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نحوه پاسخ دهی:
ّز جذٍل دارای دٍ سغز ٍ ستَى ًشاًِگذاری شذُ هی تاشذ .تزای ّز جذٍل هیتایست توام اػذاد سغز یا ستَى هشخخ

شخذُ را اس چخ

تِ راست تزای سغزّا ٍ اس تاال تِ پاییي تزای ستَىّا در قسوت پاسخ ٍارد کٌیذ.
 :Top Heavy Sudoku -7اس ػذد صفز ( )0تزای خاًِّای خالی استفادُ کٌیذ.
 :Snail Sudoku -12اس ػذد صفز ( )0تزای خاًِّای خالی استفادُ کٌیذ.
 :Just Two Cells Sudoku -13تزای پاسخ ،هختصات ّز خاًِ تِ ّوزاُ ػذد هزتَط تِ آى خاًِ را ٍارد کٌیذ.
پاسخ هثال دادُ شذُ تزاتز تا  EN7, IR4هی تاشذ.
 :Halved Square Sudoku -14اس ػذد صفز ( )0تزای هثلثّای خالی استفادُ کٌیذ.

شزح قَاًیي دفتزچِ توزیٌی تَرًوٌت جایشُ تشرگ سَدٍکَ (راًذ  – 7تزکیِ)

صفحِ 1 -

هزجغ تخصصی سَدٍکَ
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اػذاد  1تا  9را عَری در جذٍل قزار دّیذ کِ در ّیچ یک اس سغزّا ،ستَىّا ٍ هزتغّای کَچک  ،3×3ػذدی تکزاری ًثاشذ.

1-4- Classic Sudoku

قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،در خاًِ عَسی ًشاى دادُ شذُ در جذٍل ػذدی اس تخیي اػخذاد  1تخا 5- One Digit Unique 9
Solution
قزار دّیذ ،تغَریکِ جذٍل دارای یک پاسخ ٍاحذ تاشذ.
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را تزای  6سغز ،ستَى ٍ ًَاحی پزرًگ شذُ  1×3اػوال کٌیذ.
ػالٍُ تز آى ،تزخی اس خاًِّای جذٍل تَسظ حزٍفی ًشاًِ گذاری شذُ اًذ ٍ اػذاد قزار گزفتِ در ایي خاًخِ ّخا تایخذ قیخذّای
هشخ

6- Logidoku

شذُ تزای ایي حزٍف را تزآٍردُ کٌٌذ .تواهی قیذّا را لحاػ کٌیذ ٍ تا اػوال آًْا جذٍل را حل ًواییذ.

جذٍل را تا اػذاد  1تا  6پزًواییذ تغَریکِ ّز ػذد تٌْا یکثار در سغزّا ،ستَىّا ٍ هزتغّای کَچخک  3×3تکخزار شخَد .سخِ
خاًِ خالی در ّز سغز ،ستَى ٍ هزتغ کَچک  3×3ایجاد خَاّذ شذ.
اگز در دٍ خاًِ ػوَدی هجاٍر ّن ،ػذد ًَشتِ شذُ تاشذ ،ػذدی کِ در خاًِ تاالیی قزار هی گیزد باید همواره بسرگتر اس ػذدی

7- Top Heavy
Sudoku

تاشذ کِ در خاًِ پاییي آى قزار دارد.
ساختار :دٍ قاًَى هجشا تزای ایي جذٍل تؼییي شذُ است .تشخی

ایٌکِ کذام قاًَى تزای حل جذٍل صحیح است ،قسخوتی

اس حل جذٍل هی تاشذ.
قانون  : Aقاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى در خاًِّای عَسی تایخذ فقخظ اػخذاد فخزد  }13579قخزار
گیزًذ.

