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ﺳﺆالﻫﺎی  ٢۴ﺗﺎ  ٣٠در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﺳﺆاﻟ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺘﯿﺎز ﻫﻤﻪی ﺳﺆالﻫﺎ ﯾ ﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮهی ﻣﺜﺒﺖ و ﺟﻮاب ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾ ﻧﻤﺮهی ﻣﻨﻔ دارد.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺆال ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺗﺼﺎدﻓ اﺳﺖ.

 ١ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮان در ﯾ ﺟﺪول  ۳ × ۳دو ﻣﻬﺮهی ﺷﺎه ﺑﺎ رﻧ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾ ﺮ
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧ ﻨﻨﺪ؟ ﻫﺮ ﻣﻬﺮهی ﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮهﻫﺎی  ۸ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺠﺎورش را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
۱۲ (۲

۹ (۱

۳۲ (۴

۴۸ (۳

۱۶ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۴درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖﺑﻨﺪی ﺑﺮ روی ﻣ ﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺮهی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت را ﻣ ﺷﻤﺎرﯾﻢ.
A
B
A

B
C
B

A
B
A

اﮔﺮ ﻣﻬﺮهی ﺳﻔﯿﺪ در ﻣ ﺎن  Aﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺮهی ﺳﯿﺎه در  ۵ﺧﺎﻧﻪی دﯾ ﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻬﺮهی ﺳﻔﯿﺪ در ﻣ ﺎن B
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺮهی ﺳﯿﺎه در  ۳ﺧﺎﻧﻪی دﯾ ﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻬﺮهی ﺳﻔﯿﺪ در ﻣ ﺎن  Cﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺮهی ﺳﯿﺎه در ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪای
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
□
ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴ × (۵ + ۳) = ۳۲ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
 ٢در ﺷ ﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﻌﺪادی از ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘ ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻪ دﯾ ﺮ ﻣﺴﯿﺮی از ﻧﻘﻄﻪی  Aﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی  Bوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ
ﭘﺎرهﺧﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ؟
۱ (۱

۴ (۳

۵ (۲

۲ (۴

A

B

۳ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۵درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺣﺬف ﺧﻄﻮﻃ ﮐﻪ در ﺷ ﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﻪ ﺧﻂ
ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮاﺑ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺧﻂ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔ ﻣ ﺗﻮان ﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮ در ﺷ ﻞ از ﻧﻘﻄﻪی  Aﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی  Bﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ
ﻣﺸﺘﺮﮐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺧﻂ
ﺣﺬف ﺷﻮد .ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻪ ﺧﻂ اﺳﺖ.

A

B

□

 ٣در ﺟﺪول ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۸را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﺪاد در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ
از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺻﻌﻮدی و در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻌﻮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣ ﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺪاد  ۱و  ۲در ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻘﯿﻪی اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮان در ﺟﺪول ﭼﯿﺪ؟ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دو ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺎﯾﯿﻨ ﺟﺪول در ﯾ ﺳﻄﺮ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
۲۴ (۱

۱۲ (۲

۳۲ (۳

۳۶ (۴

۱۸ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۵درﺳﺖ اﺳﺖ.
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اﮔﺮ ﺟﺪول را ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﯾ اﺳﺐ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﯾ از اﻋﺪاد  ۳ﺗﺎ  ۸را ﻣ ﺗﻮان در ﺳﺮ اﺳﺐ ﻗﺮار داد .از ﭘﻨﺞ ﻋﺪد
ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ در ﭘﺎی ﺟﻠﻮﯾ اﺳﺐ و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ در ﮐﻨﺎر  ۱ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﯾ از ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﭘﺎی ﭘﺸﺘ اﺳﺐ ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ دو ﻋﺪد دﯾ ﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾ ﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ در ﮐﻞ ۳ × ۶ = ۱۸
□
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن اﻋﺪاد وﺟﻮد دارد.
 ۴ﺷﺶ درس ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی  Aﺗﺎ  Fدارﯾﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزی آنﻫﺎ در ﺷ ﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ درس  xﭘﯿﺶﻧﯿﺎز درس  yﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﭘﯿ ﺎﻧ از
 xﺑﻪ  yدر اﯾﻦ ﺷ ﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺶ درس را در ﺷﺶ
ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟ و در ﻫﺮ ﺗﺮم ﯾ درس ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ رواﺑﻂ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزی
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ درس  xﭘﯿﺶﻧﯿﺎز درس  yاﺳﺖ ،آن ﮔﺎه درس x
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از درس  yﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺗﻮان درسﻫﺎ را ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ رواﺑﻂ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزی ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ⟩ ⟨A, B, D, E, C, F
ﯾ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
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ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ.
درس  Fﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان آن را ﺣﺬف ﮐﺮد .ﺳﻪ درس ﻣﯿﺎﻧ  C, D, Eﺑﻪ
ﻫﺮ  ۶ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻤ ﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت  Aﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻪ درس و  Bﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از  Dﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
دروس  Cو  Eرا ﺑﺎ  −ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ازای ﺗﺮﺗﯿﺐ  AD − −درس  Bدو اﻧﺘﺨﺎب ،ﺑﻪ ازای  A − D−درس  Bﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ،و ﺑﻪ ازای  A − −Dدرس  Bﭼﻬﺎر اﻧﺘﺨﺎب دارد .ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎی ﻣﻤ ﻦ ۲ × (۲ + ۳ + ۴) = ۱۸
اﺳﺖ.
□
 ۵در اﯾﺴﺘ ﺎه ﺗﺎﮐﺴ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺴ در ﺻﻒ ﻣ اﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻣﺪن ﯾ
ﺗﺎﮐﺴ  ،اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺻﻒ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ۴ ،ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮی ﺻﻒ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺻﻒ در
ﺗﺎﮐﺴ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﺎﮐﺴ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .آنﻫﺎ ﯾ ﺗﻔﻨ دارﻧﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﯿﺮ آن ،ﯾ ﻧﻔﺮ
از اﻓﺮاد دﯾ ﺮ ﺻﻒ را ﺑ ﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ رﺳﯿﺪه و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾ
ﺗﺎﮐﺴ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺴﺘ ﺎه ﺗﺎﮐﺴ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺪادی ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺗﻀﻤﯿﻨ  ،ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن )ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﺎﮐﺴ ( ﺑﺮﺳﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟
۲ (۱

۴ (۲

۱ (۳

۳ (۴

۰ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ.
آنﻫﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺻﻒ را ﺑ ﺸﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻔﺮ اول ﺧﻮدﺷﺎن ﻣ ﺎن  ۴k + ۱ﯾﺎ  ۴k + ۲از ﺻﻒ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ  ۲ﺗﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
□
 ۶دو ﺗﺎس در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﭘﺲ از ﭘﺮﺗﺎب آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺿﺮب دو ﻋﺪدی ﮐﻪ روی ﺗﺎسﻫﺎ آﻣﺪه اﻣﺘﯿﺎز ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ
ﻫﺮ ﺗﺎس ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﯾ ﺴﺎن ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۶ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧ ﯿﻦ ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ؟
۱۰٫ ۲۵ (۱

