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ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻌﻮدی از ﭼﯽ ﺑﻪ ﭼﯽ!

در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی )اﻟﻒ( ﺗﺎ )ت( ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ دوﺳﻮﻳﯽ )ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ و ﭘﻮﺷﺎ( و ﺻﻌﻮدی ﺑﻴﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ
 Aو  Bﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪﻩ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
√

اﻟﻒ۲} .

√

<  A = {x ∈ Q | xو }۳

< .B = {x ∈ Q | x

ب A = Q .و }.B = Q ∪ {π
ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی )پ( و )ت( ،روی ﻧﻘـﺎط ﺻﻔﺤﻪ )  (R۲ﺗﺮﺗﻴﺐ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘـﺎﻳﺴﻪٔ دو زوج ﻣﺮﺗﺐ اﺑﺘﺪا
ﻣﺆﻟﻔﻪٔ اول آنﻫﺎ را ﻣﻘـﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای ﻳﮑﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ آن زوج ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
در ﻫﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ،زوج ﻣﺮﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪٔ دوم ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ )ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ(.
) (a < cﻳﺎ ) b < dو (a, b) < (c, d) ⇔ (a = c
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪای ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻌﻮدی ﺑﻴﻦ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی  R۲و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ دارای ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﮐﻨﻴﻢ .ﺣﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺶ رو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
پ A = R .و .B = R۲
ت A = X × (X ∪ {۰}) .و  B = (X ∪ {۰}) × Xﮐﻪ در اﻳﻦﺟﺎ }.X = {۲−n | n ∈ N

ث A .و  Bدو زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﻋﺪاد ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﭘﻮﺷﺎ و ﺻﻌﻮدی از  Aﺑﻪ  Bو ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﺎﺑﻌﯽ ﭘﻮﺷﺎ و ﺻﻌﻮدی از
 Bﺑﻪ  Aوﺟﻮد دارﻧﺪ .آﻳﺎ ﻫﻤﻮارﻩ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ،ﭘﻮﺷﺎ و ﺻﻌﻮدی ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد؟
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ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺎﻟﻪ!

زﻣﻴﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ روی آن ﻳﮏ درﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮار ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﻋﺮض دلﺧﻮاﻩ  ωﻗﺮار دارد .ﻳﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﻗﻄﺮ d

۱

در ﻳﮏ ﺳﻤﺖ درﻩ و ﻳﮏ ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع  dدر ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ درﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را ﺑﻐﻠﺘﺎﻧﻴﻢ و

درون ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮارﻩ در ﺣﺪاﻗـﻞ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﺧﻼف دﻧﻴﺎی واﻗﻊ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ درﻩ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ (.ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﭘﻠﯽ ﺑﻪ
d
 ۱۰روی درﻩ اﺣﺪاث ﮐﺮدﻩاﻳﻢ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را درون ﭼﺎﻟﻪ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺎ ﻋﺮض

)ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ) ω = ۰اﺻﻼ درﻩ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮﻩٔ ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﻴﺮد(.
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 .۳ﺑﺎﻗﯽﻧﻤﺎﻧﺪﻩٔ اﻳﺮاﻧﯽ!
اﻟﻒ n .ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ دو ﺑﻪ دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اول ﻣﺎﻧﻨﺪ  d۱ , d۲ , . . . , dnو ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﯽ دلﺧﻮاﻩ  r۱ , r۲ , . . . , rnرا
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻋﺪدی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،۱ ≤ x ≤ ۳n ،xوﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻢﻧﻬﺸﺘﯽ زﻳﺮ ﺻﺪق
ﮐﻨﺪ:

d۱

x ̸≡ r۱
d۲

x ̸≡ r۲
..
.
dn

x ̸≡ rn

ب .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﯽ  ،ε > ۰ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻋﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Nوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  n > Nو اﻋﺪاد
ﻃﺒﻴﻌﯽ  d۱ , . . . , dnو  r۱ , . . . , rnﮐﻪ diﻫﺎ دو ﺑﻪ دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اوﻟﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻻ ﺟﻮاﺑﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  xداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
.۱ ≤ x ≤ (۲ + ε)n
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ﭼﻬﺎر ﻟﻮز!

