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ﺑﺎزی رﻧ
اﻟﻒ( ﭘﺲ از رﻧ آﻣﯿﺰی داﯾﺮهی ﺷﻤﺎره  ١ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺒﻌ  ،ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻻﻧﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮی رﻧ

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺳﺖ

ﮐﻢ  nﻗﻄﺎع ،ﺑﻪ آن رﻧ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ رﻧ  ،ﻧﺎرﻧﺠ  ،زرد ﯾﺎ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻓ
اﺳﺖ ﮔﺎوی ﺗﻤﺎم ﻗﻄﺎعﻫﺎی داﯾﺮهی ﺷﻤﺎره  ٢را ﺑﻪ رﻧ ﻧﺎرﻧﺠ  ،ﺑﻨﻔﺶ ﯾﺎ زرد در ﺑﯿﺎورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
در داﯾﺮهی ﺷﻤﺎره  ٣دﺳﺖ ﮐﻢ  nﻗﻄﺎع ﻧﺎرﻧﺠ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ب( در اﺑﺘﺪا ﺑﺒﻌ ﺑﺮای ﻫﺮ رﻧ  n ،ﻗﻄﺎع از داﯾﺮهی ﺷﻤﺎره  ١اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ آن رﻧ در
ﻣ آورد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺎوی در رﻧ آﻣﯿﺰی ﺧﻮد x ،ﻗﻄﺎع ﺑﻪ رﻧ زرد y ،ﻗﻄﺎع ﺑﻪ رﻧ ﺑﻨﻔﺶ و
 n − x − yﻗﻄﺎع را ﺑﻪ رﻧ ﻧﺎرﻧﺠ در آورده ﺑﺎﺷﺪ ٣n .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤ ﻦ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ داﯾﺮهی ﺷﻤﺎره
 ٢ﺑﺮای ﺑﺒﻌ وﺟﻮد دارد .ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺎعﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠ ای ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ  ٣nﺣﺎﻟﺖ در داﯾﺮهی ﺷﻤﺎره
 ٣ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
(x × n) + (y × n) + ((n − x − y) × n) = ٣ × n٢
ﭘﺲ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻻﻧﻪی ﮐﺒﻮﺗﺮی ،اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺑﺮای ﺑﺒﻌ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ
٣n٢
⌉=n
٣n
ﻗﻄﺎع از داﯾﺮهی ﺷﻤﺎره  ٣ﺑﻪ رﻧ

⌈

ﻧﺎرﻧﺠ در ﺑﯿﺎﯾﺪ.

وزﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎدوﯾ
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻫﻨ ﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع وزن دو ﺳ ﻪ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ دو ﺳ ﻪ ﻫﻢﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﻌﻨ ﻫﻢﻧﻮع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﯾ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن آن ﻣ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ دو ﺳ ﻪی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻢﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﻟﻒ( ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮا روی  nﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﺎوی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢n − ١ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎدوﯾ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ
ﺳ ﻪی ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ از ﺑﯿﻦ  ٣nﺳ ﻪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ n = ٣ ،را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺣﺎﻟﺖﺑﻨﺪی ﻣ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﺣﺮﮐﺖ
ﻣ ﺗﻮان ﺳ ﻪای ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺣ ﻢ ﺑﺮای  n = kﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺣ ﻢ ﺑﺮای  n = k + ١ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار

اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣ ﻢ ٣k + ٣ ،ﺳ ﻪ را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ٢ .ﺳ ﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .دو
ﺣﺎﻟﺖ ﻣ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد:
– اﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﯾ از آنﻫﺎ ) (xرا ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ  ٣ﺳ ﻪی دﯾ ﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ در اﯾﻦ  ٣ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ  ٢ﺗﺎ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﮐﺸﯿﺪ ،ﯾﻌﻨ  xﺳ ﻪای -١ﮔﺮﻣ اﺳﺖ
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و ﺳ ﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  xﺳ ﻪای

ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ اﺳﺖ.

– اﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾ از آنﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳ ﻪای دﯾ ﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ اﯾﻦ  ٣ﺳ ﻪ-١ ،ﮔﺮﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪی ﺳ ﻪﻫﺎ ،ﻃﺒﻖ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﺮا ﻣ ﺗﻮان
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ  ٣ﺳ ﻪی دلﺧﻮاه دﯾ ﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

ب( اﺑﺘﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﮔﺮاف ﺳﺎدهی  nرأﺳ ﺑﺎ  kﻣﻮﻟﻔﻪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ  n − kﯾﺎل دارد .اﺑﺘﺪا ﯾﺎلﻫﺎ را
در ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﯾ ﭘﺲ از دﯾ ﺮی ،ﯾﺎلﻫﺎ را ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ .ﻫﺮ ﯾﺎﻟ ﮐﻪ ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾ
از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﮐﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﮔﺮاف  nرأﺳ ﺑﺎ  kﻣﻮﻟﻔﻪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ  n − kﯾﺎل دارد.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺎوی ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺳ ﻪای ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮاﻓ ﺳﺎده ﺑﺎ  ٣nرأس
ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ رأس آن ﯾ ﺳ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻦ دو رأس ،ﯾﺎل ﻣ ﮐﺸﯿﻢ اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﮔﺎوی ﺑﯿﻦ
ﺳ ﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آنﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﺮاف ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢ﻣﻮﻟﻔﻪی  ١رأﺳ دارد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ  ٣ﻣﻮﻟﻔﻪی ١
رأﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺳ ﻪﻫﺎی ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  ٣رأس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺎ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾ ﺳ ﻪی ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﺮاف ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١ﻣﻮﻟﻔﻪی  ٢رأﺳ دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺖ
ﮐﻢ  ٢ﻣﻮﻟﻔﻪی  ٢رأﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ ﺳ ﻪﻫﺎی ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  ۴رأس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺎ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾ ﺳ ﻪی ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﻣ ﺎن ﻧﺪارد ﻫﻢ ﻣﻮﻟﻔﻪی  ٢رأﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻢ  ٢ﻣﻮﻟﻔﻪی ﺗ

رأﺳ وﺟﻮد

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﻮﻟﻔﻪی  ٢رأﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻢ  ٢ﻣﻮﻟﻔﻪی ﺗ رأﺳ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺳ ﻪﻫﺎی ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  ۴ﺳ ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤ ﺗﻮان
ﺳ ﻪای ﻧﯿﻢ-ﮔﺮﻣ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺣﺎل اﮔﺮ در ﮔﺮاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ٢ ،ﻣﻮﻟﻔﻪی ﺗ

رأﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﺮاف ﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

٣n − ٢
⌋+٢=n+١
٣

⌊

ﻣﻮﻟﻔﻪ دارد؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﮔﺮاف ﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
٣n − ٣
⌋+١+١=n+١
٣

⌊

ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﮔﺮاف ﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ  ٣n − (n + ١) = ٢n − ١ﯾﺎل ﻻزم دارد ﮐﻪ ﺣ ﻢ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
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ﮔﺎوی ﺧﺴﯿﺲ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮاف ﻣﺪل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﯾ

ارزش ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ راس ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾ
ﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺴﯿﺮ.

راس و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ ﺟﺎده ﯾ

ﯾﺎل در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت راس

اﻟﻒ( ﯾ ﮔﺮاف ﮐﺎﻣﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .ﯾﺎل ﺑﯿﻦ دو راس  aو  bرا از اﯾﻦ ﮔﺮاف ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﺑﺒﻌ را
در راس  aو ﮔﺎوی را در راس  bﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
n − ٢ + n − ٢ + n − ١ = ٣n − ۵
.
ب( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﻌ در راس  aو ﮔﺎوی در راس  bاﺳﺖ .ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را از  aﺑﻪ  bدر ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.ﺑﻪ
ﺟﺰ ﯾﺎلﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭻ دو راﺳ داﺧﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎل ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺮ راس ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﯾﺎل ﺑﻪ راس ﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺴﯿﺮ دارد ،ﭼﻮن
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت راسﻫﺎی
داﺧﻞ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣ ﺷﻤﺎرﯾﻢ .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﺎل داﺧﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت دو واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﺎل از ﯾ راس ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﯾ راس داﺧﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﯾ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد راسﻫﺎی درون ﻣﺴﯿﺮ  kﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ:
٢ ∗ (k − ١) + ٣ ∗ (n − k) = ٣n − k − ٢
اﮔﺮ  k > ٢ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮال ﺣﻞ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ٬ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺸ ﻞ از دو راس ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﺟﻪای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  n − ١داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ در آن
ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢n − ٢ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨ ﻪ  n > ٢اﺳﺖ٢n − ٢ ≥ ٣n − ۵ ،
اﺳﺖ.

