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 و تعداد آنها  التین  هایمربع برای افزارینرمیک بستۀ 
 
 

 2رضا کهکشانی 1,*سیدعلی محمدیه

کاشان، ایران ،، دانشگاه کاشانریاضی گروه ریاضی محض، دانشکده علوم -1  

کاشان، ایران ،، دانشگاه کاشانریاضیگروه ریاضی محض، دانشکده علوم  -2  

 

 

 چکیده 

 

𝑘ای  عبارت است از آرایه  𝑛دانیم، یک مربع التین مرتبه  می   که  چنان ⨯ 𝑛    که در آن هر درایه در هر سطر و ستون

𝑛برای    𝐿(𝑛)شود. محاسبۀ  نشان داده می  𝐿(𝑛)هایی با  تعداد چنین مربع   .دقیقاً یک بار ظاهر شود ≥ یک مسئلۀ باز   12

کنیم.  ارائه می   𝐿(𝑛) محاسبۀو    𝑛 های التین مرتبۀ ارائۀ همۀ مربع افزاری برای  ترکیبیاتی است. در این مقاله، یک بستۀ نرم 

به سیستم عامل لینوکس  آن  و عدم وابستگی   های التینعدم محدودیت در ارقام، شمارش مربع  توانهای این بسته می از مزیت

 . سازی شده استپیاده   Pythonنویسیکه توسط زبان برنامه  را بر شمرد
 

 آرایهمستطیل التین، افزار، مربع التین، نرمکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه  .1

𝑘  نیالت  لیمستط  کی ⨯ 𝑛  که ،𝑘 < 𝑛    ،ای آرایه  زعبارت است ا  𝑘 ⨯ 𝑛  1,2}  ی از مجموعۀیهاهیدرا  با, … , 𝑛}  اب  

عبارت   𝑛مرتبه    یک مربع التینیک بار ظاهر شود.    حداکثرستون    هر  دریک بار و    که هر درایه در هر سطر دقیقاًی  ویژگ  این

𝑘است از مستطیلی التین که در آن   = 𝑛  .  ،1,2}  مجموعه  زا  هاییگشتیجا  هاو ستون   هاسطردر هر مربع التین, … , 𝑛} 

  التین   در هر مستطیل،  دانیممی   که همان طور    شوند. های التین مشاهده می های سودوکو به نوعی مربع در جدول  . ندسته

𝑛) کمدست − 𝑘)!  التین  مستطیل  یک  یک سطر و تشکیل  اضافه نمودن  برای   طریق (𝑘 + 1) ⨯ 𝑛    .در این  وجود دارد

𝑘  ن یالت  لیمستط  هرصورت،   ⨯ 𝑛    مرتبه    ن یمربع التیک  به  قابل گسترش𝑛    .هنوز باز    ، کهی ترکیبیاتل  یکی از مسائاست

کم برابر ستد  التین  های تعداد مربع  که  شودهایی است. ثابت می مربع   برای تعداد چنین  دستوری   باشد، محاسبه و بیانمی 

∏ 𝑘!𝑘
𝑘=1  .التین از مرتبۀ  های تعداد مربع  است  𝑛    با  را𝐿(𝑛)    که   شود. به سادگی دیده می هیمدمی نمایش𝐿(1) = و   1

𝐿(2) = 𝐿(3)  مشاهده نمود  توان. همچنین، با شمارش ترکیبیاتی می 2 = 𝐿(4)و    12 =  𝐿(𝑛). تاکنون مقادیر 576

𝑛  به ازای تنها  رایانه  با استفاده از   ≤ سخت    𝐿(𝑛)  از آنجا که محاسبۀ  ا مشاهده نمایید.ر  1حاصل شده است. جدول    11

 و داریم  گرفتههای باال و پایین برای آن مد نظر قرار است، جستجوی کران

𝑛!2𝑛

𝑛𝑛2 ≤ 𝐿(𝑛) ≤
𝑛!𝑛

𝑒𝑛−1
. 

 
*Corresponding author:  S. A. Mohammadiyeh 
Email: alim@kashanu.ac.ir 
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مرتبه مربع  

