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۱۲۰

استفاده اس ماشین حساب مجاس نیست.

تذکزات آسمون:
ضمه آرسيی مًفقیت ثزای ضمب داوصپژيٌ گزامی ،خًاَطمىذ است قجل اس پبسخ ثٍ سؤاالت آسمًن ثٍ مًارد سیز تًجٍ
کىیذ:
 ایه آسمًن ضبمل  ۵مسألهی تشزیحی ي يقت آن  ۲۴۰دقیقه است.
 استفبدٌ اس مبضیهحسبة در ایه آسمًن غیز مجبس است.
َ مزاٌ داضته تلفه َمزاٌ (حتی خبمًش) در عًل سمبن آسمًن مجبس نیست.
 فقظ دايعلجبوی میتًاوىذ دفتزچٍی سؤاالت را ثب خًد ثجزوذ کٍ تب پبیبن آسمًن در جلسٍ حضًر داضتٍ ثبضىذ.
 اوتطبر ي ثبستًلیذ ایه سًاالت تًسظ کمیتهی اجرایی ماخ اوجبم ضذٌ است.
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سال ۱۳8۵

۲

جوغ تخصپذیز ) 51نمره)
 n 2 nػذد طثیؼی دادُ ضذُ است .ثاتت وٌیذ  nتا اس آىّا ّستٌذ وِ جوغضاى تز  nتخصپذیز است.
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رًگیيهسیز (  51نمره)
تاسی «رًگیيهسیز» یه تاسی دًٍفزُ است وِ رٍی یه صفحِی  4( 4 nسطز ٍ  nستَى) وِ در اتتذا سفیذ رًگ است اًجام
هیضَد .تْزٍس ٍ حویذ هطغَل اًجام ایي تاسی ّستٌذ ٍ تِ ًَتت طثك لَاًیي تاسی حزوت هیوٌٌذ .تْزٍس اس رًگ آتی ٍ حویذ
اس رًگ لزهش استفادُ هیوٌذ .تاسی تِ ایي صَرت اًجام هیضَد وِ تْزٍس در ّز هزحلِ دٍ خاًِی سفیذرًگی وِ در یه ضلغ
تا ّن هطتزن ّستٌذ ٍ تطىیل یه هستطیل ( 1 2یه سطز ٍ دٍ ستَى) هیدٌّذ را اًتخاب هیوٌذ ٍ آىّا را تِ رًگ خَد
(آتی) در هیآٍرد .حویذ ًیش در ًَتت خَد دٍ خاًِی سفیذرًگی وِ در یه ضلغ تا ّن هطتزن تاضٌذ ٍ تطىیل یه هستطیل 1
( 2دٍ سطز ٍ یه ستَى) تذٌّذ را اًتخاب هیوٌذ ٍ آىّا را تِ رًگ خَد (لزهش) در هیآٍرد .اگز وسی ًتَاًذ در ًَتت خَد
حزوت وٌذ (یؼٌی ًتَاًذ دٍ خاًِی هجاٍر تا ضزایط گفتِ ضذُ پیذا وٌذ) ًَتت تاسی تِ ًفز هماتل هیرسذ ٍ اگز ّیچ یه اس دٍ
ًفز لادر تِ اًجام حزوت ًثاضٌذ تاسی توام هیضَد.
در پایاى اگز دًثالِای اس خاًِّای آتی ٍجَد داضتِ تاضذ وِ ّز وذام در یه ضلغ تا خاًِی تؼذی هطتزن تاضذ ٍ اٍلیي خاًِ در
ستَى اٍل جذٍل ٍ آخزیي خاًِ در ستَى آخز لزار داضتِ تاضذ ،در ایي صَرت تْزٍس تزًذُی تاسی است.
اگز دًثالِای اس خاًِّای لزهش ٍجَد داضتِ تاضذ وِ ّز وذام در یه ضلغ تا خاًِی تؼذی هطتزن تاضذ ٍ اٍلیي خاًِ در سطز
اٍل جذٍل ٍ آخزیي خاًِ در سطز آخز لزار داضتِ تاضذ ،در ایي صَرت حویذ تزًذُی تاسی است.
اگز ّیچ یه اس دٍ حالت فَق اتفاق ًیفتذ ،تاسی هساٍی هیضَد .تا فزض ایٌىِ ّز دٍ ًفز تِ تْتزیي ًحَ هوىي تاسی هیوٌٌذ،
تِ اسای ّز : n 7
الف) اگز حویذ ضزٍعوٌٌذُی تاسی تاضذ ،چِ وسی تاسی را هیتزد؟ (ً 7وزُ)
ب) اگز تْزٍس ضزٍعوٌٌذُی تاسی تاضذ ،چِ وسی تاسی را هیتزد؟ (ً 7وزُ)
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چٌذضلؼی پلىاًی ( 02نمره)
یه چٌذضلؼی را پلىاًی هیگَیین اگز (ّ )1ز دٍ ضلغ هتَالی آى تز ّن ػوَد تاضٌذ )2( ،طَل ّوِی اضالع آى یه تاضذ)3( ،
خَدش را لطغ ًىٌذ .ضىلّای سیز ًوًَِّایی اس چٌذضلؼیّای پلىاًی ّستٌذ:

