۱

.

راﻩﺣﻞ آزﻣﻮن ﺧﻼﻗﻴﺖ ۱۳۹۳

.

ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۱ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻌﻮدی از ﭼﯽ ﺑﻪ ﭼﯽ؟!
اﻟﻒ .ﺑﻠﻪ ،وﺟﻮد دارد.
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  c ،b ،aو  dاﻋﺪادی ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﯽ ﻳﮏﺑﻪﻳﮏ ،ﭘﻮﺷﺎ و ﺻﻌﻮدی از ﺑﺎزﻩ ) (a, bﺑﻪ ﺑﺎزﻩ ) (c, dوﺟﻮد
d−c
دارد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ (x − a) + c
 b−aرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

√

اﮐﻨﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  pnدﻧﺒﺎﻟﻪای ﺻﻌﻮدی از اﻋﺪاد ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۲ﻣﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و  qnدﻧﺒﺎﻟﻪای ﺻﻌﻮدی از اﻋﺪاد ﮔﻮﻳﺎ
√
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۳ﻣﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ  p۰ = ۰و  .q۰ = ۰در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻊ  f : A → Bرا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:

 x
x≤۰
اﮔﺮ
= )f (x
 qi+۱ −qi (x − p ) + q
] x ∈ [pi , pi+۱
اﮔﺮ
i
i
pi+۱ −pi

ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ  fرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ  fﻳﮏ ﻳﻪ ﻳﮏ ،ﭘﻮﺷﺎ و ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ.

ب .ﺑﻠﻪ ،وﺟﻮد دارد.
ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  Aو  Bﺷﻤﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﻀﺎی آنﻫﺎ را ﺷﻤﺎرﻩﮔﺬاری ﮐﺮد:
}A = {a۱ , a۲ , a۳ , . . .
}B = {b۱ , b۲ , b۳ , . . .
وبﮔﺎﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪی ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ www.mathysc.com
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ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Aو  Bاﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻋﺪدی ،ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻀﻮ از  Aو ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻋﻀﻮ از  Bوﺟﻮد دارد.
اﮐﻨﻮن ﺗﺎﺑﻊ  fرا در ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﺮاﻳﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ  .f (a۱ ) = b۱ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ nام ،ﺗﺎﺑﻊ
 fرا روی ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ از اﻋﻀﺎی  Aﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻩاﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﻌﻮدی و ﻳﮏﺑﻪﻳﮏ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن دو ﻋﻤﻞ روی ﺗﺎﺑﻊ f

اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ.

• ﻋﻤﻞ اﻟﻒ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  kﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن )  f (akرا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﮑﺮدﻩاﻳﻢ .و ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  iﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
)  f (aiﻫﺎ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻩاﻳﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ از  i۲ ،i۱و  . . .و  .irاﻋﺪاد  air ،. . . ،ai۲ ،ai۱را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻌﻮدی ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ  akﺑﻴﻦ ﮐﺪام دو ﺗﺎ از آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﻴﻦ  arو  asﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .اﮐﻨﻮن )  f (arو
)  f (asرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺪد ،ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻀﻮ از  Bوﺟﻮد دارد .ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً
ﻋﻀﻮی از  Bدر اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﺮد  fﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آن را  qﺑﻨﺎﻣﻴﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ .f (ak ) = q
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی داﻣﻨﻪی  fﻳﮏ ﻋﻀﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩی ﺗﻌﺮﻳﻒ )  ،f (akﺗﺎﺑﻊ  fﻫﻢﭼﻨﺎن
ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ.

• ﻋﻤﻞ ب .اﮐﻨﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای وارون  fاﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ .در واﻗﻊ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  lﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن blدر ﺑﺮد  fﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  iﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  biﻫﺎ در ﺑﺮد  fﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ از  i۲ ،i۱و  . . .و .ir

اﻋﺪاد  bir ،. . . ،bi۲ ،bi۱را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻌﻮدی ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ  bkﺑﻴﻦ ﮐﺪام دو ﺗﺎ از آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻓﺮض
ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﻴﻦ  brو  bsﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .اﮐﻨﻮن )  f −۱ (brو )  f −۱ (bsرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
دو ﻋﺪد ،ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻀﻮ از  Aوﺟﻮد دارد .ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﻋﻀﻮی از  Aدر اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ِfآن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪﻩ
اﺳﺖ .آن را  qﺑﻨﺎﻣﻴﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ  .f (q) = bkاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی داﻣﻨﻪی  fﻳﮏ واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩی ﺗﻌﺮﻳﻒ ) ،f (qﺗﺎﺑﻊ  fﻫﻢﭼﻨﺎن ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ.