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﮔﺎوی
ﺟﻮاب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺎوی را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .ﭼﻮن در ﻣﺎﺷﯿﻦ او در ﯾ

ﻟﺤﻈﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾ

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از

ﯾ ﻣﻬﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻬﺮهای ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت )  (x١ , y١را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺎت )  (x٢ , y٢اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻬﺮه را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی )  (x١ , y٢ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪی )  (x٢ , y٢ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻘﺎل اول ،ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻘﺎل
دوم ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ اﺑﺘﺪا ﻣﻬﺮه را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣ دﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻬﺮه زوج ﻣﺮﺗﺐ )(c, d
را ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آن  cﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ و  dﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺎی اﻓﻘ ﻻزم ﺑﻪ ازای اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ.

ﻟﻢ ١
ﺑﻪ ازای ﯾ

ﺑﻌﺪ ﺳﻮال درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﻣﻬﺮه در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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)ﻣﺜﻼ ﻣﻬﺮهﻫﺎی  aو  bﮐﻪ  aﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی  Aﺑﺮود و  bﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی  .(Bﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺮه را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ) aﺑﻪ  Bﺑﺮود و  bﺑﻪ  Aﺑﺮود( .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ واﺣﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
در ﺿﻤﻦ ﻣ داﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻮاب ﻣﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠ اش ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر را آنﻗﺪر ﺗ ﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

دﯾ ﺮ ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ ﺟﻮاب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺒﻌ و ﮔﺎوی ﺑﻪ ازای ﯾ

ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

ﺣﻞ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺮه
ﺑﻪ ازای ﻣﻬﺮه iام ) ei (١ ≤ i ≤ nرا ﺑﺮاﺑﺮ )  max(ci , diﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ = F
)  .maxni=١ (eiواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ  t١ ≥ Fاﺳﺖ .ﺣﺎل ﺟﻮاب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺎوی را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .ﻃﺒﻖ ﻟﻢ

 ،١ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺎوی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاﺑ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﯿﻦ دو ﻣﻬﺮه ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت
ﻋﻤﻮدی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ رخ ﻧﺪﻫﺪ .ﺣﺎل ﻫﺮ ﻣﻬﺮهای ،ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻣﻬﺮهای ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﮐﻨﻮن
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
t٢ ≤ max(ci ) + max(di ) ≤ F + F ≤ ٢t١

ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ

∑n

از ﺑﯿﻦ ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺎوی ﺟﻮاﺑ را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  i=١ c٢iدر آن ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺷﻮد.
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺟﻮاﺑ را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ،در ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪای دو ﻣﻬﺮه در ﯾ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﻣﻬﺮه در ﯾ ﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﯾ

ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻬﺮهی  aﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی  Aاﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻬﺮهی  bﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی  Bاﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﺎل ﻣﻬﺮهی  aرا ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی  Bاﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ و ﻣﻬﺮهی  bرا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی  ca .Aو  cbﻫﺮ دو ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭼﻮن ﻫﯿﭻ دو ﻧﻘﻄﻪی آﺑ ای در ﯾ ﺳﻄﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﺪ دو ﻣﻬﺮه از دو ﺳﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾ از آنﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ
ﻋﻤﻮدی ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و دﯾ ﺮی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘ ﺧﻮد ،زﯾﺮا اوﻻ ﻫﯿﭻ دو ﻧﻘﻄﻪ آﺑ ای در ﺳﻄﺮ
ﯾ ﺴﺎﻧ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺮه در ﯾ ﺳﺘﻮن ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺮ ﻣﻬﺮهای ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮود ،اول ﺣﺮﮐﺎت ﻋﻤﻮدیاش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺎت اﻓﻘ اش را .اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺮه را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .از آن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺮه در ﯾ زﻣﺎن در ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ از آنﻫﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘ ﺑﻮده و دﯾ ﺮی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی ،ﭘﺲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺒﺎت
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻣﻬﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از  cﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺰ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾ در
ﯾ ﺳﻄﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺮه ﯾ ﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺖ ﺳﻮال ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﻮد ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻬﺮهﻫﺎ را ﺑﺎ  ١و  ٢ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ:

c١ < c٢ ⇒ y١ > y٢
) p = c٢ + y٢ − (c١ + y١
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ﺣﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻬﺮه  c١ + p ،١ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻬﺮه  c٢ − p ،٢ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی )  ٢p(c١ + p − c٢اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد .دارﯾﻢ:

٢p > ٠
c١ + p − c٢ = y٢ − y١ < ٠
ﭘﺲ  ٢p(c١ + p − c٢ ) < ٠اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاﺑ را ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪای دو ﻣﻬﺮه در ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺒﻌ

اﺳﺖ.