ًطاى دّیذ تزای ّز 10

 ، nحذالل یه چٌذضلؼی پلىاًی تِ هساحت ٍ nجَد دارد.
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هساحت هسیز ( 02نمره)
پزیسا در ًمطِی پاییي سوت چپ یه جذٍل ( m nدارای  mسطز ٍ  nستَىِ خاًِ) ایستادُ است ٍ هیخَاّذ تا m + n
حزوت خَد را تِ ًمطِی تاال سوت راست ایي جذٍل تزساًذ .اٍ در ّز حزوت هیتَاًذ یه ٍاحذ تِ سوت راست یا یه
ٍاحذ تِ سوت تاال تز رٍی خطَط جذٍل تزٍد .تِ ایي تزتیة ،پزیسا در حزوت خَد اس ًمطِی پاییي سوت چپ تِ ًمطِی تاال
سوت راست ،هسیزی تِ طَل  m + nرا طی هیوٌذ .تؼذاد خاًِّای سیزِ یه هسیز را «هساحت» یه هسیز هیًاهین .در ضىل
سیز ًوًَِای اس یه هسیز را در یه جذٍل  8 12هطاّذُ هیوٌیذ .خاًِّای سیز هسیز در آى هطخص ضذُاًذ ٍ هساحت هسیز
تزاتز  53است.
ًمطِ پایاى

ًمطِ ضزٍع
فزض وٌین پزیسا تِ  Aحالت هختلف تتَاًذ اس گَضِی پاییي سوت چپِ جذٍل تِ تاال سوت راست آى تزٍد .هجوَع
B
هساحتّای ایي  Aهسیز را  Bهیًاهین.
A

چِلذر است؟ (تِ ػثارت دیگز هیاًگیي هساحتِ هسیزّایی وِ پزیسا هیتَاًذ طی

وٌذ ،چِلذر است؟)
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جذٍل طالیی ( ۳۰نمره)
یه جذٍل  n nرا «طالیی» هیگَیین اگز تزای ّز دٍ سطز ّ ٍ b ٍ aز دٍ ستَى  d ٍ cآى داضتِ تاضین:
Mbc

Mad

Mbd

Mac

هٌظَر اس  ، M ijخاًِی سطز  iاُم ٍ ستَى  jاُم جذٍل است .تِ ػٌَاى هثال ،جذٍل  3در
 3رٍتِرٍ یه جذٍل طالیی است.
ثاتت وٌیذ اگز ّوِی ػٌاصز یه جذٍل طالیی اس هجوَػِی }  {0,1,2 , ..,. kاًتخاب
ضًَذ ،آىگاُ n

1

 2kاست.
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0

1

0

1

0

0
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استفاده اس ماشین حساب مجاس نیست.