ﻳﮏ  ۲nﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ را ﻣﺎﻧﻨﺪ  Pدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﮏ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی  ،Pﻗﺮار دادن ﺗﻌﺪادی ﻟﻮزی در  Pاﺳﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ
درون  Pرا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،دروﻧﺸﺎن از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ رأﺳﯽ از ﻟﻮزیﻫﺎ درون ﻳﮏ ﺿﻠﻊ از ﻟﻮزیﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻳﺎ درون ﻳﮏ ﺿﻠﻊ از
 Pﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد.

 .۱ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻮزیﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ از  nاﺳﺖ .ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد رﺋﻮس و ﺿﻠﻊﻫﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ  nﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻴﺪ.
 .۲آﻳﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮارﻩ ﺿﻠﻌﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻟﻮزیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻮازی آن دارﻧﺪ  Pﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 .۳آﻳﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮔﺎم زﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
در ﻫﺮ ﮔﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ رأﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻟﻮزی ﺷﺎﻣﻞ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻟﻮزیﻫﺎی آن ﺣﺬف ﮐﻨﻴﻢ و ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ
ﺧﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮی ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﻢ.
 .۴اﮔﺮ ) f (nﺗﻌﺪاد روشﻫﺎی ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﻳﮏ  ۲nﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ

k n−k

n−
∏۱
k=۱

)
≤ )≤ f (n

+۱

)

n−
(( ∏۱

k

۲

k=۱
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ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﮐﺬاﻳﯽ!

ﻳﮏ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ )ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی( را ﺷﺒﮑﻪای ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻫﺮﮔﺎﻩ اﺿﻼع آن ﻣﻮازی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ .ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﺿﻠﻊ ﻣﺠﺎور از ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﻳﮏ زاوﻳﻪٔ ﻗـﺎﺋﻤﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ زاوﻳﻪ ﻳﺎ در ﺻﻔﺤﻪای ﻣﻮازی xy
ﻗﺮار دارد ﻳﺎ  yzو ﻳﺎ  .zxﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زواﻳﺎ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ،زوﺟﻴﺖ ﻳﮏﺳﺎن دارﻧﺪ.
ب .ﻳﮏ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪای را ﻣﺤﺎﻃﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ،ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻧﻘﻄﻪای در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪٔ رﺋﻮس آن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﺋﻮس آن ﻫﻢﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺎﻃﯽ اﺳﺖ.
پ .آﻳﺎ ﻳﮏ  ۲۰۱۴ﺿﻠﻌﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺪون رأس ﺗﮑﺮاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻤﻪٔ اﺿﻼع آن را در ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪٔ دروﻧﯽ
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؟
ت a, b, c .ﺳﻪ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ  b ،aو  cﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﻳﮏ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع آن در ﺳﻪ راﺳﺘﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ  b ،aو  cﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﻪ ﻧﺎم او

آزﻣﻮن ﺧﻼﻗﻴﺖ

دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۳ ،
دوﺷﻨﺒﻪ ۹۳/۶/۱۷
ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن  ۱۰۵دﻗﻴﻘﻪ

.۶

ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪای از ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻊ!

] p(x) ∈ R[xﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺗﮑﻴﻦ از درﺟﻪی ﻓﺮد ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻳﮏ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  f : R → Zﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ x
ﺣﻘﻴﻘﯽ دارﻳﻢ )).p(f (x)) = f (p(x
 .۱ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮد  fﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
 .۲اﮔﺮ  fﺗﺎﺑﻌﯽ ﻧﺎﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪی  p(x) = xﺣﺪاﻗـﻞ دو ﺟﻮاب ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دارد.
 .۳ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  ،n > ۱ﺗﺎﺑﻊ  fﺑﺎ ﺑﺮد  nﻋﻀﻮی و ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ) p(xﭘﻴﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺪق ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﻪ ﻧﺎم او

آزﻣﻮن ﺧﻼﻗﻴﺖ

دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۳ ،
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۹۳/۶/۱۸
ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن  ۱۲۰دﻗﻴﻘﻪ

.۷

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ!