 التین 
n 

  تعداد مربع های التین

L(n) 
 L(n)   ۀتجزی

1 1 1 

2 2 2 

3 12 22  × 3 

4 ۵۷۶ 26  ×  32 

۵ 1۶12۸۰ 29  ×  32  ×  5 × 7 

۶ ۸12۸۵12۰۰ 213  ×  34  ×  52  ×  72 

۷ ۶14۷۹41۹۹۰4۰۰۰ 218  ×  35  ×  53  ×  7 × 1103 

۸ 1۰۸۷۷۶۰324۵۹۰۸2۹۵۶۸۰۰ 228  ×  35  ×  52  ×  72 ×  1361291 

۹ ۵۵24۷۵14۹۶1۵۶۸۹2۸42۵3122۵۶۰۰ 235  ×  38  × 52  × 72  × 5231 × 3824477 

1۰ 
۹۹۸243۷۶۵۸213۰3۹۸۷1۷2۵۰۶4۷۵۶۹2۰32۰

۰۰۰ 
243  ×  310  ×  54  ×  72  × 31 × 37 

× 547135293937 

11 
۷۷۶۹۶۶۸3۶1۷1۷۷۰1441۰۷44434۶۷3423۰۶۸

2311۰۶۵۶۰۰۰۰۰ 

251  ×  312  ×  55  × 72 × 11 × 2801 
× 2206499 
× 62368028479 

 

 11تا  1مرتبه  از: تعداد مربع های التین 1جدول 

 

lnتر آنکه تساوی  جالب 𝐿(𝑛) = 𝑛2 ln 𝑛 + 𝑂(𝑛2)    نیز به عنوان تقریبی برای مقادیر به اندازه کافی بزرگ𝑛    به دست

 رجوع شود.  [2 ,1]های مربوطه به برای دیدن جزئیات و اثبات آمده است. 

  

های از مزیت کنیم.  می  ارائه  𝐿(𝑛)و محاسبۀ    𝑛های التین مرتبه  افزاری برای ارائۀ تمامی مربع نرم   یک بستۀاین مقاله،  در  

سازی توسط زبان  پیاده های التین،  تر در هنگام شمارش مربع محاسبه سریع   ،عدم محدودیت در ارقامتوان به  می   این بسته

 .نمودلینوکس اشاره گنو/  ی خاص مثلعامل سیستمیک و عدم وابستگی به ( Python) پایتون نویسیبرنامه 

 

عدد را می توان در   264معنی است که    داناین ب   . شوندبیت نگهداری می   ۶4 اعداد تا  اصواًلها  استفادۀ رایج از رایانهدر     

امروزه   شوند.نگهداری میبیت    12۸  تااعداد    ن، که کمتر رایج هستند،های امروزینوعی دیگر از رایانهدر    حافظه نگهداری کرد.

 2128تواندی نوع م   نی. امورد محاسبه قرار گیرندو    رهیذخ  یت ی ب  12۸به صورت  اعداد  د که  هدمی امکان را  ها این  رایانهمعماری  

3.40عدد متفاوت، یعنی بیشتر از   × مجاز از   ۀکار با اعداد مثبت باز   ی برا  ،در این صورتدهد.    یجا  را در خود  عدد،  1038

2128، یعنی  34۰,2۸2,3۶۶,۹2۰,۹3۸,4۶3,4۶3,3۷4,۶۰۷,431,۷۶۸,211,4۵۵تا    صفر − منفی  اعداد  کار با    برای   و  ،1

مانند عالمت  با )که   تا    −  ی  صفر  از  مجاز  بازۀ  هستند(  همراه 

2127، یعنی  1۷۰,141,1۸3,4۶۰,4۶۹,231,۷31,۶۸۷,3۰3,۷1۵,۸۸4,1۰۵,۷2۸ −  ، است. 1

 

است که  رایگان    باز وافزار متنیک نرمکنیم. این بسته  گذاری مینام  «LatinSquareGenمذکور را » افزاری  بستۀ نرم      

و  نموده  اندازی  تم عامل ویندوز و حتی لینوکس راهدر سیس  آن را به سادگی  توانو می   [5]شود  می صورت عمومی منتشر  به  



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         616 

عبارتی،  .  دقرار دااستفاده  مورد   نرمبه  باین  مربع افزار  برای  به کمک آن میه صورت تخصصی  و  به های التین است  توان 

ت گرفته برای مطالعۀ برخی محاسبات صور  و محاسبۀ تعداد آنها پرداخت.التین    های ساخت مربع مانند  های مختلفی  عملیات

 رجوع شود. [4 ,3]های التین به  پیرامون تعداد مربع 

 

 

 نتایج .2

 

استفاده از این   . روشسازی شده است یاده پ ی پایتوننویسبه کمک زبان برنامه  LatinSquareGenی  افزاربستۀ نرم 

و مخزن مربوطه دریافت از افزار را گردد و سپس، نرمشما نصب  دستگاهباید پایتون در ابتدا  گونه است کهنرم افزار بدین 

 افزار است:شوید که متن راهنمای نرمافزار با محتوای زیر روبرو می. بعد از اجرای نرم[5]نمایید اجرا 

 
LatinSquareGen - v 1.0.0 

 

  Commands: 