تذکزات آسمون:
ضوي آرسٍی هَفقیت ثزای ضوب داًصپژٍُ گزاهی ،خَاّطوٌذ است قجل اس پبسخ ثِ سؤاالت آسهَى ثِ هَارد سیز تَجِ
کٌیذ:
 ایي آسهَى ضبهل  8مسألهی تشزیحی ٍ ٍقت آى  ۲۴۰دقیقه است.
 استفبدُ اس هبضیيحسبة در ایي آسهَى غیز هجبس است.
ّ وزاُ داضتي تلفي ّوزاُ (حتی خبهَش) در عَل سهبى آسهَى هجبس نیست.
 فقظ داٍعلجبًی هیتَاًٌذ دفتزچِی سؤاالت را ثب خَد ثجزًذ کِ تب پبیبى آسهَى در جلسِ حضَر داضتِ ثبضٌذ.
 اًتطبر ٍ ثبستَلیذ ایي سَاالت تَسظ کمیتهی اجرایی ماخ اًجبم ضذُ است.
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۲

ًمغِ ،خظً ،احیِ ( ۲۰نمره)
ّاتیل ٍ لاتیل تا ّن یک تاسی ػجیة هیکٌٌذ .آىّا اتتذا ً nمغِ رٍی صفحِ
رسن هیکٌٌذ ٍ ًمغِّا را عَری تا  nخظ (ًِ لشٍهاً راست) تِ ّن ٍصل هیکٌٌذ
کِ ّیچ دٍ خظ ّندیگز را لغغ ًکٌٌذ (هگز در سزّایطاى) ٍ یک دٍر تِ ٍجَد
آیذ کِ اس ّوِی ًماط دلیماً یک تار ػثَر کٌذ .ضکل رٍتِرٍ هثالی را تزای
10

ً nطاى هیدّذ.

ّاتیل تاسی را ضزٍع هیکٌذّ .ز تاسیکي در ًَتت خَدش تایذ یکی اس دٍ
حزکت سیز را اًجام دّذ:
یکی اس ًاحیِّای صفحِ را کِ تَسظ خغَط رسن ضذُ در تاسی تِ ٍجَد آهذُ،
تِ عَر کاهل رًگ کٌذ .ایي ًاحیِ ًثایذ لثالً رًگ ضذُ تاضذ .هیتَاى ًاحیِی
تیزًٍی (ًاحیِای کِ هساحت ًاهتٌاّی دارد) را ّن اًتخاب ٍ رًگ کزد.
دٍ ًمغِ کِ تاکٌَى تا خغی تِ ّن ٍصل ًطذُاًذ را تا یک خظ (ًِ لشٍهاً راست)
تِ ّن ٍصل کٌذ ،تِ ضزعی کِ ایي خظ جذیذ اس ًاحیِّای رًگ ضذُ ػثَر
ًکٌذ ٍ تا ّیچ خظ ٍ ًمغِی دیگزی تزخَرد ًکٌذ.
ضکل هماتل حزکتّایی لاتل لثَل را تزای صحٌِای اس تاسی ًطاى هیدّذ.
کسی کِ ًتَاًذ حزکتی اًجام دّذ تاسًذُی تاسی است.
تزای چِ ّ nایی ،لاتیل هیتَاًذ عَری تاسی کٌذ کِ حتواً تزًذُی تاسی ضَد؟ ادػای خَد را اثثات کٌیذ.
-2