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ  Mدارای ﻳﮏ ورودی و ﻳﮏ ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ورودی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  (Iرا وارد ﮐﺮد و در ﺧﺮوﺟﯽ آن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻳﮑﯽ از رﻧﮓﻫﺎی }  C = {c۱ , . . . , cpﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﺿﻌﻴﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ  Sاﺳﺖ و وارد ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮف در ورودی آن،
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺗﺤﺖ ﻗـﺎﻋﺪﻩای از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﭘﻮﺷﺎ از وﺿﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از وﺿﻌﻴﺖ آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻳﻢ.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ) M = (S, I, C, t, oﮐﻪ  S, I, Cﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ و  t : S × I → Sو  o : S → Cدو ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ t .ﻗـﺎﻋﺪﻩی ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ و  oﺗﺎﺑﻌﯽ ﭘﻮﺷﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت  Mﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ )دﻧﺒﺎﻟﻪای از ﺣﺮوف( در ورودی و ﻣﺸﺎﻫﺪﻩی ﺧﺮوﺟﯽ ،از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻗـﺎﺑﻞ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو وﺿﻌﻴﺖ  siو  ،sjﮐﻠﻤﻪای ﭘﻴﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دادن آن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد(.

اﻳﻦ را ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﻴﻦ  ،Mاﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ  Mﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻖﺗﺮ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی وارد ﮐﺮدن
ﻳﮏ ﺣﺮف در ورودی و ﻳﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﺎم )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﻳﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻮل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ آن وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﻼً اﮔﺮ } I = {a, bو } ،C = {red, blueﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪی ﺑﻌﺪ ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل دو اﺳﺖ.
در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﯽ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی  aa ،aﻳﺎ  abﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ دادﻩ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﻃﻮل اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲اﺳﺖ ،ﻃﻮل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را  ۲ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.

.
ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺒﻴﻦ
اوﻟﻴﻦ

 aرا وارد

ﺑﻠﯽ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻦ

 bرا وارد

ﺑﻠﯽ

ﺧﺮوﺟﯽ آﺑﯽ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻦ

ﭘﻴﺎم  ۳را ﺑﺪﻩ

اﺳﺖ؟

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﯽ

 aرا وارد
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻦ

اﺳﺖ؟

ﺧﺮوﺟﯽ آﺑﯽ

ﺧﺮوﺟﯽ آﺑﯽ

ﺧﻴﺮ

ﭘﻴﺎم  ۱را ﺑﺪﻩ

ﺧﻴﺮ

اﺳﺖ؟

ﭘﻴﺎم  ۲را ﺑﺪﻩ

ﭘﺎﻳﺎن
 .۱ﻣﺎﺷﻴﻦ  n ،Mوﺿﻌﻴﺖ و  pرﻧﮓ ﺧﺮوﺟﯽ دارد .ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت  ،Mﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n − pوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن آن در ورودی ﻣﯽﺗﻮان دو ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت از اﻳﻦ دو وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮﻓﺖ) .ﺑﻌﺪ
از وارد ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮف ،وﺿﻌﻴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗـﺎﻋﺪﻩای ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ وارد ﮐﺮدن ﻳﮏ
ﮐﻠﻤﻪ از ﻃﻮل  kدر ورودی ،ﻳﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ) k + ۱ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ اوﻟﻴﻪ( از ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در
اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺮوﺟﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ(.
 .۲ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ -nوﺿﻌﻴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Mﻣﯽﺗﻮان ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n۲ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
آن وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ را )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ( ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼع دﻫﺪ) .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﻪ ورودیای ﺑﺎﻳﺪ وارد
ﮐﻨﻴﻢ و وﻗﺘﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ!(
۲

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای  n۲ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﻪ ﻧﺎم او

آزﻣﻮن ﺧﻼﻗﻴﺖ

دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۳ ،
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۹۳/۶/۱۸
ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن  ۷۵دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ  ،nﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای )  Kn (x۱ , x۲ , . . . .xnﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
K۰ = ۱
K۱ (x۱ ) = x۱
) Kn (x۱ , . . . , xn ) = xn Kn−۱ (x۱ , . . . , xn−۱ ) + (x۲n + x۲n−۱ )Kn−۲ (x۱ , . . . , xn−۲
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ) .Kn (x۱ , x۲ , . . . , xn ) = Kn (xn , . . . , x۲ , x۱
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ

