ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر )ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺮﯾﺤ (
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ﻣﺴﺌﻠﻪی  :١ﺗﺒﺪﯾﻞ دودوﯾﯽ  ١۵ ...................................اﻣﺘﯿﺎز
ﯾ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺒﺪل دودوﯾﯽ ﯾ ﻋﺪد دودوﯾﯽ ﺑﺎ  nرﻗﻢ را از ورودی ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﯾ
از دو ﺗﺒﺪﯾﻞ زﯾﺮ را روی ﻋﺪد ورودی اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ.
 .١دﮐﻤﻪ ﯾ

از دو دﮐﻤﻪی آن،

 :ﺳﻤﺖ راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ را از  ٠ﺑﻪ  ١و از  ١ﺑﻪ  ٠ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ.

 .٢دﮐﻤﻪ دو :ﺳﻤﺖ راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ  ١را ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ و رﻗﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن را از  ٠ﺑﻪ  ١و از  ١ﺑﻪ  ٠ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣ دﻫﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ  ١در ﺳﻤﺖ ﭼﭗﺗﺮﯾﻦ ﻣ ﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم  ٠ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻐﯿﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﻤ دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺒﺪل دودوﯾﯽ ﻣ ﺗﻮان ﻋﺪد  ٠٠١٠٠١را ﺑﻪ  ٠١١٠٠١ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .روش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا دﮐﻤﻪ ﯾ  ،ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ دو و در اﻧﺘﻬﺎ دﮐﻤﻪ ﯾ را ﻓﺸﺎر ﻣ دﻫﯿﻢ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺒﺪل دودوﯾﯽ ﻣ ﺗﻮان ﻫﺮ ﻋﺪد دودوﯾﯽ ﺑﺎ  nرﻗﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺪد دودوﯾﯽ ﺑﺎ  nرﻗﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

ﻣﺴﺌﻠﻪی  :٢ﭘﺎک ﮐﺮدن درﺧﺖ  ٢٠ ................................اﻣﺘﯿﺎز
ﮔﺮاف ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺑﺪون دور را درﺧﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ .درﺧﺖ  Tرا از رأس  rﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪدار ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺧﺖ
را از رأس  rآوﯾﺰان ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﯾﺎلﻫﺎ را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻬﺖدار ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧ دﯾ ﺮ ﯾﺎلﻫﺎی درﺧﺖ را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻬﺖدار ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  rرا از  rﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺟﻬﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﺎلﻫﺎ را
ﻃﻮری ﺟﻬﺖدﻫ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﺎلﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ رأس ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از  rﺑﺮاﺑﺮ  ١ﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﯾﺎلﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ  rﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﺎ رأس دﻟﺨﻮاه  ،iﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﯾﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از رﯾﺸﻪ ﺑﻪ رأس  iﻃ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﺧﺖ ﺷ ﻞ زﯾﺮ را از رأس ﺳﯿﺎه رﻧﮓ رﯾﺸﻪدار ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﻀ از رأسﻫﺎ ﺗﺎ رﯾﺸﻪ در ﺷ ﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر )ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺮﯾﺤ (

$

ﯾ

'

ﻫﺪف ﭘﺎک ﮐﺮدن ﯾﺎلﻫﺎی ﯾ درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
از دو ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ:
• ﻋﻤﻠﯿﺎت اول :ﺗﻤﺎم ﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ را ﭘﺎک ﮐﻦ.
• ﻋﻤﻠﯿﺎت دوم :ﯾ از رأسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺗﺎ رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  iاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ .از رﯾﺸﻪ و از روی
ﯾﺎلﻫﺎ و در ﺟﻬﺖ ﯾﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  iﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ و ﯾﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهای را ﭘﺎک ﮐﻦ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮ روی ﻫﺮ درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻫﺮ ﯾ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اول ﯾﺎ دوم را اﻧﺠﺎم
داد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎک ﺷﺪن ﯾﺎلﻫﺎ ،ﻫﺮ درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار ﺑﻪ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺷ ﻞ ﺗﻤﺎم ﯾﺎلﻫﺎی درﺧﺖ اوﻟﯿﻪ در  ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎک ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷ ﻞ رﯾﺸﻪی درﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪی اول درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ  ١٢رأس ،ﺑﻪ  ۴درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار ﺑﺎ
 ١ ،١ ،٣و  ٧رأس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

اﻟﻒ( ﯾ درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار ﺑﺎ  ١٠٠رأس داده ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺷ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در  ١۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎلﻫﺎی آن را
ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
ب( ﯾ
ﮐﺮد.