ﭘﺲ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﻒ و ﻋﻤﻞ ب ،داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ و ﺑﺮد ﺗﺎﺑﻊ دو ﻋﻀﻮ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ
اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪﻳﺲ  kو اﻧﺪﻳﺲ  ،lﻫﺮ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ  aiای ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ  biای ﮐﻪ در ﺑﺮد

ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞﻫﺎی اﻟﻒ و ب را ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ،داﻣﻨﻪ  fﮐﻞ  Aو ﺑﺮد  fﮐﻞ
 Bﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﮏﺑﻪﻳﮏ و ﺻﻌﻮدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
پ .ﺧﻴﺮ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  Cاز  Bرا ﺑﻪ ﺻﻮرت  C = {۰} × Rدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ C .دارای اﻳﻦ
ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  xو  yﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ آنﮔﺎﻩ ﻫﺮ zای ﻋﻀﻮ  Bﮐﻪ ﺑﻴﻦ  xو  yﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ آن اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ
)D = f −۱ (C

دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ  Dزﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  Rاﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  fﺻﻌﻮدی ،ﻳﮏﺑﻪﻳﮏ و ﭘﻮﺷﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ  Dﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﺻﻴﺖ
 Cرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ  xو  yﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ آنﮔﺎﻩ ﻫﺮ zای ﻋﻀﻮ  Rﮐﻪ ﺑﻴﻦ  xو  yﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ آن اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ

زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺪاد ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺑﺎزﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ دو ﺳﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻳﮑﯽ از ﺳﺮﻫﺎی
ﺑﺎزﻩ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آنﮔﺎﻩ  Dﻋﻀﻮ ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ ﻳﺎ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ دارد در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ  Cﻋﻀﻮ ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ ﻳﺎ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی D
ﺑﺎزﻩای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) (a, bاﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ) x = f −۱ (bرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ )  .x = (x۱ , x۲از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  bاز ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی
 Dﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ  xﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی  Cﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ  .x۱ > ۰وﻟﯽ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ) y = (x۱ /۲, ۰ﻋﻀﻮی

وبﮔﺎﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪی ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ www.mathysc.com
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از  Bاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی  Cﺑﺰرگﺗﺮ و از  xﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ) f −۱ (yﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮی از  Rاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی D

ﺑﺰرگﺗﺮ و از  bﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺪدی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ  fوﺟﻮد ﻧﺪارد.
ت .ﺧﻴﺮ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﮔﺮ  xو  yدو ﻋﻀﻮ از ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﻴﻢ  yﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪ از  xاﺳﺖ اﮔﺮ  y > xو ﻫﻴﭻ ﻋﻀﻮی ﺑﻴﻦ  xو  yﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ  xاز ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺗﺐ  Aرا »ﺑﻦﺑﺴﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﮏﺑﻪﻳﮏ ،ﭘﻮﺷﺎ و ﺻﻌﻮدی  fاز  Aﺑﻪ  Bﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت  xﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻦﺑﺴﺖ از  Aاﺳﺖ اﮔﺮ و
ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ) f (xﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻦﺑﺴﺖ از  Bﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ  Aﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

و اﻋﻀﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ  Bﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
}{( , ), ( , ), ( , ), . . .
۲ ۲ ۴ ۲ ۸ ۲

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱
}) {( , ), ( , ), ( , ), . . . , (۰,
۲ ۲ ۴ ۲ ۸ ۲
۲

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ )  (۰, ۱۲ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ  Bاﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ))  f −۱ ((۰, ۱۲ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی
ﺑﻦﺑﺴﺖ  Aﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎلآﻧﮑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ  Aدارای ﻋﻀﻮ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ  fوﺟﻮد ﻧﺪارد.