۹ (۲

۱۲٫ ۲۵ (۳

۱۳٫ ۵ (۴
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ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۳درﺳﺖ اﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨ ﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮ  ۳۶ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤ ﻦ ﯾ ﺴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎز ﻫﻤﻪی ﺣﺎﻻت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و ﺑﺮ  ۳۶ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺿﺮب ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۶ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺒﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺟﺪول ﺿﺮب  ۶در
 ۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﻣ ﺷﻮد (۱ + ۲ + ... + ۶)۲ = ۲۱۲ :در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
۲۱
= ۴۹
= ۱۲٫ ۲۵
□
۳۶
۴
۲

 ٧ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮان ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟ )ﺳﻔﯿﺪ رﻧ ( ﺟﺪول  ۴ × ۴ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗ ﮐﻪ در ﺷ ﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﭘﺮ ﮐﺮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻗﯿﻘﺎ ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درون ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮﻧﺪ؟ از ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دلﺧﻮاه وﺟﻮد دارد و ﻗﻄﻌﺎت را ﻣ ﺗﻮان
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﯾﺎ دوران داد.

۲ (۲

۳ (۱

۵ (۳

۱ (۴

۴ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟ ﺟﺪول ﻓﺮد اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻗﻄﻌﻪی  ۵ﺧﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺑﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮاﺣﺘ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾ ﺑﺎر ﻣ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺟﺎی ﻗﻄﻌﻪی
 ۵ﺧﺎﻧﻪای را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺤﻮهی ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺑﻘﯿﻪی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨ ﻪ
□
ﻗﻄﻌﻪی  ۵ﺧﺎﻧﻪای ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در دو ﺟﺎی ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ٨اﻣﺮوز ﺑﺎﻧ ﺷﻬﺮ ﻓﺴﻘﻠ ﻫﺎ  ۵۰ﻣﺸﺘﺮی دارد .ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ در ﯾ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺎرﺗ دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ او
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ )ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  .(۵۰اﯾﻦ ﺑﺎﻧ ﺳﻪ ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾ دارد و ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی اﮔﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ او
ﺑﺮﺳﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﺟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻇﻬﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﻪ ﺑﺎﺟﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی  ۴۸ ،۴۴و  ۵۰اﺳﺖ .اﯾﻦ  ۵۰ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ از ﺳﻪ ﺑﺎﺟﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
× ۲۳ ( ۱

۳۴۳

۳۴۷ (۲

× ۲۴ ( ۳

۳۴۴

× ۲۴ (۴

۳۴۳

× ۲۳ ( ۵

۳۴۴

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ او ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۴۷ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﻪ ﺑﺎﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺘﺮی  ۴۴در ﺑﺎﺟﻪ اول اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ  ۴۵ﺗﺎ  ۴۷ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾ از ﺑﺎﺟﻪﻫﺎی دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﭼﻮن در ﺑﺎﺟﻪی اول ﻫﻨﻮز ﮐﺎر ﻧﻔﺮ  ۴۴ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮی  ۴۸در ﺑﺎﺟﻪ دوم اﺳﺖ و ﻧﻔﺮ ۴۹
□
و  ۵۰ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ از ﺑﺎﺟﻪی ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ۳۴۳ × ۲۳ :
 ٩ﯾ ﺟﺪول  ۱۰ × ۲۱را ﺑﺎ ﮐﺎﺷ ﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞﻫﺎی  ۲ × ۱ﻓﺮش ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻣ ﺗﻮان روی ﺧﻄﻮط داﺧﻞ اﯾﻦ ﺟﺪول رﺳﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از
ﮐﺎﺷ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧ ﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺟﺪول  ۳ × ۴روﺑﻪرو ﺗﻨﻬﺎ دو ﺧﻂ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻢ
اﺳﺖ ،وﻟ اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ﮐﺎﺷ ﻫﺎ را اﻓﻘ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻢ  ۳ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ.
۲۰ (۱

۱۵ (۲

۲۲ (۳

۲۷ (۴

۲۴ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۵درﺳﺖ اﺳﺖ.
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ﮐﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺳﺆال١ :

ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر

$

'

اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ﮐﺎﺷ ﻫﺎ اﻓﻘ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۲۰ + ۴ = ۲۴ ،ﺧﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .از ﻃﺮﻓ ﻫﯿﭻ دو ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی
ﻣﺠﺎور ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ  ۲۱ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ۲۰ﺧﻂ اﻓﻘ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
□
 ١٠در ﯾ دﻧﯿﺎ  ۱۶ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۱۶وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهی  ،xﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ،x + ۱ ،x − ۱
 x − ۴و ) x + ۴در ﺻﻮرت وﺟﻮد( راﺑﻄﻪی اﻗﺘﺼﺎدی دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺸﻮر  ۷ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۸ ،۶ ،۳و  ،۱۱و
ﮐﺸﻮر  ۲ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۳ ،۱و  ۶راﺑﻄﻪ دارد ۳ .ﺗﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺸ ﯿﻞ دادهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﺗﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ راﺑﻄﻪی اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای  ۳ﮐﺸﻮر اوﻟﯿﻪی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺲ از  ۲۰ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
۱۶ (۱