هْواىًَاسی افزاعی ( 52نمره)
چٌگیشخاى در ضْز  Aسًذگی هیکٌذً 11 .فز اس دٍستاىِ اٍ اس ساکٌاىِ ضْزِ  Bهذتی در ضْز  Aهْواى اٍ ّستٌذ .اٍ دٍست
ًذارد کِ ّوِی آىّا تِ ضْزضاى تاسگزدًذ .تِ ّویي دلیل ،تِ رٍش ػجیثی تزایطاى تلیظ َّاپیوا هیخزد .در کطَر آىّا چٌذ
ضزکت َّاپیوایی ّست ٍ ّز کذام تؼذادی خظ پزٍاس داردّ .ز خظ پزٍاس ،تیي دٍ ضْز هطخص ( B ،Aیا ضْزّای دیگز)
است ٍ رفتي اس ّز یک اس آى دٍ را تِ دیگزی هیسز هیکٌذ .تزای استفادُ اس یک خظ پزٍاس تایذ تلیغی اس ضزکت ارائِکٌٌذُاش
داضت ٍ ّز تلیظ تٌْا تزای یکتار استفادُ اػتثار دارد .تزای رفتي اس یک ضْز تِ یک ضْز دیگز هیتَاى تا پزٍاسّای هستمل اس
چٌذ ضْز هیاًی ًیش ػثَر کزد ،تِ ضزعی کِ تلیظ تزای پزٍاس تِ ضْز هیاًی را ّن داضت.
چٌگیشخاى اس ّز ضزکت َّاپیوایی تٌْا یک تلیظ هیخزد ٍ آىّا را تِ دٍستاًص هیدّذ .اٍ ادػا هیکٌذ کِ تلیظّایی کِ خزیذُ
است خاصیتّای سیز را دارًذ ٍ ایي را تِ دٍستاًص تَضیح هیدّذ:
تا ایي تلیظّا ّوِ تا ّن ًویتَاًیذ اس ایٌجا (ضْز  )Aتِ ضْز  Bتاسگزدیذ.
اگز اس ایيّا دٍ تا تلیظ را تِ دلخَاُ پس تگیزم (ّز سٍج تلیظ هوکي) ،تا تلیظّای تالیهاًذُ حتواً دستکن یک ًفز اس ضوا
هیتَاًذ تِ ضْز  Bتزسذ.
آیا هوکي است چٌگیشخاى راست گفتِ تاضذ؟ یا اٍ حتواً درٍؽ گفتِ است؟ اگز اهکاى راست گفتي تزای چٌگیشخاى ٍجَد دارد،
هثالی تشًیذ کِ تا حزفّای اٍ ساسگار تاضذ .در غیز ایي صَرت ،اثثات کٌیذ ایي اتفاق ّیچگاُ اهکاىپذیز ًویتاضذ.
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رٍتات تزقکار ( 52نمره)
 nتا کلیذ تا ضوارُّای  1تا  nدر یک ردیف اس راست تِ چپ لزار دارًذ کِ تؼذادی اس آىّا خزاب ٍ تمیِ سالناًذّ .وِی
کلیذّا تِ تزق هتصلاًذ ٍ ّز کلیذ دٍ حالت «تاال» ٍ «پاییي» داردّ .ز کلیذ یک سین خارجی دارد .اگز کلیذ سالن تاضذ سین
خزٍجی آى فمظ ٍلتی کِ کلیذ «تاال» تاضذ تزق دارد .سین خزٍجی کلیذّای خزاب ّویطِ تزق دارد .تزای یافتي کلیذّای
خزاب اس یک رٍتات استفادُ هیکٌین .تِ ایي رٍتات فْزستی اس دستَرّا دادُ ضذُ است ٍ اٍ تایذ دستَرّا را اس اتتذا تا اًتْا تِ
