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 0هي خاصية المصفوفات التي مدخالتها  Consecutive Ones Property (C1P)خاصية الواحدات المتتالية 

اعمدتها بحيث يظهر في كل صف من صفوفها مجموعة واحدات تبدل عندما   لصفوفتنسب ل )1، 0ـ(. مصفوفة ال1 او
الخطية الصحيحة، خاصية الواحدات المتتالية مهمة حيث تبين ان المسائل التي تعتمد على المصفوفات  في البرمجة متتالية.
 1totallyبالفعل، هذه المصفوفات تكون ( متلك هذه الخاصية حلها اسهل من المسألة االصلية المقترحة.التي ت

unimodular ( .  الخاصيةC1P السكك الحديد، أسترداد المعلومات، الجدولة  طويرر في عدة تطبيقات مثل مسألة تتظه
. في نظرية [4 ,2]بناء التطبيقات الفيزياوية من البيانات المهجنة . وتستعمل ايضا في اعادة بناء جينوم االسالف، و[3]

  .[6 ,5]الخاصية تساعد في تتبع فترات الرسم البياني  هذه البيانات
  

عزا اول ذكر لهذه الخاصية الى فلندرس بيترا، عالم اثار من  [7]كندال درست بشكل واسع.  C1Pخاصية الـ
ترتيب الودائع الثرية زمنيا قبل اول نوجدت لمشكلة أالمهنية  من طرق الحدس عدة طرق حيث ان .[8]القرن العشرين، 

  . [5]المقترح من قبل فولكرسن و كروس  polynomial متعدد الحدود الزمني 2سابيحللتعقيد ال حل
اعطوا   [9]مصفوفات جزئية محظورة. بعدها، بوث و لوكر عرض وصف للمسألة باستخدام  [1]، تاكر 1972في 

. C1P) الى مصفوفة تمتلك خاصية الـ 1، 0خواوزمية ذات وقت خطي لها. حيث وجدوا تبديل لتحويل مصفوفة الـ(
اذا وفقط اذا  C1P)  تمتلك الـ 1، 0مصفوفة الـ ( حيث ان .-PQالخوارزمية التي وجدوها تعتمد على هيكل بيانات الشجرة 

قدم فحص بسيط  [10]، هاس1992تعتبر معقدة، عموما في  PQ- على اشجاراالساليب التي تعتمد  كانت الشجرة موجودة.
  لة.أقد قدم حل خطي لتعقيد الوقت للمس. لPQ- بدون استخدام اشجار C1Pلخاصية 

  
  بعض التطبيقات

  
  :(The Petrie Seriation [7])تسلسل تحديد التاريخ مسألة 

  
كل قبر يحتوي (او ال يحتوي) على عدد  ان حيث ،في مقبرة زمنيا تشمل المسألة ترتيب مواقع القبور

 matrix2  incidenceمصفوفة الـمن االثار يعود لحقبة زمنية معينة. المسألة تكتب رياضيا بواسطة 
قدما   [11]حيث ان االعمدة تقابل انواع محددة من االثار والصفوف تقابل مواقع القبور. اركون و لوري

فوفة الى مصفوفة تمتلك مجموعة قدما تبديل للصفوف لتحويل المصلقد نهج تطوري هجين لحل المشكلة. 
 . ايجاد هذا التبديل يعادل (Petrie matrix)دات متعاقبة في كل عمود: وتسمى بمصفوفة بيتري حوا

 . C1Pاظهار ان المصفوفة تمتلك خاصية الـ 
 

  ) :Consecutive Retrieval Property (CRP)خاصية األسترجاع المتعاقبة (
  

، كوش اقترح خاصية األسترجاع المتعاقبة لكي تطبق على تنظيم الملفات. على سبيل المثال نظام 1972في عام 
مجموعة  Rملفات الحاسوب. تقسيم المعلومات الى سجالت هي احدى طرق ترتيب المعلومات في نظام الخزن. ليكن 

لى اخرى. يمكن تخزين هذا الملف على وسيط  السجالت التي تدعى ملف حيث تمتلك تركيب معين يختلف من بيانات ا
حيث يمثل مجموعة مواقع التخزين. االسترجاع ذات الصلة أو استرجاع السجالت يعتبر استخدام اساسي لترتيب  Sتخزين 

، و التي قد تمتلك اكثر من بنية اعتمادا على  ما هو Qالسجالت في وسيط التخزين. هذه الفايالت تسحب حسب الطلبات 
 .مطلوب

 
 
  

