
به نام خدا
آزمون تئوری نخست

 دقیقه30 ساعت و 4 – زمان 93 شهریور 19چهارشنبه 

 نمره است و قطعا انتظار ندارم به همه ی سؤال ت پاسخ بدید. پس سؤال درست رو انتخاب کنید و روش فکککر160توجه: آزمون 
کنید.

 
الگوریتم :

O(n3الگوریتمی از صفر – 
...,1,2}ارائه کنید که تعداد راه های افراز کردن مجموعه ی ( , n  به{

 نمره] 10دو زیرمجموعه با مجموع اعضای برابر را به دست آورد. [

 بککه طککوری کککه اختلفb و a  از حککروف nالگوریتمی ارائه دهید که تعداد رشته های به طول یک – 
  نمره]20 باشد را محاسبه کند. [k ها در هر زیررشته ی متوالی آن ها حداکثر b و aتعداد 

  مطلوب اند.aba , bab رشته های k = 1 و n = 3مثال :  به ازای 

 داده می شککود. (بازه هککا بککه صککور ت زوج مرتب هککایx بککازه روی محککور nدر ورودی بککه شککما دو – 
(a ,b) داده  می شود و خودa و bن گ ممک داد رن ترین تع ا کم واهیم ب  هم در بازه هستند.) می خ

بازه ها را رنگ کنیم به طوری که هیچ دو بککازه ای کککه اشککتراک آن هککا نککاتهی اسککت همرنککگ نباشککند.
O(nالگوریتمی از  lgn)] .نمره]15ارائه کنید و ثابت کنید درست کار می کند 

گراف : 
 است. ثابت کنید می توانیم رئوس گراف را34 راسی درجه ی هر راس حداقل 36در یک گراف صفر – 

 تایی تقسیم کنیم به طوری که هر دسته یک زیرگراف کامل باشه. (به یک زیرگراف12به سه دسته ی 
 نمره]15 هم می گویند.) [Cliqueکامل خوشه  یا

-رنگ پذیر می نامیم اگر برای رنگ کردن رأس هایش بککه طککوری کککه هیککچ دوnیک گراف را یک – 
 یککک گککراف بککدونn رنگ لزم باشد. ثابت کنید به ازای هککر nرأس مجاوری هم رنگ نباشند حداقل 

 نمره]15-رنگ پذیر است. [nمثلث داریم که 

n2 راسی با 2nیک گرافدو – 
4یال داریم. ثابت کنید زیرگرافی  به شکل یک گراف کامل 1+
 نمره]15راسی که یک یالش حذف شده دارد. [

ترکیبیا ت :
 تا ماشین دور دایره داریم، سرعت همه ماشککین ها ثککابت و برابککر اسککت. در ابتککدا تعککدادی ازnصفر – 

ماشین ها در جهت ساعت گرد هستند و تعدادی در جهت پادساعت گرد. هر بککار کککه دو ماشککین بککه هککم
برخورد کنن،  جهت هر دو  برعکس می شود و در جهت جدید بدون وقفه حرکت خود را ادامه می دهنککد.
ثابت کنید مستقل از آرایش اولیککه ماشککین ها، لحظه ای می رسکد ککه ماشککین ها بککه آرایککش اولیکه خکود
برمی گردند.(یعنی لحظه ای فرا می رسد که دقیقا در مکان هایی که در ابتدای کار ماشککین وجککود داشککت

لل مشابه فرض می شوند) [  نمره]15ماشین وجود دارد. ماشین ها با هم تفاوتی ندارند و کام



ول2000هر روز صبح یکی از اهالی شهر فردی را پیدا می کند که حداقل یک –  تر از او پ ان کم  توم
 تومان به او پول می دهد. اگر تنها از همین روش پول ها جابه جا شود ثابت کنید بعد1000داشته باشد و 

 نمره]10از مدتی دیگر کسی به کسی پول  نمی دهد. [

 نمره]20 صفر ختم شود. [n طبیعی عدد فیبوناچی ایی وجود دارد که به nثابت کنید برای هر دو – 

 تعدادی مهره قرار دادیم. در هککر مرحلککه می تککوانیم از یککک خککانه دو مهککرهn*2در یک جدول سه – 
برداریم و در عوض یک مهره در بال یا در سمت راست آن قرار دهیم. با فرض اینکه در ابتدا دسککت کم

2n]  .نمره]10مهره داریم، ثابت کنید می توان مهره ای در خانه ی بال راست قرار داد 

دb و aبه ازای هر a+b×√(2) را مجموعه ی اعدادSچهار –  ابت کنی د. ث ر بگیری  صحیح در نظ
،ε>0 داده شککده بککه طککوری کککهε و x چگال است. یعنی بککه ازای هکر Sروی محور اعداد حقیقی 

 نمره]ε]20>|(X−p)| وجود دارد به طوری که S عضو pنقطه ایی مانند 

سربلند باشید.