۹ (۳

۸ (۲

۱۴ (۴

۱۲ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۱و  ۳و  ۵ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ
□
 ۱۶اﺳﺖ.
 ١١ﻫﮋَﺑﺮ ﯾ دﺳﺘ ﺎه »ﺳﯿﺐﺷﻨﺎس« ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘ ﺎه  ۳ﺳﯿﺐ ﻣ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  kﺳﯿﺐ ﺧﺮاب در ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ  ۳ﺳﯿﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻮق ﻣ زﻧﺪ! ﺣﺎل ﻫﮋﺑﺮ  ۱۴ﺳﯿﺐ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣ داﻧﺪ  kﺗﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺐﻫﺎ ﺧﺮاب
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻻت زﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘ ﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾ از ﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺮاب را ﺑﯿﺎﺑﺪ :ﺣﺎﻟﺖ اول
 k = ۱و ﺣﺎﻟﺖ دوم ) k = ۳ﺟﻮاب اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ آﻣﺪهاﻧﺪ(.
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ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ  k = ۱اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﯿﺐﻫﺎ ۵ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺳﯿﺐ ﺧﺮاب را ﺑﺎ  ۳ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد :اﺑﺘﺪا  ۳ﺳﯿﺐ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ دﺳﺘ ﺎه ﻣ دﻫﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﯾ ﺳﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه و دو
ﺳﯿﺐ ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ دﺳﺘ ﺎه ﻣ دﻫﯿﻢ و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺘ ﺎه ﺑﻮق ﺑﺰﻧﺪ ﻣ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ
 ۲ﺳﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻟﻢاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ۳ﺳﯿﺐ اوﻟ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﯾ آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘ ﺎه ﺑﻮق ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎ دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪی ﻣ ﺗﻮان ﺳﯿﺐ ﮔﻨﺪﯾﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ) f (xرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺐ ﺧﺮاب در ﺑﯿﻦ  xﺳﯿﺐ در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ
) (۵ ⩽ xﻣ ﺗﻮان راﺑﻄﻪی ﺑﺎزﮔﺸﺘ  f (x) = f (x − ۳) + ۱را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺳﻪ ﺳﯿﺐ را ﺑﻪ دﺳﺘ ﺎه دﻫﯿﻢ و
دﺳﺘ ﺎه ﺑﻮق ﺑﺰﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺳﯿﺐ ﺧﺮاب داﺧﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎرج اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺳﺎﻟﻢاﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان
ﺳﯿﺐ ﺧﺮاب را ﺑﺎ  ۲ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ  ۳ﺳﯿﺐ را در ﻧﻈﺮ ﻧ ﺮﻓﺖ و اداﻣﻪ داد .ﺟﻮاب
ﻧﻬﺎﯾ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ .f (۱۴) = f (۵) + ۳ = ۶ :ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ  k = ۳اﮔﺮ دو دﺳﺘﻪ ۳ﺗﺎﯾ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﯿﺐﻫﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽ ﺪام را ﺑﻪ دﺳﺘ ﺎه ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﯿﻢ و دﺳﺘ ﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮق ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ
داد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾ از اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺳﯿﺐﻫﺎﯾﺶ ﮔﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾ دﺳﺘﻪ ۳ﺗﺎﯾ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘ ﺎه داده ﻧﺸﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻘﯿﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣ راهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب  ۳ﺳﯿﺐ از  ۱۴ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾ ﺣﺎﻟﺖ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﺮﺳﯿﻢ.
) (
. ۱۴
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘ ﺎه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ− ۱ = ۳۶۳ :
□
۳
 ١٢ﺗﻌﺪاد  ۱۳۹۳ﻣﺎﺷﯿﻦ دارﯾﻢ .ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﯾ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن روی ﯾ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺤﻮر ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺗﺎ
اﺑﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘ ﺛﺎﺑﺖ در ﯾ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻨ
%
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۴

&

ﮐﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺳﺆال١ :

ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر

$

'

ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﻤﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣ ﻧﺎﻣﯿﻢ .در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ؟
۱۳۹۲ (۱

۲۰۹۰ (۲

۲۷۸۴ (۳

۱۳۹۳ (۴

 (۵ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۳درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ (۱) :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﯾ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪهی
ﻓﻌﻠ ) (۲ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪهی ﻓﻌﻠ  .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻧﻮع ) (۱ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎی ﯾ ﯾﻌﻨ  ۱۳۹۲اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻧﻮع ) (۲ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﺷﻬﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪهای ﮐﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾ ﺮی ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ دﯾ ﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻟﻘﺐ ﺑ ﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻧﻮع ) (۲ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۳۹۳ − ۱ = ۱۳۹۲ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣ ﺗﻮان ﻣﺜﺎﻟ زد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺪه  ۲۷۸۴ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ iام در در زﻣﺎن  iدر ﻧﻘﻄﻪ  iاز ﻣﺤﻮر ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ اول ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ
اول ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻤ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﻣ ﺗﻮان دﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه
□
 ۲۷۸۴ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ.
 ١٣ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎﯾ ﺸﺖﻫﺎ را ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ دارد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ دراﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﯾ ﺸﺖﻫﺎ را از ﺻﻔﺮ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﯾ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ﻋﺪد زﯾﺒﺎﯾ آن را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دراﯾﻪ XOR ،ﺷﻤﺎرهی آن دراﯾﻪ و ﻋﺪدی
ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺪد زﯾﺒﺎﯾ
ﯾ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾ ﺸﺖ زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ! ﺣﺎل ﺑﻪ او ﺑ ﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﯾ ﺸﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺪاد  ۰ﺗﺎ ،۶
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان زﯾﺒﺎﯾ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
۳۶ (۲

۴۲ (۱

۳۲ (۳

۴۸ (۵

۴۰ (۴

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﯾ از ﺣﺎﻻﺗ ﮐﻪ ﺟﻮاب  ۴۲ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ⟩ ⟨۰, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱ﺑﺎﺷﺪ .اﺛﺒﺎت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﻮاب
ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از  ۴۲ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای راﺣﺘ ﮐﺎر ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد  ۰ﺗﺎ  ۶را ﺑﺎ ﺳﻪ رﻗﻢ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
در ﻋﻤﻠﯿﺎت  XORﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﺑﺎﯾﻨﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ  XORزﻣﺎﻧ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
رﻗﻢ در دﻗﯿﻘﺎً ﯾ از دو ﻋﺪد ﯾ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣ داﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  XORﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ زﻣﺎﻧ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ  XORﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎره آن ﺟﺎﯾ ﺎه و ﻋﺪد
دروﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣ اﻋﺪاد  ۰ﺗﺎ  ۶دو ﺑﺎر در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺟﻮاب ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶×۲ ۷ × ۲ = ۴۲ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
□
 ١۴ﺗﻌﺪادی ﺳﯿﺐ و اﻧﺎر و ﭘﺮﺗﻘﺎل و دو ﮔﻠﺪان ﺟﺎدوﯾ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﭘﺲ از ﯾ ﻣﺎه ﻣ رﺳﻨﺪ .اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻣﺎه
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﯾﺮ در آنﻫﺎ ﻣﯿﻮه ﺑ ﺎرﯾﻢ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه ﻣﺤﺼﻮل را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﻢ) .ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾ در ﯾ ﮔﻠﺪان اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از درﺧﺖ و ﻣﯿﻮهی ﮐﺎﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ(:
•
•
•
•

ﯾ ﺳﯿﺐ ﺑ ﺎرﯾﻢ و ﺳﻪ ﺳﯿﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾ اﻧﺎر ﺑ ﺎرﯾﻢ و ﭘﻨﺞ اﻧﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑ ﺎرﯾﻢ و دو ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
دو ﺳﯿﺐ و دو اﻧﺎر ﺑ ﺎرﯾﻢ و ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در اﺑﺘﺪا از ﻫﺮ ﻣﯿﻮه ﯾ
دو اﻧﺎر و ﺳﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل.
%

١٣٩٣/١١/٢٨

دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺣﺎﻻت زﯾﺮ ﻣ ﺗﻮان رﺳﯿﺪ؟ ) (۱, ۲, ۳ﯾﻌﻨ ﯾ

۵
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ﮐﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺳﺆال١ :

ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر

$

•
•
•
•

'