تزتیة اجزا کٌذ .دستَرّا فمظ یکی اس گًَِّای سیزًذ:
حالت کلیذ هماتل خَد را تزرسی کي،
حالت کلیذ هماتل را ػَض کي،
تِ کلیذ تؼذی یا لثلی تزٍ،
تزرسی کي کِ آیا خزٍجی کلیذ هماتل تزق دارد یا خیز،
تَلف کي ٍ کلیذّای خزاب را گشارش تذُ.
رٍتات در اتتذا کار خَد را اس کلیذ ضوارُی  1آغاس هیکٌذٍ .لی هتاسفاًِ رٍتات ها یک اضکال فٌی دارد :اگز پس اس تزرسی
کلیذ هماتلص ،خزٍجی آى تِ تزق ٍصل تاضذ ،رٍتات تِعَر خَدکار کارش را هجذداً اس کلیذ ضوارُی  1آغاس هیکٌذ ٍ اجزای
ّواى دستَرات دادُ ضذُ را اس دستَر اٍل اس سز هیگیزد.
فزض کٌیذ کِ ّوِی کلیذّا در اتتذا «تاال» ّستٌذ .ضوا تایذ دًثالِای اس دستَرات را ارایِ دّیذ تا اگز رٍتات آىّا را دًثال کٌذ،
پس اس تَلف ّوِی کلیذّای خزاب را تِ درستی گشارش دّذ.
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کطَر تزَّت ( 3۰نمره)
کطَری تا  nضْز دادُ ضذُ است .در حال حاضز جادُای تیي ضْزّا ًیست ٍلی هیتَاًین تیي ّز دٍ ضْزی کِ تخَاّین یک
جادُی دٍ عزفِ تساسینّ .شیٌِی ساخت ّز جادُ ٍ αاحذ است .پسّ ،شیٌِی کلِ ساخت  αتزاتز تؼذاد جادُّایی هیضَد کِ
هیساسین .در ایي کطَر ٍلتی اس یک جادُ ػثَر کٌین تایذ یک ٍاحذ پَل تِ ػٌَاى ػَارض پزداخت کٌین .حال فزض کٌیذ کِ
پس اس ساخت جادُّای هَردًظزهاى تخَاّین اس ضْز دلخَاُ  iتِ ضْز دلخَاُ  jتزٍین .هوکي است تزای رسیذى اس  iتِ j
هسیزّای هختلفی هَجَد تاضذ (یک هسیز هیتَاًذ ضاهل ػثَر اس چٌذ جادُ تاضذّ ).شیٌِی ّز هسیز تؼذاد جادُّای آى است.
 di, jرا ّشیٌِی کَتاُتزیي (کنجادُتزیي) راُ تیي  j ٍ iتٌاهیذ .اگز تیي ّ j ٍ iیچ راّی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ،همذارِ  ، di, jتزاتز
تیًْایت خَاّذ تَد .همذار ػَارض پزداختی تیي دٍ ضْز  j ٍ iتزاتز  di, jخَاّذ تَدّ« .شیٌِی کل جادُّا» تزای یک کطَر را
تزاتز هجوَع ّشیٌِی ساخت جادُّا ٍ جوغ ػَارضّا تِ اسای ّز دٍ ضْزِ  j ٍ iتؼزیف هیکٌین .هثالً اگز  ، nتزاتزِ  ٍ ،3همذارِ
 ،تزاتز  11تاضذ ٍ ،ها یک جادُ تیي ضْزّای  ٍ ،2 ٍ 1یک جادُ ّن تیي ضْزّای  3 ٍ 2تساسین ،آىگاُ ّشیٌِی ساخت
تزاتز 20