  
1-A matrix is totally unimodular if the determinant of every induced square submatrix is equal to - 1, 
0, or +1. 
 في علوم الكمبيوتر ، يعتبر تعقيد الوقت هو التعقيد الحسابي الذي يقيس أو يقدر الوقت المستغرق لتشغيل خوارزمية -2
3-In mathematics, an incidence matrix is a matrix that shows the relationship between two classes of 
objects. 
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بعض انواع طرق  يمتلك جواب يسمى تنظيم الملفات. Qوسيط التخزين بحيث كل طلب في  في Rتنظيم الملف 
بحيث  Qو  R تنظيم الملفات تم تحسينها  بالنسبة الى وسيط التخزين الخطي. أفضل هذه االنواع عندما يوجد تنظيم بين 

مجموعة الطلبات يقال ان عليه بدون تكرار.  Rسجالت ذات العالقة تخزن في مواقع خزن متعاقبة في ، الQلكل طلب في 
Q  تمتلك خاصية األسترجاع المتعاقبةCRP  نسبة الى مجموعة السجالتR  وهذا التنظيم يدعى تنظيم األسترجاع

  . [13 ,12]المتعاقب للملفات 

𝑅 مع  incidentمصفوفة الـ حسب هذا االفتراض، يمكن ان ترتبط = {𝑟 𝑄و  { = 𝑞 ليكن .A  مصفوفة

𝑛 × 𝑚  حيث تقابل الصفوف السجالتm  فيR  واالعمدة تقابل الطلباتn  فيQ الـ .𝑎 𝑟اذا  Aعنصر في  , ذات   
  تأخذ الشكل Aغير ذلك. و عليه  0و  𝑞صلة بـ 

  
 

 ، C1Pاعتمادا على فكرة الـ ة. على سبيل المثال فسياقات مختل لقد تم دراسة تغيرات هذه المسألة في
. [14]للجين  ، اقترحا طريقة اليجاد فيما اذا التركيب الجيد للجينات يتناسق مع النموذج الخطي[5] فولكرسن و كروس

  . CRPلقد اعطوا حال عاما لمسألة الـ 
  

  :DNAتطبيق فيزياوي للـ 

.  التطبيق [16]لدراسة التركيب الجيد للجين اعتمادا على عمل بنزر  C1Pاستعمال الـ  ،[15]فولكرسن و كروس 
العثور عليه عن طريق تعيين الترتيب الخطي  تم  كروموسوم ينوم كامل او جلالنسان، لنقل  DNAالفيزياوي لشريط الـ 

، والتي  (the clone) . واحدة من الطرق المعروفة تعتمد على تطبيقات االستنساخ (markers4)لمجموعة من العالمات 
. DNAتنساخ. هذه المكتبة تحتوي على عدد كبير من االستنساخات والتي تمثل قطع قصيرة من الـ أستنشأ من خالل مكتبة 

أو ال، يتم استخدام  ا (متقاطعة)فوق بعضه هذه القطع قد تكون فوق بعضها البعض. لفحص فيما اذا كان زوج من القطع
ستنساخ بواسطة عدد من المجسات و المجس الذي يتم تهجينه الى أليتم تعقب ا قصيرة. (probes5) مجساتتهجين 

  استنساخ يتم تحديده. 

A  المعلومات للمسألة هي مصفوفة الـ من المجسات،  nو  اتمن االستنساخ mلمسألة تحتوي  =  aذات االبعاد 

𝑛 × 𝑚 فأن . اذا تم تهجين استنساخ الى مجسةa = aو   1 = للحاالت االخرى. االن، أليجاد الترتيب الصحيح  0

اذا  عموما ).0يجب ان تكون متعاقبة دون ان يظهر بينها استنساخ ( (s’1)للمجسات على استنساخ معين، هذه المجسات الـ 
خالل حذف الصفوف التي تحتوي على مجموعة واحدات غير بين الواحدات بيجب ان نتعامل معه، أما من ظهر صفر 

المصفوفات التالية توضح   متعاقبة أو نعيد ترتيب االعمدة للحصول على صفوف تحتوي على مجموعة واحدات متعاقبة.
 ذلك.

  

 

4- A marker is a uniquely recognizable DNA segment; the types of markers are ranged between 1 to 
300-400 nucleotide bases in size such as probes, genes, ect. 

5- Probes are short segments of DNA and called sequence tagged sits (STSs) which are located in a 
single sit of the genome. 

6- A probe is called hybridize to a clone if it matches a substring in that clone. 
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