)(۱۳۹۳, ۲۰۱۵, ۱۴۳۶
)(۱۳۹۳, ۱۴۳۶, ۲۰۱۵
)(۱۳, ۷, ۴
)(۱۰۰, ۱۰۰, ۱۰۰

۳ (۱

۲ (۳

۱ (۲

۴ (۴

۰ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾ  ،ﻓﺮد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﺐﻫﺎ و اﻧﺎرﻫﺎ اﺳﺖ .ﭼﻮن در ﻫﺮ ﻣﺎه زوﺟﯿﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﺐﻫﺎ و
اﻧﺎرﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ( .ﭼﻮن در اﺑﺘﺪا ﯾ ﺳﯿﺐ و ﯾ اﻧﺎر دارﯾﻢ ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﻓﺮد اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
اﻧﺎرﻫﺎ  ۴k + ۱ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ اول ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻﺗ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﻻ را دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .وﻟ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺎرﻫﺎ
 ۴k + ۳ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ ﺒﺎر از روش ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻫﺮ
ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ دو ﺷﺮط ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﻣ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ )(۱۳۹۳, ۲۰۱۵, ۱۴۳۶
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑ اﺳﺖ.
□
 ۱۰۲۴ ١۵ﻻﻣﭗ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۱۰۲۴در ﯾ ردﯾﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﯿﺎن در  ۱۰ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻌﺪادی از
ﻻﻣﭗﻫﺎ را ﻣ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ آن ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد )از ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ روﺷﻦ و ﺑﺮﻋ ﺲ( .اﮔﺮ ﮐﯿﺎن در
ﻣﺮﺣﻠﻪ iام ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﻪی ﻻﻣﭗﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪهی ﺷﻤﺎره آنﻫﺎ ﺑﺮ  ۲iﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ روﺷﻦ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
۳۴۱ (۱

۶۸۳ (۲

۶۸۲ (۳

۳۴۲ (۴

۱۰۲۳ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻓ اﺳﺖ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت دودوﯾ در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ و روی اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ رﻗﻢ  ۱ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖﺑﻨﺪی
ﮐﻨﯿﻢ .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮردن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﻻﻣﭗﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد زدهﺷﺪن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻗﻢﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ رﻗﻢ  ۱ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد  xﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ۱ﯾﺎ  ۰ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻﻣﭗﻫﺎی دﺳﺘﻪﻫﺎﯾ در ﭘﺎﯾﺎن روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻓﺮد« ﺑﺎر ﮐﻠﯿﺪ
آنﻫﺎ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺧﻮردن ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ
۱۰

%
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۲۹

ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺪاد
۰xxxxxxxxx۱
۰xxxxxxxx۱۰
۰xxxxxxx۱۰۰
۰xxxxxx۱۰۰۰
۰xxxxx۱۰۰۰۰
۰xxxx۱۰۰۰۰۰
۰xxx۱۰۰۰۰۰۰
۰xx۱۰۰۰۰۰۰۰
۰x۱۰۰۰۰۰۰۰۰

۹

۸

۲

۸

۷

۲

۷

۶

۲

۶

۲۵

۵

۴

۴

۲۳

۳

۲

۲

۲

۱

۲

۱

۱

۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۰

۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲

۶

&

ﮐﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺳﺆال١ :

ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر

$

'

ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱ + ۲۲ + ۲۴ + ۲۶ + ۲۸ = ۳۴۱اﺳﺖ.

□

 ١۶ﯾ ﮔﺮاف را »زﯾﺒﺎ« ﻣ ﻧﺎﻣﯿﻢ اﮔﺮ رأﺳ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دورﻫﺎی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻓﺮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻦ
ﺗﻤﺎم ﮔﺮافﻫﺎی ﺳﺎدهی  ۱۰۱رأﺳ زﯾﺒﺎ ،ﮔﺮاﻓ را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﯾﺎل را دارد .اﯾﻦ ﮔﺮاف ﭼﻨﺪ
ﯾﺎل دارد؟
۴۷۰ (۱

۲۵۰۰ (۲

۲۶۰۰ (۳

۱۰۱ (۴

۵۰۵۰ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۳درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ راﺳ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی دورﻫﺎی ﻓﺮد وﺟﻮد دارد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮاف ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه دور ﻓﺮد ﻧﺪارد
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﺑﺨﺸ اﺳﺖ .ﮔﺮاف دوﺑﺨﺸ  ۱۰۰راﺳ ﻫﻢ زﻣﺎﻧ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﯾﺎل را دارد ﮐﻪ اﻧﺪازه دو ﺑﺨﺶ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﮔﺮاف دوﺑﺨﺸ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاف دوﺑﺨﺸ  ۲۵۰۰ﯾﺎل دارد و راس ﺣﺬف ﺷﺪه ﻫﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
درﺟﻪاش  ۱۰۰اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﯾﺎلﻫﺎی ﮔﺮاف ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۶۰۰اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮاف دوﺑﺨﺸ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ
اﻧﺪازهی ﻫﺮ ﺑﺨﺸﺶ  ۵۰اﺳﺖ ،ﯾ راس اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی رﺋﻮس دﯾ ﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮاف ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه زﯾﺒﺎ
□
اﺳﺖ و  ۲۶۰۰ﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ١٧ﯾ ﺟﺪول  ۴ × ۴داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺶ ﻣﻬﺮهی ﯾ ﺴﺎن را در ﺷﺶ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺪول ﻗﺮار دﻫﯿﻢ
ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺗﻌﺪاد زوﺟ ﻣﻬﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
۶۴ (۱

۱۸ (۲

۲۴ (۳

۱۲۸ (۴

۹۶ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۵درﺳﺖ اﺳﺖ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ ﺳﻄﺮ ﻧﻤ ﺗﻮان  ۴ﻣﻬﺮه ﻗﺮار داد ،زﯾﺮا ﺑﺎ دو ﻣﻬﺮهی ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤ ﺗﻮان زوج ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم
ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ )و در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن( ﺻﻔﺮ ﯾﺎ دو ﻣﻬﺮه ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد  ۶ﻣﻬﺮه،
دﻗﯿﻘﺎ ﯾ ﺳﻄﺮ و ﯾ ﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟ  ۴ × ۴اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد
دارد .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب ،در ﺟﺪول  ۳ × ۳ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ  ۶ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮان ﻣﻬﺮهﻫﺎ را ﻗﺮار داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ
 ۴ × ۴ × ۶ = ۹۶اﺳﺖ.
□
 ١٨دﻧﺒﺎﻟﻪی ⟩ ⟨۷, ۱۱, ۹, ۵, ۱, ۱۰, ۶, ۱را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی
 ANDو  ORﻗﺮار داد ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد؟ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻔﺖ ﻋﻤﻠ ﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و
ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۳۶ (۱

۴۸ (۲

۲۴ (۳

۴۲ (۴

۶۴ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣ رﻗﻢﻫﺎی آن ﺻﻔﺮ ﺷﻮﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻋﺒﺎرت را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ،در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ رﻗﻢﻫﺎی آن ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠ ﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺳﺎدﮔ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎی
 ANDو  ORرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ∧ و ∨ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﻋﻤﻠ ﺮ آﺧﺮ ∧ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎ
ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت  ۲k−۱ﺣﺎﻟﺖ دارﯾﻢ ) kﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎﺳﺖ( و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ∨ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻘﯿﻪی دﻧﺒﺎﻟﻪ را ﺻﻔﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠ ﺮ ∧ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞﻋﺒﺎرت ﺻﻔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ∧ ﺑ ﺬارﯾﻢ ،اﯾﻦ
□
اﺳﺘﺪﻻل را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺪاد دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗ ﺮار ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
%
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ﮐﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺳﺆال١ :

ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر
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 ١٩ﺟﺪوﻟ ﺑﺎ  ۱۰۰ﺳﻄﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷ ﻞ روﺑﺮو در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  ۵۰ﺳﻄﺮ آن دو ﺧﺎﻧﻪ و
ﺳﻄﺮ آن ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﮔﻮﺷﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﭗ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﺑﺎﻻ راﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از روی ﺧﻂﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد؟
۵۰

۴۳۵ (۱

۴۲۰ (۳

۳۸۰ (۲

۴۱۸ (۵

۳۹۹ (۴

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۴درﺳﺖ اﺳﺖ.
از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻮاره در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ،ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣ رﺳﯿﻢ .ﭘﺲ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را
در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻄﺮ ﺷﻤﺎرهی ﻓﺮد ﻫﺴﺖ ﯾﺎ زوج( و ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﻣﻤ ﻦ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻓﺮد۴۹ × ۵ + ۴ + ۱ = ۲۵۰ :
ﺳﻄﺮﻫﺎی زوج۴۹ × ۳ + ۲ = ۱۴۹ :
در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۹۹ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
□
 ٢٠ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻫﺮ ﯾ از آنﻫﺎ )ﺑﻪ دﻻر( ﯾ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻮل آنﻫﺎ
دﻻر اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﻮل ﯾ از اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻮل دو ﻧﻔﺮ دﯾ ﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ »ﺗﻀﺎد
ﻃﺒﻘﺎﺗ « وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
۱۰۱

۳۶۷۵ (۲

۳۸۲۵ (۱

۱۲۲۵ (۴

۱۲۷۵ (۳

۷۳۵۰ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﻮل ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎره  ،iﺑﺮاﺑﺮ  xiدﻻر ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
 ۳ﺣﺎﻟﺖ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ﮐﻠﯿﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد،
ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎره  ۱ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮل اﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۱دﻻر اﺳﺖ و ﭘﻮل ﻫﺮ ﯾ از دو ﻧﻔﺮ دﯾ ﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱دﻻر اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺟﻮاب ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪی  x۱ + x۲ + x۳ = ۱۰۱, x۱ ⩾ ۵۱, x۲ ⩾ ۱, x۳ ⩾ ۱در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
(
)
۱۰۱ − (۵۱ + ۱ + ۱) + ۲
۲

اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﯾ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
= ۳۶۷۵

۵۰ × ۴۹
۲

)
×=۳

(

۵۰
۲

۳
□

 ٢١ﯾﺎرا ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲۰ﺑﻪ ﯾﺎور داده و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ  ۲۰ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ
ﯾﺎور ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻃﻮل  x + yرا ﺑﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی  xو  yﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎرا  x × yﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ او و x + y
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدش ﻣ دﻫﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﯾﺎور و ﺷﺎﮔﺮدش ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
 ۲۱۰ (۱و

۱۱۶

 ۱۹۰ (۲و

۲۰۹

 ۱۷۰ (۳و

۲۰۹

 ۱۹۰ (۴و

۸۸

 ۱۷۰ (۵و

۸۸

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
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ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﯾﺎور ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد ﺑﺮای ﻫﻤﻪی روشﻫﺎی ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲ + ۳را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (۱ + ۱) + (۱ + ۱ + ۱در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻨ ﺎم ﺷ ﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
) (۱ + ۱) × (۱ + ۱ + ۱ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﻪ ﯾﺎور داده ﻣ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﺗ ﻪﻫﺎی ﭼﻮب ﺑﻪ ﻃﻮل واﺣﺪ در ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب
را ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺗ ﻪ iم و jم ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﻫﺮ دو در ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﺎرا ﭘﻮﻟ ﺑﺎﺑﺖ
آن دو ﺑﻪ ﯾﺎور ﻧﻤ دﻫﺪ .اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺗ ﻪ iم و jم ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ در دو ﻗﻄﻌﻪی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﺎرا ﯾ
واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﺎﺑﺖ ﺿﺮب iﻣﯿﻦ  ۱ﮐﻪ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ اول ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ،در jﻣﯿﻦ  ۱ﮐﻪ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ دوم ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﯾﺎور
ﻣ دﻫﺪ .از آنﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ دو ﺗ ﻪ در ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،دﯾ ﺮ ﺑﺎﺑﺖ آنﻫﺎ ﭘﻮﻟ ﺑﻪ ﯾﺎور داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﯾﺎور ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﭼﻮب را ﺧﺮد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺘ ﭘﻮل از ﯾﺎرا ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮل واﺣﺪ از ﭼﻮب ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ۱۹×۲ ۲۰ ،ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد .ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲ﯾﻌﻨ  ۱۹۰ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮد ﯾﺎور ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧ رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﯾ از دو ﺳﺮ ﭼﻮب ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾ واﺣﺪ
از ﭼﻮب ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮای ﻗﻮی ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻃﻮل  nﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖﯾﺎﺑ
)۱
 . (n+۲)(n−ﺑﻪ ازای  n = ۲ﺣ ﻢ ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭼﻮب ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
۲
ﺑﻪ ﻃﻮلﻫﺎی  kو  n + ۱ − kﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .آن ﮔﺎه ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﯾﺎور ﻣ ﮔﯿﺮد ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
)T (n + ۱) = (k + n + ۱ − k) + T (k) + T (n + ۱ − k
ﺑﺪون از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،k < n + ۱ − k :ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﺮا دارﯾﻢ:
)۱
T (n + ۱) = n + ۱ + (k+۲)(k−
)+ (n+۳−k)(n−k
)= n + n۲ + ۳۲n + k ۲ − k(n + ۱
۲
۲
ﺣﺎل ﺑﻪ دو ﺟﻤﻠﻪی آﺧﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن  k > n + ۱ − kاﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ  kﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ  k = ۱ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
۲