8- A or B

قانون  : Bقاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى خاًِّای عَسی تایذ دارای اػذاد هتوایش تاشخٌذ( .تخِ ػثخارت
دیگز خاًِ ّای عَسی تشکیل یک ًاحیِ  9خاًِای را هیدٌّذ کِ ًثایذ ػذدی در آًْا تکزاری تاشذ).
جذٍل را تا اػذاد  1تا  9پز کٌیذ (اػذاد  1تا  6در دفتزچِ توزیٌی) ٍ جذٍل را تِ چٌذ ًاحیِ تقسین کٌیخذ تغَریکخِ در ّخیچ
یک اس سغزّا ،ستَى ّا ٍ ًَاحی پزرًگ شذُ ،ػذدی تکزاری ًثاشذ.
توام ًقاعی کِ اس هحل تقاعغ  3خظ در جذٍل حاصل هی شًَذ ًشاًِ گذاری شذُاًذّ .یچ ًقغخِای کخِ  2خخظ اس آى ػثخَر

9- Tripod Sudoku

کٌذٍ ،جَد ًذارد.
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،چٌذ ساػت دیجیتال در جذٍل ٍجَد دارًذٌّ .گاهی کِ جخذٍل کاهخل
شذ ،تواهی ساػتّا تایذ یک سهاى قاتل قثَل در ساختار  12ساػتِ را ًشاى دٌّذ .یؼٌی ایٌکِ سهاى ساػت ًوی تَاًذ فزضا

10- Sudoku Clock

 23( 23:65دقیقِ ٍ  65ثاًیِ) تاشذ چَى سهاى قاتل قثَلی ًیست.
اػذاد  1تا  nرا عَری در خاًِّای خالی قزار دّیذ کِ ّز ػذد دقیقا یکثار در ّز سغز ٍ ستَى قزار گیزد.
ّز قغؼِ هشخ

شذُ ،تایذ شاهل هجوَػِ  1تایی اس اػذاد تاشذّ( .ز ػذد  1هزتثِ در ّز قغؼِ تکزار شذُ است).

اػذاد  1تا  2را عَری در جذٍل قزار دّیذ کِ ّز ػذد فقظ یکثار در سغزّا ،ستَىّا ٍ هخارپیچّخای هشخخ

شخذُ ،پذیخذار

شَد.
اػذاد داخل هارپیچ ّا تایذ تِ تزتیة اس  1تا ( 2اس هحل ٍرٍد تا هزکش آى) قزار گیزًذ .اػذاد در خاًِّایی کخِ تخا ػالهخت ˝ ̏ -
هشخ

12- Snail Sudoku

شذًُ ،ویتَاًٌذ قزار گیزًذ.

قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ایي جذٍل تا ساختار هشخ

شذُ چٌذ جَاتی است ،اها حخذاقل دٍ خاًخِ خخالی در

جذٍل ٍجَد دارد کِ در تواهی پاسخ ّا ػذد یکساًی خَاٌّذ داشت .شخوا تایخذ هَقؼیخت قغؼخی ایخي دٍ ػخذد را در جخذٍل
هشخ

11- Sudoku Islands

13- Just Two Cells
Sudoku

کٌیذ.

اػذاد  1تا  9را عَری در جذٍل قزار دّیذ (اػذاد  1تا  5در دفتزچِ توزیٌی) کِ ّز ػذد تٌْا یکثخار در سخغزّا ،سختَىّخا ٍ
ًَاحی پزرًگ شذُ ،ظاّز شَد .در خاًِّایی کِ تِ دٍ هثلث تقسین شذُاًذ ،تایذ یکی اس ایي هثلث ّخا شخاهل ػخذد ٍ دیگخزی

14- Halved Square
Sudoku

خالی تاشذ.
شزح قَاًیي دفتزچِ توزیٌی تَرًوٌت جایشُ تشرگ سَدٍکَ (راًذ  – 7تزکیِ)
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قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،دست کن یک هسیز اس خاًِ تاال سوت چ تا خاًِ پاییي سوت راسخت
جذٍل ٍجَد دارد کِ تواهاً اس خاًِّای دارای اػذاد فزد ػثَر هیکٌذ .حزکت قغزی در ایي هسیز هجاس ًیست.