 ٍ 2همذار ػَارض تزاتز 4

1

2

1

d2,3

d1,3

 ٍ d1,2تٌاتزایي ّشیٌِی کل جادُّای آى تزاتز 24

خَاّذ تَد .هیخَاّین عَری جادُّای کطَر را تساسین کِ ّشیٌِی کل جادُّای آى کویٌِ ضَد .ایي همذارِ کویٌِ را تز حسة
ٍn

تِدست آٍریذ( .راٌّوایی1 :

ٍ1

را جذاگاًِ تزرسی کٌیذ).
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هیتَاًیذ اس هغلت سیز ثذٍى اثجبت در حل سؤاالت ایي آسهَى استفبدُ کٌیذ.
 nتب ضْز دارین .تؼذادی جبدُ ثیي ایي ضْزّب کطیذُ ضذُ ثِ عَری کِ ّز جبدُ دقیقبً دٍ ضْز را ثِ ّن
هتصل هیکٌذ .ثزای ایٌکِ اس ّز ضْز ثتَاى ثب استفبدُ اس ایي جبدُّب ثِ ّز ضْز دیگز هسبفزت ًوَد ،السم است
کِ تؼذاد جبدُّب دستکن  n 1ثبضذ.

-5

فاصلِی جایگطتّا ( ۲۰نمره)
اگز اػذاد  n ، . . . ،2 ،1را تِ تزتیثی دلخَاُ اس چپ تِ راست تٌَیسین ،یک جایگطت تِ عَل  nحاصل هیضَد .هثالً
 1, 3, 2, 4یک جایگطت تِ عَل  4است .فاصلِی دٍ جایگطت (تا عَل یکساى) تزاتز است تا تؼذاد هکاىّای هتٌاظزی اس
ٍ 1, 4, 3, 2

دٍ جایگطت کِ تا ّن هتفاٍتاًذ .هثالً فاصلِی 1, 3, 2, 4

تزاتزِ  3است ،چَى ایي دٍ

جایگطت در هکاىّای دٍم ،سَم ٍ چْارم هتفاٍتاًذ.
هجوَػِی  Aضاهل  1336جایگطت تِ عَل  ٍ nتا ًامّای
تِ عَل  nتا هجوَػِی  Aتزاتز است تا فاصلِی
1386

ٍ

1

ٍ ..., 2,

1386

 ،تِ ػالٍُی فاصلِی

1

است .فاصلِی یک جایگطت دلخَاُ
ٍ

 ،... ،تِ ػالٍُی فاصلِی

2

ٍ

 .اس تیي ّوِی جایگطتّای تِ عَل  ،nجایگطتی را در ًظز تگیزیذ کِ کنتزیي فاصلِ را تا  Aدارد ٍ ایي فاصلِ را x

تٌاهیذ .ثاتت کٌیذ کِ دستکن یکی اس اػضای ( Aیکی اس
-6

i

ّا) ٍجَد دارد کِ فاصلِاش تا  Aحذاکثز  2xاست.

جوغ هجوَػِّا (ً 25وزُ)
سِ هجوَػِی  C ٍ B ،Aاس اػذاد را در ًظز تگیزیذ .هجوَػِی  A+B+Cرا هجوَػِی ّوِی اػذادی هاًٌذ  xتؼزیف
هیکٌین کِ  xرا تتَاى تِصَرت جوغ سِ ػذدِ ًَ c ٍ b ،aضت کِ A

}{1, 2

{2, 4}, A

{3,10} ٍ B

 Cتاضٌذ C

B

B ,a

Cٍ b

 . cهثالً اگز

 Aتزاتز است تا }. {6, 7, 8, 9,13,14,15,16

اگز  C ٍ B ،Aتِ تزتیة  k ٍ n ،mػضَ داضتِ تاضٌذ ،حذالل تؼذاد اػضای هجوَػِی C

B

 Aتز حسة k ٍ n ،m

چِلذر است؟ گفتِی خَد را ثاتت کٌیذ.
-7

سفز دٍستاى (ً 25وزُ)
 2nتا دٍست دستِجوؼی تِ هسافزت رفتِاًذ .در عَل هسافزت ،تؼذادی «تثادل پَل» تیي آىّا صَرت هیگیزد .در ّز تثادل
پَل ،یک ًفز هیتَاًذ تِ یک ًفز دیگز همذاری پَل تذّذ .تؼذ اس ایيکِ هسافزت توام ضذ ٍ ایي ً 2nفز تِ خاًِّایطاى
تاسگطتٌذ ،هؼلَم ضذ کِ درست ً nفز اس آىّا در ایي هسافزت ضزر کزدُاًذ (یؼٌی همذار پَلی کِ تِ تمیِ دادُاًذ ،تیصتز اس
همذاری است کِ اس تمیِ گزفتِاًذ) ٍ ً nفز دیگز سَد کزدُاًذ.