)n(n + ۳
۲

=

۳n
۲

+

n۲
۲

= )+ ۱ − (n + ۱

۳n
۲

+

n۲
۲

T (n + ۱) = n +
□

 ٢٢ﺳﻠﻄﺎن در ﻧﻘﻄﻪی  ۰از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎر  ۹ﻏﻮل ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۹ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻏﻮلﻫﺎ دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ :دﺳﺘﻪی ﻧﺨﺴﺖ ،ﻏﻮلﻫﺎی راﺳﺖﮔﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣ دﻫﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن  ۲واﺣﺪ ﺑﻪ راﺳﺖ
ﺑﺮود ،و دﺳﺘﻪی دوم ﻏﻮلﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣ دﻫﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن  ۱واﺣﺪ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺮود.
ﮐﺎر در  ۹ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪی iام ،ﻏﻮل ﺷﻤﺎرهی  ،iدﺳﺘﻮر ﻣﻮردﻧﻈﺮ را )ﺑﺮ اﺳﺎس راﺳﺖﮔﺮا ﯾﺎ ﭼﭗﮔﺮا
ﺑﻮدﻧﺶ( ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻏﻮل ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻏﻮل را ﺑ ﺸﺪ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﺸﻮد .اﮔﺮ
ﺳﻠﻄﺎن ﯾ از ﻏﻮلﻫﺎ را ﺑ ﺸﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و  ۲ﻏﻮل ﺑﻌﺪی را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺸﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ،ﺳﻠﻄﺎن
در ﺧﺎﻧﻪی  ۰ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد ﻣ ﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،زﻧﺪاﻧ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ  kﺗﺎ از
ﻏﻮلﻫﺎ راﺳﺖﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ۹ − kﻏﻮل دﯾ ﺮ ،ﭼﭗﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎرهی ﻏﻮلﻫﺎ را ﻧﻤ داﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ از اﺑﺘﺪا
ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی iام ﭼﻪ ﻏﻮﻟ دﺳﺘﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ازای ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ  kﺑﺎ ﺷﺮط  ،۰ ⩽ k ⩽ ۹ﺳﻠﻄﺎن
اﻟ ﻮرﯾﺘﻤ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻀﻤﯿﻨ آزاد ﺷﻮد؟
۱ (۱

۲ (۲

۰ (۳

۳ (۴

۴ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳ﻏﻮل را ﺑ ﺸﺪ .اﺑﺘﺪا ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  k ⩾ ۶ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف
ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ − ۳ = ۳ﻏﻮل راﺳﺖﮔﺮا را ﮔﻮش ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ  (۶ − ۳) × ۲ = ۶واﺣﺪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﺮود .ﭘﺲ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی  ،۰دﺳﺖ ﮐﻢ  ۶ﻏﻮل ﭼﭗﮔﺮا ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۹ − ۶ = ۳ﻏﻮل ﭼﭗﮔﺮا وﺟﻮد
دارد.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  k = ۵ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻢﺗﺮ از  ۳ﻏﻮل راﺳﺖﮔﺮا را ﺑ ﺸﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ (۵ − ۲)× ۲ = ۶
ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دارد؛ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۴ﻏﻮل ﭼﭗﮔﺮا وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮﻓ اﮔﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻮلﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
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ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻫﺮ  ۵ﻏﻮل راﺳﺖﮔﺮا دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ  ۴ﻏﻮل ﭼﭗﮔﺮا دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ۲ﺗﺎ از ﻏﻮلﻫﺎی راﺳﺖﮔﺮا را ﺑ ﺸﺪ .ﭘﺲ در  k = ۵ﻫﻢ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  k < ۲ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۸ﻏﻮل ﭼﭗﮔﺮا ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ۳ﺗﺎ از آنﻫﺎ را ﺑ ﺸﺪ .ﭘﺲ ﺣﺪاﻗﻞ  ۸ − ۳ = ۵ﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ؛ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱ﻏﻮل
راﺳﺖ ﮔﺮا وﺟﻮد دارد و ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻬﺎ در ﻧﻘﻄﻪی  ۰ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  k = ۴ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮد ﺳﻠﻄﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲ﻏﻮل راﺳﺖﮔﺮا و  ۱ﻏﻮل ﭼﭗﮔﺮا را
ﺑ ﺸﺪ .ﻏﻮلﻫﺎ را در  ۳دﺳﺘﻪی  ۱و  ۲و  ۳ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻪی ﺷﻤﺎره  ،iﺷﺎﻣﻞ ﻏﻮلﻫﺎی ﺷﻤﺎره
 ۳i − ۲, ۳i − ۱, ۳iاﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱ﻏﻮل ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺸﺪ و از ﻃﺮﻓ ﺑﺎﯾﺪ  ۳ﻏﻮل ﺑ ﺸﺪ؛
ﭘﺲ از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﻦ ﯾ ﻏﻮل ﺑ ﺸﺪ .اﮔﺮ در دﺳﺘﻪي  ،۱ﺗﻨﻬﺎ  ۱ﻏﻮل راﺳﺖﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑ ﺸﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ  ۳ﻏﻮل دﯾ ﺮ ،در ﯾ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮان از آنﻫﺎ  ۲ﻏﻮل را ﮐﺸﺖ .ﭘﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﻫﻨ ﺎم
دﯾﺪن ﻏﻮلﻫﺎی دﺳﺘﻪی اول ،ﺗﺎ ﻏﻮل ﺷﻤﺎره  ،۳اﮔﺮ ﻏﻮل راﺳﺖﮔﺮا ﻧﺪﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑ ﺸﺪ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻏﻮلﻫﺎ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﻠﻄﺎن اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻧﻤ داﻧﺪ R ،ﯾﻌﻨ راﺳﺖﮔﺮا و L
ﯾﻌﻨ ﭼﭗﮔﺮا(:
LLRRRLRLL
ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺎ ﻏﻮل ﺷﻤﺎره  ۳ﮐﺴ را ﻧﻤ ﮐﺸﺪ و ﻏﻮل ﺷﻤﺎره  ۳را ﻣ ﮐﺸﺪ .ﭘﺲ ﻏﻮلﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۴و  ۵را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑ ﺸﺪ .ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻏﻮل ﺷﻤﺎره  ۶را ﺑ ﺸﺪ .ﭘﺲ ﻏﻮلﻫﺎی  ۷و  ۸را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺸﺪ .ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻏﻮل
ﺷﻤﺎره  ۹را ﺑ ﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ در  k = ۴ﻫﻢ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  k = ۳ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻠﻄﺎن اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻏﻮﻟ را ﻧ ﺸﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣ رﺳﺪ .ﭘﺲ در k = ۳
اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای  ،k = ۲ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﺪ  ۳ﻏﻮل ﭼﭗﮔﺮا را ﺑ ﺸﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ  ،k = ۴ﻏﻮلﻫﺎ را  ۳دﺳﺘﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻠﻄﺎن اﮔﺮ
در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻏﻮل ﭼﭗﮔﺮاﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑ ﺸﺪ را ﺑ ﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ در k = ۲
اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻤ وﺟﻮد دارد.
□
ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ  k = ۲) ۲و  (k = ۳اﺳﺖ.
 ٢٣دﻧﺒﺎﻟﻪی ⟩ ⟨۵, ۶, ۵, ۴, ۷, ۵, ۳, ۴, ۷, ۵, ۳را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .دﺳﺘ ﺎﻫ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻫﺮ ﺑﺎزه از اﯾﻦ
اﻋﺪاد را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ دو ﻋﺪد  iو  jرا ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﯿﻢ ) ،(i ⩽ jﺟﻤﻊ اﻋﺪاد iام ﺗﺎ jام )ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ
دو ﻋﺪد( را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘ ﺎه ﯾ ﻣﺸ ﻞ دارد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﻨ ﺎم ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد )در
ﻣﺒﻨﺎی دو( ﺳﺮرﯾﺰ اﻋﺪاد )دو ﺑﺮ ﯾ آنﻫﺎ( را ﺣﺴﺎب ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ورودیﻫﺎی  ۶و  ۷ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ  ۵و ۳
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺮوﺟ اش ﻋﺪد  ۶اﺳﺖ ).(۱۰۱ + ۱۱ = ۱۱۰
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ دﺳﺘ ﺎه اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾ ﺑﺎزه را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد آن ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘ ﺎه
ﺻﻔﺮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزه دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻊﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘ ﺎه ﺻﻔﺮ ﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ﭼﻨﺪ زوج  iو j
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای آنﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮاب ﺻﻔﺮ ﻣ دﻫﺪ؟
۸ (۱