15- Odd Lab

لیست لغات دادُ شذُ را در  8جْت هوکي (  )        تیاتیذ .تؼضی اس کلوات هوکي است تغخَر کاهخل
در تیي حزٍف دادُ شذُ در تیزٍى جذٍل یافت شًَذ ٍ تؼضی اس کلوات ًیش هوکي است تزخی اس حزٍفشاى هیخاى حخزٍف دادُ
شذُ قزار گیزًذ ٍ تاقیواًذُ آًْا درٍى خاًِّای سفیذ جذٍل قزار گیزًذ .تؼذ اس یافتي تزخی اس حزٍفی کخِ هیخاى جخذٍل قخزار

16- Searchdoku

هی گیزًذ ،سایز خاًِ ّای خالی جذٍل را تا حزٍف تِ دست آهذُ هتفاٍت ،هغاتق قَاًیي سَدٍکَی کالسیک پز کٌیذ.
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،تزشی اس قسوتّای حل شذُ جذٍل ًشاى دادُ شذُ است .جذٍل را تِ
گًَِای حل کٌیذ کِ توام ًواّای دادُ شذُ در پایاى حل جذٍل ،هشاّذُ شًَذ.
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،چٌذ ًاحیِ در جذٍل تِ صَرت خظ چخیي هشخخ

شخذُاًخذ ٍ اًخذاسُ

(هقذار) آًْا در کٌار جذٍل دادُ شذُ است کِ تایذ در حل آًْا را لحاػ کٌیذٍ .سى قابّا ٍ کفِ ّای تزاسٍ را ًادیذُ تگیزیذ.
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ایي جذٍل یک سَدٍکَی افشًٍِ (قاتل) تا ًاحیِّخای ًاهشخخ

17- Snapshot
Sudoku
18- Scale Sudoku

اسخت.

ًاحیِّا را هؼیي کزدُ ٍ جذٍل را حل کٌیذ .هجوَع اػذاد ّز ًاحیِ در تاالتزیي خاًِ سخوت چخ آى ًاحیخِ قخزار دادُ شخذُ

19- Psycho Killer

استً .احیِای کِ تٌْا شاهل یک ػذد تاشذ ٍجَد ًذاردّ .یچ ػذدی ًویتَاًذ در یک هجوَػِ تکزار شَد.
 6دستِ ػذد کِ ّز یک شاهل  8خاًِ ّستٌذ ،هشخ

شذُ است 1 .خاًِ را در ّز دستِ حذف کٌیذ ٍ تواهی دستِّخا را تخِ

گًَِای در جذٍل قزار دّیذ کِ یک جذٍل سَدٍکَی ًاهٌظن تشکیل دّیذ .تٌاتزایي اػذاد  1تا  6در ّز سغز ،ستَى ٍ ًاحیخِ
پزرًگ شذُ فقظ یکثار ظاّز هیشًَذ .اگز یک ػذد در یک دستِ تا ػذد دادُ شذُ درٍى جذٍل ّنپَشاًی داشتِ تاشخذ ،آًْخا

20- Irregular
Sudoku Bands

تایذ یکساى در ًظز گزفتِ شًَذ.
تلَکّای دادُ شذُ را رٍی جذٍل  3×3سوت چ ( 1×3در دفتزچِ توزیٌی) تذٍى ّیچ چزخش یا ّنپَشاًی قخزار دّیخذ.
خاًِ ّای هشکی تؼضی اس اػذاد جذٍل را خَاٌّذ پَشخاًذ .اػخذاد قاتخل هشخاّذُ را در جخذٍل خخالی دادُ شخذُ ٍارد کٌیخذ ٍ
خاًِ ّای تاقیواًذُ را تا اػذاد  1تا  1( 9تا  6در دفتزچخِ توزیٌخی) پزکٌیخذ تغَریکخِ ّخیچ ػخذدی در سخغزّا ،سختَىّخا ٍ

21- Sudoku Blocks

هزتغ ّای کَچک  1×3( 3×3در دفتزچِ توزیٌی) تکزاری ًثاشذ.

شزح قَاًیي دفتزچِ توزیٌی تَرًوٌت جایشُ تشرگ سَدٍکَ (راًذ  – 7تزکیِ)

صفحِ 2 -

هزجغ تخصصی سَدٍکَ

Bia2Sudoku.Blogfa.Com

راهنمای حل برخی از جداول:
جدول شماره :)Top Heavy Sudoku( 7

خاًِ پاییي ػذد  1تایذ ّویشِ خالی تاشذ ّوچٌیي خاًِ تاالی ػذد ً 6یش خالی خَاّذ تَد .تِ ایي تزتیة خاًِ پاییي ػذد  1تایذ یا  1تاشذ ٍ یا خالی ،خاًِ تاالی
ػذد ً 5یش تایذ یا  6تاشذ ٍ یا خالی ٍ  . . .کِ ایي حالتّا تا تَجِ تِ هَقؼیت سایز اػذاد در جذٍل تِ دست خَاّذ آهذ.
جدول شماره :)A or B( 8