درﺧﺖ رﯾﺸﻪدار ﺑﺎ  ١٠٠رأس ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﻮان ﺗﻤﺎم ﯾﺎلﻫﺎی آن را ﭘﺎک

&

%

٢

روز دوم ٧ :اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٩٠

$

ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر )ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺮﯾﺤ (

'

ﻣﺴﺌﻠﻪی  :٣ﺟﺪول ﺟﺎدوﯾﯽ  ٢۵ ..................................اﻣﺘﯿﺎز
ﺟﺪول ﺟﺎدوﯾﯽ  n × nﺟﺪوﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ  iو  jﮐﻪ  ١ ≤ i ≤ nو  ،١ ≤ j ≤ nدر ﺧﺎﻧﻪی ) (i, jآن
ﻋﺪد  i + jﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺟﺪول را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
• در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،Sﯾ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Tو ﯾ ﻋﺪد k > ٠
اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ) (i, jﮐﻪ  i ∈ Sو  j ∈ Tرا  kواﺣﺪ ﮐﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﯾ ﺟﺪول ﺟﺎدوﯾﯽ  ٢ × ٢در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻔﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی  Sو  Tﺗﻮﺳﻂ
ﭘﯿ ﺎن در ﺷ ﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
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اﻟﻒ( روﺷ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در  ١۵ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﯾ
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ﺟﺪول ﺟﺎدوﯾﯽ  ١٠٠ × ١٠٠را ﺻﻔﺮ ﮐﻨﺪ.

ب( ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از  ١۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﯾ

ﺟﺪول ﺟﺎدوﯾﯽ  ١٠٠ × ١٠٠را ﺻﻔﺮ ﮐﺮد.

ﻣﺴﺌﻠﻪی  :۴ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎز  ٢٠ .......................................اﻣﺘﯿﺎز
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ⟩  π = ⟨π١ , π٢ , · · · , πnﺑﻪ ﻃﻮل  nﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﯾﺲﻫﺎی  iو  jاﺳﺖ ﮐﻪ
 i < jو  .πi > πjﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ⟩ ⟨١, ٣, ۴, ٢ﺑﺮاﺑﺮ  ٢و ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ⟩ ⟨٣, ٢, ۴, ١ﺑﺮاﺑﺮ  ۴اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎﯾ ﺸﺖ  πرا ﺑﺎ ) f (πﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ.
 ١٠٠ﮐﺎرت دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﮐﺎرت ﯾ از اﻋﺪاد  ١ﺗﺎ  ١٠٠ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾ ﺮ اﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﭘﺸﺖ ﮐﺎرتﻫﺎ ﺗﺸ ﯿﻞ ﯾ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ  ١٠٠ﺟﺎﯾ ﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرت ﺑﺎ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ١ﺗﺎ  ١٠٠در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻟﺨﻮاه در اﯾﻦ  ١٠٠ﺟﺎﯾ ﺎه ﻃﻮری ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﺎه دﻗﯿﻘﺎً ﯾ ﮐﺎرت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮐﺎرتﻫﺎ ﻃﻮری ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺸﺖ آنﻫﺎ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪهی ﯾ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ  πاﺳﺖ .ﺟﺎﯾ ﺸﺖ
 πﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﯾ ﺎه  iﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی πi
اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪهآل وﺿﻌﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎ ﻋﺪد  iدر ﺟﺎﯾ ﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  iﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﺪهآل اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣ ﺗﻮان در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد:
• دو ﻋﺪد  iو  jرا ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣ دﻫﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﯾ ﺸﺖ  πاﺳﺖ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﯾ ﺎه  iو  jرا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﯾ ﺸﺖ  π ′اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﯾ ﺎه  iو j
ﻣﻘﺪار ) f (π ′ ) − f (πرا ﻧﯿﺰ در ﺧﺮوﺟ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
%

روﺷ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ،آنﻫﺎ را در  ١٩٨ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪهآل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
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$

ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻮر )ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺮﯾﺤ (

'

ﻣﺴﺌﻠﻪی  :۵ﻣﺎﺷﯿﻦ درﻫﻢ ﺳﺎز  ٢٠ .................................اﻣﺘﯿﺎز
 nﮐﺎرت روی  nﺧﺎﻧﻪی ﻣﺘﻮاﻟ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ روی ﮐﺎرتﻫﺎ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ  πاز اﻋﺪاد  ١ﺗﺎ  nﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﻋﺪد دﻟﺨﻮاه  kرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و  kﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻋﻼﻣﺖ ﻣ زﻧﯿﻢ .ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮرده ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ  kﺧﺎﻧﻪی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ n − k .ﮐﺎرت دﯾ ﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  n − kﺧﺎﻧﻪی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺜﺎﻟ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در زﯾﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ زده ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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اﻟﻒ( آﯾﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﯿﻪی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖدار ،اﺗﻔﺎق زﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ  πرخ ﻣ دﻫﺪ؟
»ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ اوﻟﯿﻪ  πﺑﺮای اﻋﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد«.
ب( آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﯿﻪای ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖدار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ،اﺗﻔﺎق زﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ  πرخ دﻫﺪ؟
»ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ اوﻟﯿﻪ  πﺑﺮای اﻋﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺸﺖ ﺻﻌﻮدی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهی
 ١ﺗﺎ  nﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد«.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
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