۲ (۲

۱ (۳

۱۰ (۴

۵ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ ﺑﺪون ﺳﺮرﯾﺰ در ﻣﺒﻨﺎی دو ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن  .�XORﺑﺮای ﺣﻞ ﺳﻮال ﻫﻢ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊﻫﺎ ﺑﺎزهای اﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از
اﯾﺪهی ﺟﻤﻊ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی  preﬁx sumاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗ ﺮار در  �XORﭘﯿﺸﻮﻧﺪی اﯾﻦ اﻋﺪاد ،ﯾ ﺑﺎزه
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺶ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭼ ﮐﺮدن ،ﻧﻤﺎﯾﺶ دودوﯾ و در ﮐﻨﺎرش ﺟﻤﻊ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی آنﻫﺎ آﻣﺪه:
%
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١٠

&

ﮐﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺳﺆال١ :

ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر

$

prefix XOR
٠٠٠
١٠١
٠١١
١١٠
٠١٠
١٠١
٠٠٠
٠١١
١١١
٠٠٠
١٠١
١١٠

binary

array

١٠١
١١٠
١٠١
١٠٠
١١١
١٠١
٠١١
١٠٠
١١١
١٠١
٠١١

۵
۶
۵
۴
٧
۵
٣
۴
٧
۵
٣

'

ﭘﺲ  ۳ﺑﺎر  ۰۰۰ﺗ ﺮار ﺷﺪه و  ۳ﺑﺎر  ۱۰۱و دو ﺑﺎر  ۰۱۱و دو ﺑﺎر  ۱۱۰و دو ﺗﺎی دﯾ ﺮ ﻓﻘﻂ ﯾ
=۸

ﺑﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ:

۳+۳+۱+۱
□

ﯾ ﺟﺪول  ۴ × ۴را »ﺧﺎلﺧﺎﻟ « ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻄﺮﻧﺠ )ﯾ در ﻣﯿﺎن( ﺑﺎ رﻧ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه
و ﺳﻔﯿﺪ رﻧ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .دو ﺧﺎﻧﻪ از ﯾ ﺟﺪول را ﻣﺠﺎور ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،اﮔﺮ ﯾ ﺿﻠﻊ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
ﯾ ﻗﻄﺮ در ﯾ ﺟﺪول ،ﻫﺮ ﻗﻄﺮی اﻋﻢ از اﺻﻠ و ﻓﺮﻋ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮ ﯾ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ
ﯾ ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾ ﺟﺪول  ۱۴ ،۴ × ۴ﻗﻄﺮ دارد.
ﺑﺎباﺳﻔﻨﺠ  ،آﻗﺎی ﺧﺮﭼﻨ و اﺧﺘﺎﭘﻮس ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ ﺟﺪول  ۴ × ۴ﺧﺎلﺧﺎﻟ دارﻧﺪ .ﺑﺎب اﺳﻔﻨﺠ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺠﺎور از ﺟﺪول ﺧﻮدش را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮد و رﻧ آن دو ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﺧﺮﭼﻨ در
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺠﺎور از ﺟﺪول ﺧﻮدش را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮد و رﻧ ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻪ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ )از ﺳﯿﺎه
ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﻋ ﺲ( .اﺧﺘﺎﭘﻮس ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻗﻄﺮ از ﺟﺪول ﺧﻮدش را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮد و رﻧ ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﻗﻄﺮ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ٣ﺳﺆال زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ
 ٢۴ﭼﻨﺪ ﺟﺪول  ۴ × ۴ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎباﺳﻔﻨﺠ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ؟
)(۱۶
)(۱۶
(
۴
۲
(۳
۲۱۵ (۲
۲۸ ( ۱
۸
۸

(۵

) (
۱ ۱۶
۸

۲

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۴درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎه(ﺛﺎﺑﺖ ) ۸ﺗﺎ( ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .از ﻃﺮﻓ ﻣ ﺗﻮان اﻟ ﻮرﯾﺘﻤ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺪول ﺑﺎ  ۸ﺧﺎﻧﻪی ﺳﯿﺎه رﺳﯿﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی )
□
 ۱۶اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ
۸
 ٢۵ﭼﻨﺪ ﺟﺪول  ۴ × ۴ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺮﭼﻨ
%
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ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ؟
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ﮐﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺳﺆال١ :

ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر
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(۱

)(۱۶
۸

۲۱۶ (۲

۲

۲۸ (۳

(۴

'

)(۱۶

۲۱۵ (۵

۸

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۵درﺳﺖ اﺳﺖ.
زوﺟﯿﺖ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .از ﻃﺮﻓ ﻣ ﺗﻮان اﻟ ﻮرﯾﺘﻤ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زوج ﺧﺎﻧﻪی
□
ﺳﯿﺎه رﺳﯿﺪ .ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪولﻫﺎﯾ ﻧﯿﺰ  ۲۱۶−۱اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۱۵اﺳﺖ.
 ٢۶ﭼﻨﺪ ﺟﺪول  ۴ × ۴ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺧﺘﺎﭘﻮس ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ؟
۹ × ۲۱۲ (۲

۲۴ ( ۱

۲۱۲ (۳

۲۱۶ (۵

۲۱۴ (۴

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۳درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪ ،ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ  ۲۴ﺣﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺑﺘﺪاﯾ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾ دﯾ ﺮ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه اﺑﺘﺪاﯾ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾ دﯾ ﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺣﺎﻻت ﯾ از آنﻫﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺑﺘﺪاﯾ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ۶ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖﺑﻨﺪی  ،۱۶ﺑﻪ  ۱۶ﺣﺎﻟﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺲ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۶۳ = ۲۱۲اﺳﺖ.
□
ﮔﺮاف  Gرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷ ﻞ ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ :اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾ از اﻋﺪاد  ۰ﺗﺎ  ۶۳ﯾ رأس در
ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو رأس ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دودوﯾ آنﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً در ﯾ ﺑﯿﺖ اﺧﺘﻼف
دارد ﯾ ﯾﺎل رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻫﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ۷ﺗﺎﯾ از رأسﻫﺎی  Gﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺷ ﻞ روﺑﻪرو را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﯾ »آدﻣ «
ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رأسﻫﺎی ﯾ آدﻣ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﺎﻟ ﻏﯿﺮ از ﯾﺎلﻫﺎی
ﻧﺸﺎندادهﺷﺪه در ﺷ ﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮔﺮاف  Gوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ٢ﺳﺆال زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ
 ٢٧در ﮔﺮاف  Gﭼﻨﺪ آدﻣ
۹۶۰۰ (۱