در ایي هثال ّواى لحظِ اٍل قاًَى  Aهٌتفی هیشَد چَى کاًذیذ  6در تلَک  3تٌْا هیتَاًذ در خاًِ  b8کِ عَسی رًگ است قزار گیزد ،پس خاًِّای عَسی
ًویتَاًٌذ فقظ شاهل اػذاد فزد تاشٌذ ٍ ػذد سٍج  6در ایي خاًِ ًشست .تٌاتزایي قاًَى دٍم درست است ٍ عثق آى تایذ جذٍل را حل ًوَد.
رًٍذ حل تزای هثتذیّا:
 -1جفت  }25در تلَک ً 5شاًِ گذاری شَد.
 -1کاًذیذ  6اتتذا در تلَک  ٍ 3سپس کل جذٍل هشخ هی شَد.
 -3خاًِ ّای تک کاًذیذی. . . ٍ h3=8 – g2=7 – a1=8 :
 -2کاًذیذّای تک هَقؼیتی ٍ h5=7 :کاًذیذ  7در تلَک 9
جدول شماره :)Sudoku Clock( 01

 -1ػذد صفز در جذٍل ًذارین پس ساػات ٍ دقایق ً . . . ٍ 11 ، 11خَاّین داشت.
 -1قسوت ساػت ( ( ) . . : . .قسوت قزهش رًگ شذُ) ًثایذ اس  13تیشتز ٍ اس  11کوتز تاشذ (ساػات  11تا  11چَى ػذد صفز دارًذ ٍ ساػت  11تکزار ػذد 1
ٍ ساػت  11تکزار ػذد  1در یک سغز است پس ًوی تَاًٌذ در قسوت ساػت قزار گیزًذ) قسوت دقیقِ ًیش تیي اػذاد  11تا  59است ػالٍُ تز ایٌکِ
دقایقی کِ صفز دارًذ هثل  31یا  ٍ 21دقایقی کِ ػذد تکزاری دارًذ هثل ً 55وی تَاًٌذ در ایي قسوت قزار گیزًذ.
جدول شماره :)Snail Sudoku( 01

 -1ػذد  1در هزکش هارپیچ ٍ ػذد  2در اًتْای هارپیچ ًویتَاًٌذ قزار گیزًذ.
 -1کاًذیذّای  }11در دٍ خاًِ اًتْایی ٍ کاًذیذّای  }32در دٍ خاًِ اتتذائی هارپیچ ًویتَاًٌذ قزار گیزًذ پس ػذد  3در خاًِ سَم تِ تؼذ ٍ ػذد  2در
خاًِ چْارم تِ تؼذ ّز هارپیچ هیتَاًذ قزار گیزد.
جدول شماره :)Searchdoku( 01

 -1اتتذا کلواتی کِ فقظ تیزٍى جذٍل قزار دارًذ را تیاتیذ.
 -1در هزحلِ تؼذ سزاؽ کلواتی تزٍیذ کِ حزٍف تکزاری دارًذ چَى آًْا قغؼا تِ صَرت قغزی در جذٍل قزار خَاٌّذ گزفت تا حزٍف تکزاری آًْا در دٍ
تلَک هتفاٍت قزار گیزد.
جدول شماره :)Snapshot Sudoku( 07

اگز ًوایی دارای قسوتْای سفیذ است ،قسوت سفیذ آى ًوا تایذ هٌغثق تز حَاشی جذٍل تاشذ .اگز ًوا تِ گًَِای تاشذ کِ ًشاىدٌّذُ  2تلَک هتفاٍت کٌار ّن
تاشذ (تؼضی اس خغَط آى پز رًگ تز است) فقظ هی تَاًذ در یکی اس  2قسوت هیاًی جذٍل کِ هحل تالقی  2تلَک هتفاٍت است ،تاشذ( .در شکل سیز ایي  2قسوت
تا دایزُ قزهش هشخ شذُ اًذ)

موفق باشید;

الهه
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