring role)املخععاث 
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  ً عت الخالُت بأكل عدد ممكً مً ألالىان مظخخدمت كاعدة جلٍى صحي العالبت كىمي بخلىًٍ الخٍس عٍص

  (Graph Coloring role)املخععاث 

 

 


