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پنجره اي پیتزاي 1
در است. شده نوشته طبیعی عدد یک آن از خانه هر در که داریم n×m جدول یک
دلخواه مقدار دو هر از و کنیم انتخاب را ضلعی مجاور خانه ي دو می توانیم مرحله هر
و الزم شرط نشود. منفی خانه ها از کدام هیچ مقدار که طوري به کنیم. کم تا k
همه ي مجاز حرکات با بتوانیم با که طوري به بیابید را شده داده جدول روي کافی

کنیم. صفر را جدول خانه هاي

استاد سوال 2
آن، ارقام از متوالی زیردنباله ي هر ازاي به بدهید، دودویی رشته ي یک من به اگر
تبدیل صفر به را یک و یک به را (صفر کرده برعکس را متوالی زیررشته ي آن ارقام
را دودویی رشته هاي این مجموع سپس می نویسم. تخته روي را عدد آن و می کنم)

می شوم. خوش حال مقدار آن اندازه ي به و می کنم محاسبه
،1110 ،1000 ،0100 ،1100 رشته هاي بدهید، را 1100 رشته ي من به اگر مثًال
سپس می نویسم. تخته روي را 0011 ،1011 ،0010 ،1111 ،1010 ،0011 ، 1101
(زیررشته ي می شوم. خوش حال 1011111 یعنی اعداد این دودویی مجموع اندازه ي به

است.) متوالی زیردنباله ي یک نیز تهی
فرسا طاقت عملیات این انجام از پس تا می خواهم 101 طول به رشته یک شما از من

شوم. خوش حال ممکن مقدار بیشترین اندازه ي به آن، روي بر
بدهید؟ من به می توانید را رشته هایی چه و رشته چند شما



دوست! دست گیرد که باشد آن دوست 3
که باشد آن «دوست شعر به و هستند رفاقت خراب همه شفیق مدرسه ي بچه هاي
می شتابند یکدیگر یاري به امتحانات در لذا دارند. محکمی اعتقاد دوست» دست گیرد

می کنند! تقلب حسابی و
روي از را شاگردانش دوستی گراف دارد اطالع موضوع این از که مدرسه گراف معلم

است.) طرفه دو ي رابطه یک (دوستی است! درآورده Facebook

دارند. دوستی رابطه ي هم با دو به دو که هستند افراد از تعدادي دوستی گروه یک
که شده متوجه گراف معلم است. آن اعضاي تعداد با برابر دوستی گروه یک اندازه ي

است. زوج شاگردانش بین دوستی گروه بزرگترین اندازه ي
توجه با می خواد حاال کند. برگزار مدرسه کالس دو در را درس امتحان دارد قصد او
گروه بزرگترین اندازه ي که کند تقسیم کالس دو در بچه ها جوري دوستی گراف به
تقلب عدالت، برقراري براي که ایده این با باشد. برابر هم با کالس دو هر دوستی
همیشه کار این کنید ثابت باشد! سخت اندازه یک به باید کالس دو هر در کردن

است. ممکن
زوج آن در خوشه بزرگترین اندازه ي که G گراف هر ازاي به کنید ثابت خالصه:
اندازه ي که کرد تقسیم قسمت دو به را G راس هاي جوري می توان همیشه است

باشد. دیگري با برابر راس ها از قسمت هر القایی زیرگراف در خوشه بزرگترین

تابستان میراث 4
دو شده اند. مشخص u و  v راس دو داریم. اختیار در راس با 2014  کاملی گراف
یال هاي از یکی خود نوبت در نفر هر می دهند. انجام گراف این روي را زیر بازي نفر
مسیري هیچ نفر، یک حرکت از پس که صورتی در می کند. حذف را باقیمانده گراف

شد. خواهد بازنده او باشد نداشته وجود  v راس به u راس از
استراتژي کسی چه دهد، انجام را خود بازي شکل بهترین به بازیکن هر که صورتی در

کنید. اثبات و بیان را خود ادعاي دارد؟ برد


