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In this survey, we review practical algorithms for graph-theoretic problems that are expressible in 

monadic second-order logic. Monadic second-order (MSO) logic allows quantifications over unary 

relations (sets) and can be used to express a host of useful graph properties such as connectivity  , c -

colorability   (for a fixed c ), Hamiltonicity and minor inclusion. A celebrated theorem in this area by 

Courcelle states that any graph problem expressible in MSO can be solved in linear time on graphs 

that admit a tree-decomposition of constant width. Courcelle’s Theorem has been used thus far as a 

theoretic tool to establish that linear-time algorithms exist for graph problems by demonstrating that 

the problem in question is expressible by an MSO formula. A straightforward implementation of the 

algorithm in the proof of Courcelle’s Theorem is useless as it runs into space-explosion problems 

even for small values of treewidth. Of late, there have been several attempts to circumvent these 

problems and we review some of these in this survey. This survey also introduces the reader to the 

notions of tree-decompositions and the basics of monadic second order logic. 

بررسی  ،هستند دوم یمرتبه تکین منطق در قابل بیان که تئوری گراف مسائل برای را عملی هایالگوریتم، پژوهش در این

 برای تواندو میرا داده  یگانی های()مجموعه روابط بر روی کمی کردن یاجازه  (MSO)دوم یمرتبه تکین کنیم. منطقمی

 جزئی شمولو  هامیلتونی، (c)برای یک ثابت  cپذیری ، قابلیت رنگاتصال مانند گراف های مفیدویژگی گروهی از توصیف

 یمسئلههر  کند کهبیان میارائه شده است،   Courcelleتوسط که در این زمینه مشهور ایقضیهمورد استفاده قرار بگیرد. 

 عرضدرخت دارای  یتجزیه این امر، که ها حل کردروی گراف در زمان خطی می توان است، بیانقابل  MSOکه در  گراف

بنا نهد )بنیان استفاده شده است تا  نظری به عنوان یک ابزار کنونتا  Courcelleیقضیهاز این روی، کند. تصدیق میثابت را 

درست و  سازیپیادههستند.   MSOفرمول توسط بیانقابل  ،های دارای زمان خطی برای مسائل گرافالگوریتمگذارد( که 

عرض  کوچک مقادیر حتی برای فضا انفجار مشکالت باعث زیرا بی فایده است  Courcelleیقضیه اثبات الگوریتم از استسرر

پژوهش پرداخته  این در هااز این که به برخی است انجام شده این مشکالت برای دور زدن هاییتالش شود. اخیراًدرخت می

 .کندآشنا می دوم یمرتبه تکین منطق یاصول اولیه و ی درختتجزیه مفاهیم خواننده را با همچنین پژوهش ینشود. امی


