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 یال در صًرتیکه 
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 مثال

جًاب ها از اضافه ي کم کردن یال ها ایجاد می شًد به شرطی کهه  : فرایىد جستجًی محلی -1

 .دير ایجاد وشًد

در ایه قسمت، به جًاب هایی حرکت می کىیم که تها اوجها کهه امکهان     : حرکت به همسایگی -2

 .دارد محديدیت ها را وقض وکىد ي کمتریه هسیىه را داشته باشد
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 می شًد
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