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یک راُحل ًَرهبٌب برای هسئلِی هجوَع زیرهجوَعِّب
 عؼیذ جلیلی ٍ هزین هحجتی،آًبّیتب هٌبفی هَرکبًی
 تْزاى، داًؾگبُ تزثیت هذرط، داًؾکذُ هٌْذعی ثزق ٍ کبهپیَتز،گزٍُ هٌْذعی کبهپیَتز
anahita.manafi, s.jalili, maryam.mohabbati }@modares.ac.ir{

ُ هسبئل زیبدی در علَم کبهپیَتر ٍجَد دارًد کِ تبکٌَى برای حل آىّب الگَریتنّبیی بب زهبى اجرای چٌدجولِای ارائِ ًشد- ُچکید
 در ایي هقبلِ هسئلِ هجوَع زیرهجوَعِّب را بب استفبدُ از ابسارّبی. بِ ایي هسبئل در اصطالح هسبئل اى پی کبهل گفتِ هیشَد.است
 هجوَع توبم زیرهجوَعِّبی، در ایي رٍش. ایدُی حل ایي هسئلِ بر هبٌبی خَاص فرکبًس ًَر هیببشد.ًَری شبیِسبزی کردین
 هسئلِ در صَرتی دارای جَاة است کِ ًَری بب، در ًْبیت.هجوَعِی دادُ شدُ بب استفبدُ از شیفتدٌّدُی فرکبًسی تَلید هی شًَد
 رٍش ارائِ شدُ جْت حل ایي هسئلِ دارای. ٍجَد داشتِ ببشدS فرکبًسی برابر بب هجوَع فرکبًس پرتَ ًَر اٍلیِ ٍ عدد دادُ شدُی
.پیچیدگی زهبًی ٍ هصرف هٌببع از هرتبِی چٌدجولِای هیببشد
.سیزهجوَػِّب

 هغئلِ هجوَع، ؽیفتدٌّذُی فزکبًغی، هغبئل اىپی کبهل، هحبعجبت ًَرهجٌب، هحبعجبت ًبهتذاٍل-ُکلیذ ٍاص
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Abstract- There are many NP-complete problems in computer science, so far the polynomial-time algorithms for their
solution are not provided. In this paper, we simulate the subset-sum problem using optical elements. The idea of solving this
problem is based on the properties of the light frequency. In this approach, the sum of all subsets of given set are generated
using the frequency shifter. Finally, the problem has solution when the light gets out has the frequency equals to the sum of
frequency of the primary beam and a given number S. To solve this problem the time and resource complexity is in order of
polynomial.
Keywords: Unconventional computing, Light-based computing, NP-Complete problems, Frequency shifter, Subset-sum
problem
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 8تب  01ثْوي  ،099۱داًؾگبُ صٌؼتی ؽیزاس

 .1هقدهِ
هٌظَر اس هحبعجبت هتذاٍل هحبعجبتی اعت کِ ثب اعتفبدُ
اس اثشارّبی هحبعجبتی رایج ،یؼٌی کبهپیَتزّبی
الکتزًٍیکی فؼلی اًجبم هیگیزد .در کٌبر کبهپیَتزّبی
الکتزًٍیکی کًٌَی ،اس عبلّب قجل تالػّبیی ثزای اعتفبدُ
اس عبیز رٍػّبی هحبعجبتی آغبس ؽذُ اعت .یکی اس دالیل
ارائِی هذلّبی هحبعجبتی ًبهتذاٍل حل هغبئل اىپی
کبهل در سهبًی چٌذ جولِای اعت [.]0
در دِّّبی اخیز تالػّب ثزای طزاحی ٍ عبخت
هبؽیيّبی هحبعجبتی در حَسُ هحبعجبت ًبهتذاٍل
افشایؼ یبفتِ اعت .اس جولِ آىّب هیتَاى ثِ هحبعجبت
ًَرهجٌب [ ،]۱39هحبعجبت دیاىای [ ،]4هحبعجبت
کَاًتَهی[ ،]5هحبعجبت غؾبیی [ ٍ ]6هحبعجبت ثزخَرد
هجٌب [ ]7اؽبرُ کزد .هحبعجبت ًَرهجٌب ثِ دلیل قبثلیتّبی
جذیذی کِ ثَاعطِی ثزخی ٍیضگیّبی فیشیکی ًَر ارائِ
کزدُاًذ ،هَرد تَجِ پضّؾگزاى قزار گزفتِ اعت .اس
جولِی ایي ٍیضگیّب هیتَاى ثِ حزکت هَاسی پزتَّبی
ًَر ،قبثلیت تؾخیص فزکبًظّبی هختلف در ثبسُّبی
پیَعتِ در یک پزتَ ًَر ٍ ًیش قبثلیت تقغین یک پزتَ ًَر
ثِ پزتَّبی تقزیجب هؾبثِ ،اؽبرُ ًوَد.