ﻣ ﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟
۳۸۴۰ (۲

۵۷۶۰ (۳

۶۰۰ (۵

۴۶۰۸۰ (۴

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
راسﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷ ﻞ روﺑﻪرو ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪد رأس  Dدر ﻣﺒﻨﺎی دو را ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  (a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵ , a۶ )۲در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ.ﻋﺪد راسﻫﺎی  A, B, C, Gﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎً در
ﯾ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ  Dاﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رأسﻫﺎی  A, B, Cﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ
)(
اﯾﻨﺠﺎ  ۶۴ × ۶۴ × ۴ﺣﺎﻟﺖ دارﯾﻢ .ﻋﺪد  Eو  Fدر ﯾ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ  Gﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ  Eو  Fﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ  A, B, C, Dﯾﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﺑﯿﺖ ﺧﺎص ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ  Gﻓﺮق ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ  Eو  Fدر ﺷ ﻞ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ دو ﻋﻀﻮ ﯾ ﺘﺎ ﻣﻌﻠﻮم
)(
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶۴ × ۶۴ × ۴ = ۳۸۴۰اﺳﺖ.
 ٢٨ﻋﺪد ﯾ آدﻣ
ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
۱۹۳۵۳۶۰ (۱

%
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A

D
C

B
G

E

F

□

را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  XORﻣﻘﺪار راسﻫﺎی آن در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺗﻤﺎم آدﻣ ﻫﺎ در ﮔﺮاف G
۱۸۱۴۴۰ (۲

۱۴۵۱۵۲۰ (۳

١٢

۲۰۱۶ (۴

۱۲۰۹۶۰ (۵

&
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ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۵درﺳﺖ اﺳﺖ.
ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺪد ﻫﺮ آدﻣ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﯿﺾ ﻋﺪد  Dاﺳﺖ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ اول ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺖﻫﺎ رو ﺟﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف  Aو  Bو  Cو  Gﺑﺎ  Dﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﯿﺖﻫﺎی  ۱و  ۲و  ۳و  ۴ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت  Fو  Eﺑﺎ G
در ﺑﯿﺖﻫﺎی  ۵و  ۶ﺑﺎﺷﻨﺪ.
D = (a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵ , a۶ )۲
A = (a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵ , a۶ )۲
B = (a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵ , a۶ )۲
C = (a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵ , a۶ )۲
G = (a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵ , a۶ )۲
E = (a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵ , a۶ )۲
F = (a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵ , a۶ )۲
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨ ﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﯿﺖ در Dﻧﻘﯿﺾ آن ﻓﺮد ﺑﺎر آﻣﺪه و ﺧﻮد آن زوج ﺑﺎر XOR ،ﻫﻤﻪی اﻋﺪاد در ﻧﻬﺎﯾﺖ
)(
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﯿﺾ  Dﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻗﺒﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  Dدلﺧﻮاه  ۶۴ × ۴ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ.
ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد ﻫﻤﻪی آدﻣ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ:
) (
× ۴ = ۱۲۰۹۶۰

۶
۴

)
×

(

۶۴
۲

) (
=×۴

۶
۴

×x

۶۳
∑

x=۰

□

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ روی ﺳﻨ ﻫﺎی ﯾ ﻏﺎر اﺷ ﺎﻟ از ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾ ﻗﺒﯿﻠﻪی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن رﺳﻮﻣﺎت ﻋﺠﯿﺒ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﮔﺮ ﯾ ﭘﺪر  kﭘﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  k − ۱ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣ آورد ،ﭘﺴﺮ دوم ﺧﺎﻧﻮاده  k − ۲ﭘﺴﺮ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤ آورد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮدار ﺷﻮد .در ﺷ ﻞ روﺑﻪرو ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪی ﯾ ﺧﺎﻧﺪان
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺪ ﺑﺰرگ آنﻫﺎ دارای ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷ ﻞ
ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻦ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ )از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼ ( .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺠﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدان ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ٢ﺳﺆال زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ
 ٢٩در ﯾ از ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ روی ﺳﻨ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان  ۱۰ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﻮم ﺟﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﻮق داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﺶ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﻮده ،ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
۵٠۴٠ (۱

٨۴ (۲

۴٠٣٢٠ (۳

١٢٨ (۴

٢۵۶ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۴درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧ از دو اﺳﺖ .ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎی
ﯾ درﺧﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪی آن  kﻓﺮزﻧﺪ دارد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲kﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم ﻫﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در
□
اﯾﻦ زﯾﺮ درﺧﺖ  ۲۷ﮔﺮه وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
%
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 ٣٠ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻓﺎﻣﯿﻠ دو ﻓﺮد در ﯾ ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ را ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ ﻃ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﯾ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾ ﺮ
رﺳﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻓﺎﻣﯿﻠ ﯾ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺪرش ﯾ  ،ﺑﺎ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ دو و ﺑﺎ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺳﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺎل در ﯾ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻪ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﺶ  ۱۰۰ﭘﺴﺮ دارد ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻓﺎﻣﯿﻠ ﭼﻨﺪ ﺟﻔﺖ از اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۱۹۸ﻣ ﺑﺎﺷﺪ؟ )ﺟﻔﺖﻫﺎی ) (a, bو ) (b, aدر ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾ ﺑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ(.
۱۹۷ (۱

۱۹۸ (۲

۴ (۳

۵ (۴

۱۰۰ (۵

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﯾﻨﻪی  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۹۸داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از رﯾﺸﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ داﻧﯿﻢ ﯾ ﺳﺮ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮ درﺧﺖ اول رﯾﺸﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻢﺗﺮ از  ۱۹۸ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
ﻟﻢ .در درﺧﺘ ﮐﻪ رﯾﺸﻪی آن  kﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد راسﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  k − ۱ﺑﺮاﺑﺮ  kﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮگ زﯾﺮ درﺧﺖ اول ﺷﺮوع ﺷﻮد وﻗﺘ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻣ رﺳﺪ ،ﻃﻮﻟﺶ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ درﺧﺖ دوم ﺑﺮود ﻃﺒﻖ ﻟﻢ  ۹۸ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ درﺧﺖ ﺳﻮم
ﺑﺮود ،ﯾ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮگ در زﯾﺮدرﺧﺖ اول ﺷﺮوع
ﺷﻮد  ۹۹ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ از ﯾ راس در ﻋﻤﻖ  ۹۹ﺷﺮوع ﺷﻮد وﻗﺘ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻣ رﺳﺪ ،ﻃﻮل  ۹۹ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ راس در زﯾﺮ درﺧﺖ دوم ﺑﺮود .ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﻟﻢ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺴﯿﺮ  ۹۹راس ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا دارﯾﻢ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ  ۹۹ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ  ۹۹ + ۹۹ = ۱۹۸اﺳﺖ.
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ﮐﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺳﺆال١ :