    -h, --help                                      Show help 

    -v, --version                                 Show version 

    -l, --create-latin                            Create an ordinary latin square 

    -rl, --create-random-latin             Create a random latin square 

    -cl, --count-latin                           Count all latin squares in an order 
 

 

های التین از عملگر افزار تنها برای شمارش تعداد مربع  این نرم  الگوریتمدر  ات ندارد.  محاسبانجام  افزار محدودیتی در  این نرم

عددی   ۀ محاسبامکان  د.  محاسبات عددی و تعداد ارقام وجود نداربرای  که با امکانات برنامه محدودیتی    شود+ استفاده می 

 .شودفراهم می  GMP ( توسط ابزارCنویسی مثل زبان سی )برنامه  های نیز در دیگر زبانبدون محدودیت تعداد رقم 

 

ه را ب  𝑛  ۀهای التین مرتبفهرست همۀ مربع   توانمی   LatinSquareGen -l nبا اجرای دستور  و  افزار  این نرم ا استفاده از  ب  

آورد. مربع  LatinSquareGen -cl nدستور    ،همچنین   دست  مرتبتعداد  یعنی عدد  𝑛  ۀهای التین   ،𝐿(𝑛)    را دست ه  ب، 

برای را اجرا نماییم.    LatinSquareGen -rl nدستور  نیاز داریم، کافی است    𝑛اگر به تنها یک مربع التین از مرتبۀ    .دهدمی 

اند.  شدهافزاری ایجاد  تمامی آنها به کمک این بستۀ نرم  2و در شکل    است  12برابر    3  ۀمرتب  های التین ازتعداد مربعمثال،  

که به دلیل حجم باالی اند  به دست آمده افزار  نیز توسط این نرم   ۶و    ۵،  4،  3،  2  های مرتبهاز  های التین  مربع تمامی    به عالوه،

 در کامل آنها را نید فهرستتواها میخروجی

https://maxbase.org/research/LatinSquareGen/ 

آورده   ۶تا    1های التین برای مراتب  افزار جهت ارائۀ فهرست و نیز تعداد مربع زمان اجرای نرم  3در جدول  مشاهده نمایید.  

روی آن اجرا شده است را    LatinSquareGenافزاری  ی که بستۀ نرممشخصات دستگاه  4شده است. به عالوه، جدول  

 د. ه دست آوربای را  از هر مرتبه  التین  های فهرست کامل و تعداد مربع   توانمی  افزاری،این بستۀ نرم   به کمکدهد.  نشان می 

 .تر خواهد شد، اجرای برنامه و محاسبات طوالنی مربع التین  مرتبۀ  ا باال رفتن ه ب بدیهی است ک

 

 گیری بحث و نتیجه  .3
 

و حل نشدۀ  انگیز  برهای چالش  آنها همواره یکی از مسئله تعداد  محاسبۀ  و    از هر مرتبۀ دلخواههای التین  ه دست آوردن مربع ب

ای برای ایجاد تمامی افزار و بستههیچ نرم   ، با این حال  است.  NP-Complete  ای مسئله . در واقع، چنین  استترکیبیاتی بوده  

https://maxbase.org/research/LatinSquareGen/
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این بسته  از یک مرتبه داده شده و محاسبۀ تعداد آنها یا انجام عملیاتی خاص بر روی آنها وجود ندارد. لذا،  های التین  مربع 

 .سازدو انجام محاسبات ذکر شده را میسر می  شودبرای نخستین بار است که ارائه می
 

 قدردانی  .4
 

کار  نیا اند کمال تشکر را دارند.نویسندگان از داورانی که مقاله را مطالعه و با نظرات خود کیفیت آن را بهبود بخشیده 

 قرار گرفته است.  تیدانشگاه کاشان مورد حما  ی از سو 1143۸۹1تحت پژوهانه شماره  یپژوهش
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 3 مرتبۀهای التین تمامی مربع  :2شکل 

 
 

 

  جهت شمارش الزمزمان  مرتبه 

 تعداد 

کل  فهرستجهت  الزمزمان 

 هاحالت

 یک میلی ثانیه  از کمتر یک میلی ثانیه از کمتر  1

 یک میلی ثانیه از کمتر  یک میلی ثانیه از کمتر  2

 یک میلی ثانیه از کمتر  یک میلی ثانیه از کمتر  3

 یک میلی ثانیه از کمتر  یک میلی ثانیه از کمتر  4

 سه ثانیه  از کمتر دو ثانیه از کمتر ۵

 ساعت چند  حدود دو ساعت ۶
 

 افزار مدت زمان اجرای نرم :3 جدول

 

 

Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz CPU 
2133 MHz Memory Speed 

Windows 10 - 64-bit, x64-based processor OS (Operation System) 
 

 مشخصات دستگاه :4جدول 
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