 .3ارزیببی ٍ شبیِسبزی رٍش پیشٌْبدی

هحبعجبت ًَر هجٌب اس ًظز رٍػ حل هغئلِ ثِ چٌذیي
گزٍُ تقغین هیؽًَذ کِ ػجبرتٌذ اس :رٍیکزد فیلتز کزدى ٍ
قطجی کزدى ًَر [ ،]839رٍیکزد پَؽؼ ًَری[،]01300
رٍیکزد ایجبد تأخیز در حزکت پزتَّبی ًَر [،]0۱309304
رٍیکزد اعتٌتبج هبتزیظّبی دٍدٍیی ًَری [ٍ ]05
رٍیکزد هجتٌی ثز طَل هَج [ .]06اس جولِ پزکبرثزدتزیي
هغبئلی کِ تبکٌَى ثب ایي رٍیکزدّب حل ؽذُاًذ ؽبهل
هغبئل هغیز ّویلتًَی ،فزٍؽٌذُی دٍرُ گزد،
هزتتعبسی ،خَؽِ ثٌذی ،افزاس-9 ،ارضبپذیزی ،هجوَع
سیزهجوَػِّب ٍ پَؽؼ کبهل هیثبؽٌذ .تب کٌَى هغئلِی
هجوَع سیزهجوَػِّب ثب رٍیکزد ایجبد تبخیز در حزکت
پزتَّبی ًَر [ ]0۱309304حل ؽذُ اعت.

حل هغئلِ هجوَع سیزهجوَػِّب ثزای ًوًَِ ثزای
ؽجیِعبسی ؽذُ
ٍ
هجوَػِ {}-73-93-8353۱
اعت .هؼوبری هؼبدل ثب ایي ًوًَِ هغئلِ در ؽکل  0ارائِ
ؽذُ اعت .پزتَ ًَری ثب فزکبًظ  011تزاّزتش ٍ تَاى 011
ٍات ثب اعتفبدُ اس لیشر هَج پیَعتِ ،ثِ هؼوبری ارائِ ؽذُ
تبثیذُ هیؽَد .ثِ تؼذاد اػضبی هجوَػِ  Aدر هؼوبری
ثلَک ٍجَد دارد کِ ثِ صَرت عزی در کٌبر ّن چیذُ
ؽذُاًذّ .ز ثلَک ؽبهل تؼذادی الوبى ًَری ؽبهل ؽیفت
دٌّذُ فزکبًغی ،هقغن تَاى ٍ تزکیت کٌٌذُ تَاى اعت .اس
آًجبیی کِ هجوَػِ  Aؽبهل پٌج ػضَ اعت ،ثٌبثزایي
هؼوبری ؽکل  0پٌج ثلَک دارد .ایي ثلَکّب هجوَع توبم
سیزهجوَػِّبی هجوَػِ  Aرا تَلیذ هیکٌٌذً .شدیکتزیي
ثلَک ثِ لیشر ثلَک اٍل درًظز گزفتِ ؽذُ اعت ٍ ثب دٍر
ؽذى اس لیشر ؽوبرُ ثلَکّب سیبد هیؽَد.

 .2رٍش پیشٌْبدی
در رٍػ پیؾٌْبدی ثزای حل هغئلِ هجوَع
ؽذُ
دادُ
هجوَػِ
ثِاسای
سیزهجوَػِّب
ٍ ػذد صحیح  ،Sیک
{a1,a2,...,an},
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هؼوبری دٍ ثؼذی ؽجیِ ثِ هبتزیظ در ًظز گزفتِ هیؽَد.
در ایي هؼوبری هجوَع اػضبی توبم سیزهجوَػِّبی
هجوَػِ  Aتَلیذ هیؽًَذ .در اثتذا پزتَ ًَر ٍرٍدی ؽبهل
فقط یک فزکبًظ ،ثِ ثلَک اٍل تبثیذُ هیؽَد .درایي
ثلَک پزتَ ًَر ثب اعتفبدُ اس هقغن تَاى ثِ  nسیزپزتَ
تقغین هیؽَد .عپظ سیزپزتَّبی تَلیذ ؽذُ ثِ ؽیفت-
دٌّذُّبی فزکبًغی تبثیذُ هیؽًَذ کِ سیزهجوَػِّبی
تک ػضَی را تَلیذ هیکٌٌذ .هقذار ثزچغت ایي
ؽیفتدٌّذُّبی فزکبًغی ثزاثز ثب اػذاد هَجَد در
هجوَػِ  Aاعت .در ثلَک دٍم ،هجوَع اػضبی توبم
سیزهجوَػِّبی دٍ ػضَی ثب ؽیفت دادى فزکبًظّبی
تَلیذ ؽذُ در هزحلِ قجل ایجبد هیؽًَذ .ایي رًٍذ تَلیذ
هجوَع سیزهجوَػِّب ثب اعتفبدُ اس ؽیفتدٌّذُّبی
فزکبًغی اداهِ هییبثذ .درًْبیت ،در ثلَک آخز هجوَع
اػضبی هجوَػِ  Aتَلیذ هیؽًَذ .در اًتْب ٍجَد
هجوَػِای ثزرعی هیؽَد کِ هجوَع اػضبی آى ثزاثز ثب
ػذد صحیح  Sثبؽذ .اگز پزتَ ًَری ٍجَد داؽتِ ثبؽذکِ
فزکبًظ آى ثزاثز ثب حبصلجوغ فزکبًظ پزتَ اٍلیِ ٍ ػذد
صحیح  Sثبؽذ ،آًگبُ هیتَاى گفت کِ هجوَػِ  Aؽبهل
سیزهجوَػِای اعت کِ حبصلجوغ اػضبی آى
سیزهجوَػِ ثزاثز ػذد صحیح  Sاعت.

ثیغتویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى ثِ ّوزاُ ؽؾویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَیک ایزاى

ؽکل  :0ؽجیِ عبسی هغئلِ هجوَع سیزهجوَػِّب ثزای ًوًَِ
هجوَػِ A

ثلَک اٍل درؽکل ً ۱ؾبى دادُ ؽذُ اعت .ایي ثلَک
هجوَع سیزهجوَػِّبی تک ػضَی را تَلیذ هیکٌذ ٍ ثِ
تؼذاد اػضبی هجوَػِ  Aالوبى ؽیفت دٌّذُ فزکبًغی
دارد .ؽیفت دٌّذُ فزکبًغی اٍل (الوبى -7THZ
 Frequency Shifterدر ؽکل  )۱فزکبًظ پزتَ ًَر را ثِ
اًذاسُ  -7تزاّزتش ؽیفت هیدّذ ٍ پزتَ ًَر ثب فزکبًظ 99
تزاّزتش را تَلیذ هیکٌذ .اس آًجبیی کِ در چْبر
سیزهجوَػِ اس سیزهجوَػِّبی دٍ ػضَی ػذد ٍ -7جَد
دارد ٍ ایي پزتَ ًَر ثزای تؾخیص ٍجَد جَاة ثبیذ ثب
عبیز پزتَّبی تَلیذ ؽذُ در ایي ثلَک ٍ ثلَکّبی ثؼذ
تزکیت ؽَد ،ثٌبثزایي پزتَ ًَر ثِ پٌج سیزپزتَ تقغین هی-
ؽَد .ؽیفت دٌّذُ دٍم فزکبًظ پزتَ ًَر را ثِاًذاسُ -9
تزاّزتش ؽیفت هیدّذ ٍ پزتَ ًَر ثب فزکبًظ  97تزاّزتش را
تَلیذ هیکٌذ .ػذد  -9در چْبر سیزهجوَػِ دٍ ػضَی
ٍجَد دارد .اس آًجبیی کِ سیزهجوَػِ { }-93-7در ثلَک
دٍم ثب اعتفبدُ اس پزتَ ًَر ثب فزکبًظ  99تزاّزتش تَلیذ
هیؽَد ،ثٌبثزایي ػذد  -9در عِ سیزهجوَػِ دٍ ػضَی
دیگز ٍجَد دارد ٍ پزتَ ًَر ثب فزکبًظ  97ثِ چْبر سیزپزتَ
تقغین هیؽَد .ثِ ّویي تزتیت ؽیفت دٌّذُّبی ثؼذی
در ثلَک اٍل پزتَ ًَر را ثِ اًذاسُ ثزچغت اهیي ػذد
هَجَد در هجوَػِ  Aؽیفت هیدٌّذ.