educo.ir

educo.ir

مزحله دوم دوره 17

۵

سال 138۵

ها هیداًین کِ ایي ً 2nفز در خاًِّایطاى ّز چِلذر کِ تخَاٌّذ پَل دارًذ .تا تَجِ تِ ایي هَضَع ،هیخَاّین تیي ایي 2n
ًفز تؼذادی تثادل پَل دیگز تزتیة دّینّ .ذف ایي است کِ تؼذ اس اًجام تثادل پَلّایی کِ در ایي هزحلِ تزتیة دادُاین،
ّیچکس ٍجَد ًذاضتِ تاضذ کِ سَد ،یا ضزر کزدُ تاضذ (تِ ػثارت دیگز ایي ً 2nفز «تیحساب» ضًَذ).
کَچکتزیي  xای را تیاتیذ کِ ّویطِ تتَاى تا اًجام حذاکثز  xتثادل پَل ،ایي ً 2nفز را تیحساب کزد.
-8

ضکارچیاى خزس ( 3۰نمره)
سزسهیي خزسّا  1336ضْز دارد تا تؼذادی جادُ تیي آىّاّ .ز جادُ ،دٍ ضْز اس ایي ضْزّا را تِ ّن هتصل هیکٌذ .لشٍهاً ّز
دٍ ضْز هستمیواً تا یک جادُ تِ ّن هتصل ًیستٌذ ،اها هیداًین کِ تا کوک جادُّا هیتَاى اس ّز ضْز تِ ّز ضْز دیگز رفت.
اػضای گزٍُ ضکارچیاى خزس ،در تؼذادی اس ضْزّای ایي هٌغمِ هستمز ضذُاًذ .لاًَى اٍل ایي گزٍُ هیگَیذ ّیچ دٍ ػضَی
اس گزٍُ ًویتَاًٌذ ّنسهاى در یک ضْز تاضٌذ (تٌاتزایي تؼذاد ضْزّایی کِ در ّز سهاى هحل استمزار ضکارچیاىاًذ ،تا تؼذاد
اػضای گزٍُ تزاتز است).
گزٍُ ًاگْاى تصوین هیگیزد کِ اػضایص در هجوَػِای جذیذ اس ضْزّا هستمز ضذًذٍ .اضح است کِ عثك لاًَى اٍل ،تؼذاد
ضْزّای ایي هجوَػِی جذیذ ًیش تا تؼذاد اػضای گزٍُ تزاتز است .تزای رسیذى تِ ّذف فَقّ ،ز رٍس ،درست یک ًفز اس
اػضای گزٍُ هیتَاًذ تا عی کزدى فمظ یک ػذد اس جادُّا ،اس ضْزی کِ در آى هستمز است تِ ضْزی دیگز (تالغثغ خالی) تزٍد
ٍ در آى هستمز ضَد .تزای گزٍُ تٌْا ایي هْن است کِ ّز یک اس ضْزّای هجوَػِی جذیذ ،هحل استمزار یکی اس اػضا ضَد.
ایي هْن ًیست کِ کذام ػضَ در پایاىِ کار ،درکذام ضْز اس ضْزّای همصذ هستمز ضذُ است.
اگز تصوین گزٍُ در ّوِی حاالت (یؼٌی تزای ّز هجوَػِی فؼلیّ ،ز هجوَػِی همصذ ٍ ًیش ّز تزکیة لاتل لثَل اس
جادُّا) لاتل اجزا تاضذ ،حذالل تؼذاد رٍسّای السم تزای استمزار ّوِی افزاد در ضْزّای اًتخاتی در تذتزیي حالت هوکي
چِلذر است؟ اگز حالتی ٍجَد دارد کِ چٌیي تصویوی در آى ػولی ًیست ،آى حالت کذام است؟ ٍ چزا در ایي حالت ،تصوین
گزٍُ لاتل اجزا ًیست؟

تثخطیذ! ها ًویتًَین پیتشایی کِ سفارش دادیي تزاتَى ایویل کٌین!
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