ؽکل  :۱اٍلیي ثلَک هؼوبری ارائِ ؽذُ کِ توبم سیزهجوَػِّبی تک
ػضَی را تَلیذ هیکٌذ

ثِ ّویي تزتیت در ثلَکّبی ثؼذی هجوَع سیزهجوَػِ-
ّبی دٍ ،عِ ،چْبر ٍ پٌج ػضَی ایجبد هیؽًَذ .در ًْبیت
خزٍجی آخزیي ثلَک ثِ یک آؽکبرعبس ٍصل هیؽَد ٍ
هجوَع توبم سیزهجوَػِّبی هجوَػِ  Aتَلیذ ؽذُ در
ثلَکّب ثزای ٍجَد جَاة صحیح ثزرعی هیؽًَذ .اگز
پزتَ ًَر ثب فزکبًظ  011تزاّزتش در ثیي پزتَّبی ًَر
ٍجَد داؽتِ ثبؽذ ثِ هؼٌی ٍجَد سیزهجوَػِ ای اعت کِ
اعت .ثٌبثزایي آؽکبرعبس
هجوَع اػضبیؼ ثزاثز ثب
فؼبل ؽذُ ٍ در خزٍجی جزیبى الکتزیکی تَلیذ هیکٌذ.
خزٍجی ایي آؽکبرعبس در ؽکل ً 9ؾبى دادُ ؽذُ اعت.
ثِ دلیل ٍجَد هقغنّبی تَاى در هؼوبری تَاى پزتَ ًَر اس
ٍ 011ات ثِ ٍ 8.7ات کبّؼ هییبثذ.

ثلَک ؽکل  0ؽبهل پٌج خزٍجی اعت کِ ٍرٍدیّبی
ثلَک دٍم ّغتٌذ .اٍلیي خزٍجی ایي ثلَک یک پزتَ ًَر
ثب فزکبًظ  99تزاّزتش اعت .خزٍجی دٍم پزتَّبی ًَر99
ٍ  97تزاّزتش (ثِ تزتیت ًؾبى دٌّذُ اػذاد  -9 ٍ -7در

ؽکل  :9خزٍجی آؽکبرعبس ،خط آثی عیگٌبل اصلی ٍ خط عجش
عیگٌبل ًَیش را ًؾبى هیدّذ
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هجوَػِ  )Aهیثبؽٌذ ،کِ اس تزکیت خزٍجی ؽیفت
دٌّذُ اٍل ثب ؽیفت دٌّذُ دٍم تَلیذ هیؽًَذ .خزٍجی
عَم پزتَّبی ًَر  98 ٍ97 399تزاّزتش ،خزٍجی چْبرم
پزتَّبی ًَر هؼبدل ثب اػذاد  ٍ 5 ٍ -9 3-7 3-۱خزٍجی
پٌجن کلیِ سیزهجوَػِّب تک ػضَی تَلیذ ؽذُ در ایي
ثلَک را ًؾبى هیدّذ.
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 داًؾگبُ صٌؼتی ؽیزاس،099۱  ثْوي01  تب8
 در ثلَک دٍم هجوَع اػضبی.ػضَی عبختِ هیؽًَذ
 ایي رًٍذ.سیزهجوَػِّبی دٍ ػضَی عبختِ هیؽًَذ
- ػضَی در ثلَکi عبخت هجوَع اػضبی سیزهجوَػِّبی
ام هجوَعn ّبی ثؼذ اداهِ هییبثذ تب ایٌکِ در ثلَک
َ در ًْبیت اگز پزت. عبختِ هیؽًَذA ِاػضبی هجوَػ
ًَری ٍجَد داؽت کِ حبصل ؽیفتّبی فزکبًغی آى ثزاثز
 ثِ اضبفِ فزکبًظ پزتَ ًَر ٍرٍدیS ُثب ػذد دادُ ؽذ
. آؽکبر عبس رٍؽي هیؽَد،ثبؽذ

ِ هقبیس.4
. اجزا هیؽَدO1 در رٍػ پیؾٌْبدی ّز ثلَک در سهبى
n اس آًجبیی کِ تؼذاد ثلَکّبی هَجَد در هؼوبری ثزاثز ثب
On  ِ ثٌبثزایي پیچیذگی سهبًی حل هغئلِ اس هزتج،اعت
ِ ثب ّز ثبر اضبفِ ؽذى یک ػذد( اهیي ػذد) ث.هیثبؽذ
3i  2 هجوَػِ هَرد ًظز یک ثلَک ثب تؼذاد الوبىّبی
 ثٌبثزایي پیچیذگی.ثِ هؼوبری ارائِ ؽذُ اضبفِ هیگزدد

 

. هیثبؽذO n 2 ِهٌبثغ هصزفی در ایي رٍػ اس هزتج
 هغئلِ هجوَع سیزهجوَػِّب را ثزای،ُرٍػ ارائِ ؽذ
 در ایي رٍػ هیتَاى الوبىّبی.اػذاد صحیح حل هیکٌذ
هَرد ًیبس را در اثؼبد هیکزٍهتز اًتخبة کزد ٍلی حذاقل
کبثلّبی فیجزًَری اعتفبدُ ؽذُ در رٍػّبی پیؾیي
 اس آًجبیی کِ در ّز ثلَک هقغن تَاى. اعت0.0003 m
.ٍجَد دارد ثٌبثزایي تَاى ثِ صَرت ًوبیی کبّؼ هییبثذ
 هیتَاى قجل اس هقغن تَاىّب،ثزای ججزاى کبّؼ تَاى
.تقَیت کٌٌذُ ًَری قزار داد
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