ث .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی } Y = {۲−n | n ∈ N} ∪ {۰را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ
· · · ∪ ) A = Y ∪ (۱ + Y ) ∪ (۲ + Y
}B = A ∪ {−۱

اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﭘﻮﺷﺎ و ﺻﻌﻮدی از  Aﺑﻪ  Bو ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از  Bﺑﻪ  Aوﺟﻮد دارد.

ﺗﺎﺑﻊ  f : A → Bرا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ:
اﮔﺮ
اﮔﺮ

x<۱
x≥۱

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  fﺻﻌﻮدی و ﭘﻮﺷﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ  g : B → Aرا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ:
x = −۱
اﮔﺮ
x ̸= −۱
اﮔﺮ


 −۱
= )f (x
 x−۱


 ۰
= )g(x
 x

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  gﻧﻴﺰ ﺻﻌﻮدی و ﭘﻮﺷﺎ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻳﮏﺑﻪﻳﮏ ،ﭘﻮﺷﺎ و ﺻﻌﻮدی از  Aﺑﻪ  Bوﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ۰ﻋﻀﻮ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  Aاﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ) f (xﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  Bﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  −۱اﺳﺖ .اﻣﺎ در  ۰ ،Bﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪ از  −۱اﺳﺖ

ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ) f −۱ (۰ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪ از  ۰در  Aﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل آنﮐﻪ در  ۰ ،Aدارای ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
 fوﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۲ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺎﻟﻪ!
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازﻩی دلﺧﻮاﻩ در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ دلﺧﻮاﻩ ﺣﺮﮐﺖ داد.

ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ از ﻧﻘﻄﻪای درون آن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺼﺪ ﺑﮑﺸﻴﺪ .ﭼﻮن ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ
ﻣﺤﺪب اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﮏ وﺟﻪ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﺎرﻩﺧﻂ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را ﺑﻐﻠﺘﺎﻧﻴﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓـﺎﺻﻠﻪی ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺼﺪ را اﻧﺪازﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ از ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺪاﻗـﻞ ﺑﻪ آن اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ
در واﻗﻊ ﻣﻘﺪار ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪنﻫﺎی ﻣﺎ ﻳﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻫﻢﮔﺮا ﺑﻪ ﺻﻔﺮ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺣﻮل ﻳﮏ راس ﻏﻠﺘﻴﺪﻩ اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﯽ وﺟﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ راس را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻃﯽ ﮐﺮدﻩاﺳﺖ( زﻳﺮا اﮔﺮ در دو ﻏﻠﺘﻴﺪن
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺿﻠﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را ﻃﻮری ﻃﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رأس زاوﻳﻪی ﺑﻴﻦ اﺿﻼع اول و دوم و رأس زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﺿﻼع دوم و ﺳﻮم
ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗـﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ دو ﻏﻠﺘﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی ﻓـﺎﺻﻠﻪی ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو راس اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪی
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻏﻠﺘﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﻢﮔﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻟﻢ .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻏﻠﺘﻴﺪن ﺣﻮل ﻳﮏ راس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی ﺗﻌﺪاد وﺟﻮﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎﻧ�ﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

اﺛﺒﺎت .ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را ﺣﻮل ﻳﮏ راس ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻏﻠﺘﺎﻧﺪن ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺣﻮل ﺧﻂ ،ﻣﺴﻴﺮی را ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻂ روی آن
وﺟﻪﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻮن ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ در ﻣﺴﻴﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﯽﻏﻠﺘﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺧﻂ
راﺳﺖ روی وﺟﻮﻩ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ در ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﮏ ﺧﻂ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪب را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ در ﻏﻠﺘﻴﺪن ﺣﻮل ﻳﮏ رأس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻳﮏ ﺑﺎر روی ﻳﮏ وﺟﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻟﻢ و ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢﮔﺮا ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻠﺘﻴﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻳﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﻏﻠﺘﻴﺪن ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﻫﻢﮔﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازﻩ و در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﻢ.
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺻﻠﯽ ،ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺻﻔﺤﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی
اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﭘﻞ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻘﻄﻪی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﭘﻞ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ آن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻘﻄﻪی اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﭘﻞ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی وﺳﻂ ﭼﺎﻟﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ را روی اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ داد و ﭼﻮن ﻫﻤﻮارﻩ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ

ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎ اﺷﺘﺮاک دارد ،ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﻪ درون درﻩ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و از ﭘﻞ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﯽﺑﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی
ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻮن ﺷﻌﺎع ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی ﻗﻄﺮ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎً دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎﻟﻪ ،درون آن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﻢ!
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۳ﺑﺎﻗﯽﻧﻤﺎﻧﺪﻩی اﻳﺮاﻧﯽ!
ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ diﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﻒ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ diﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از  ۱و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اول ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از
ﮐﻠﻴﺖ ﺳﺆال ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد  .۱ < d۱ < · · · < dnاﺑﺘﺪا ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ  d۱ > ۲ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻻت دﻳﮕﺮ را از
آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
ﺑﺮای ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی }  I = {i۱ < · · · < ikاز اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  dI ،nرا ﺑﻪ ﺻﻮرت  di۱ · · · dikﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .از ﻗﻀﻴﻪی
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩی ﭼﻴﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻢﻧﻬﺸﺘﯽ
dik

di۱

x ≡ r i۱ , . . . x ≡ r ik

ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺟﻮاب ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  dIدارد .ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺟﻮابﻫﺎ را ﺑﺎ  rIﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻴﻢ) .وﻗﺘﯽ  Iﺗﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺎدﻟﻪای
dI
ﻧﺪارﻳﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪی اﻋﺪاد ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان  dIو  rIرا ﺑﺮاﺑﺮ  ۱ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد (.ﭘﺲ x ≡ rI

ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻫﻢﻧﻬﺸﺘﯽ ذﮐﺮﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Mﻳﮏ ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ دلﺧﻮاﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﻤﻮل و ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﺗﻌﺪاد ﺟﻮابﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻳﺎ
ﻣﺴﺎوی  Mﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻢﻧﻬﺸﺘﯽ
d۱

dn

x ̸≡ r۱ , . . . , x ̸≡ rn

ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
dI

(−۱)|I| |{۱ ≤ x ≤ M |x ≡ rI }|.

∑

}I⊆{۱,...,n

ﺑﺎ ﻳﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺎدﻩ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮابﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻫﻢﻧﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  x ≡ rدر ﺑﺎزﻩی ] [۱, M
d

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از اﻋﺪاد ⌋  ⌊ Mdو ﻳﺎ ⌉  ⌈ Mdاﺳﺖ و در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺑﺎ
ﺑﺎﻻ از ﻣﻘﺪار زﻳﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ:
۱
۱
۱
− ··· −
+
+ · · · ) − ۲n
d۱
dn
d۱ d۲

= M (۱ −

۱
۱
) · · · (۱ −
) − ۲n .
d۱
dn

= M (۱ −

M
d

ﮐﻢﺗﺮ از  ۱اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺒﺎرت

M
) − ۲n
dI

|(−۱)|I

∑

(

}I⊆{۱,...,n

ﺣﺎل اﮔﺮ  M = ۳nو ﻫﻤﻪی diﻫﺎ ﺣﺪاﻗـﻞ ﺑﺮاﺑﺮ  ۳ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺣﺪاﻗـﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
۱
۳n (۱ − )n − ۲n = ۰.
۳

ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮابﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺪدی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ  ،d۱ = ۲ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زوﺟﻴﺖ  ،r۱ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪی اول زوﺟﻴﺖ  xرا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان از ﻳﮑﯽ
از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ  x = ۲yو ﻳﺎ  x = ۲y − ۱اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﮐﺮد .ﺣﺎل در ﺑﻘﻴﻪی ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ ﺟﺎی  xﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺎدل ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ  yرا ﺟﺎیﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از وارون ﺿﺮﺑﯽ  ۲در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  yﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺟﺪﻳﺪی از ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت
dn

d۲

y ̸≡ s۲ , . . . , y ̸≡ sn
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ﺑﺮﺳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ  ،۳ ≤ d۲ < · · · < dnﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﺟﻮاﺑﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﮐﻢﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ۳n−۱

دارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ  xو  yﻳﮏ ﺟﻮاب ﮐﻢﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی  ۲ × ۳n−۱ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت اﺻﻠﯽ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  xﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ و !۲ × ۳n−۱ < ۳n
ب .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ diﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ  di ،iاز  iﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
۲
 ( ۲+ϵاﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ وﺿﻮح ﻋﺪد
ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  ϵﻳﮏ ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋﺪد  aرا در ﺑﺎزﻩی ), ۱
 ، (۲+ϵ)aﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  N۲وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻃﺒﻴﻌﯽ  N۱وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  .۱ − N۱۱ > aاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ > ۱
۲
> ۲N۱ .

)N۲

(۲ + ϵ)a
۲

(

 Nرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  N۱ + N۲ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ  n > Nدﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻢﻧﻬﺸﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻮاﺑﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  (۲ + ϵ)nدارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮابﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت در ﺑﺎزﻩی ]  [۱, (۲ + ϵ)nﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
۱
۱
) · · · (۱ −
) − ۲n .
d۱
dn

اﻣﺎ ﺑﺮای  n > Nدارﻳﻢ:

(۲ + ϵ)n (۱ −

۱
۱
≥ (۲ + ϵ)n (۱ − ) · · · (۱ −
)
۲
n+۱
۱
۱ n−N۱
≥ (۲ + ϵ)n (۱ − )N۱ (۱ −
)
۲
N۱
> (۲ + ϵ)n ۲−N۱ an−N۱
(
( )n−N۱
)n−N۱
۲
(۲ + ϵ)a
n −N۱
= (۲ + ϵ) ۲
.
۲+ϵ
۲

۱
۱
) · · · (۱ −
)
d۱
dn

(۲ + ϵ)n (۱ −

۲
 ، ۲+ϵﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮاﻧﺶ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ > ۱
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ < ۱
 ، (۲+ϵ)aﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮاﻧﺶ
۲
ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻧﮑﺎت و  n − N۱ > N۲ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ:

(

( )n
)N
۲
(۲ + ϵ)a ۲
(۲ + ϵ) ۲
۲+ϵ
۲
(
)n
۲
(۲ + ϵ)n ۲−N۱
۲N۱
۲+ϵ
۲n .
n −N۱

)n−N۱
>

(۲ + ϵ)a
۲

( )n−N۱

۲
۲+ϵ

(

(۲ + ϵ) ۲

n −N۱

>
=

ﭘﺲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ:

و ادﻋﺎی ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

۱
۱
) · · · (۱ −
) − ۲n > ۰
d۱
dn

(۲ + ϵ)n (۱ −
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۴ﭼﻬﺎر ﻟﻮز!
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﻳﮏ  ۲nﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪب  Pﮐﻪ اﺿﻼﻋﺶ ﺑﺮاﺑﺮ و اﺿﻼع روﺑﻪروﻳﺶ ﻣﻮازی ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از اﺳﺘﻘﺮا در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

 .۱ﻳﮏ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی دلﺧﻮاﻩ از  Pو ﻳﮏ ﻟﻮزی دلﺧﻮاﻩ از اﻳﻦ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ دو ﺿﻠﻊ ﻣﻮازی از
اﻳﻦ ﻟﻮزی ﺑﺎ ﻣﺤﻮر  xﻣﻮازی ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﻟﻮزی را از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﻮزیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دو ﺿﻠﻊ ﻣﻮازی ﻣﺤﻮر x

دارﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ از اﺿﻼع  Pﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ رأسﻫﺎی ﻟﻮزیﻫﺎی
ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪی دروﻧﯽ از اﺿﻼع  Pﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻟﻮزی ﻣﻮازی و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ
ﻳﮑﯽ از اﺿﻼع  Pاﺳﺖ.

ﺣﺎل اﮔﺮ دو ﺿﻠﻊ ﻣﻮازی از  Pﻣﺎﻧﻨﺪ  aو  a′را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﯽ از ﻟﻮزیﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺿﻼع
ﻣﻮازی اﻳﻦ دو ﺿﻠﻊ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﻮزی در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻟﻮزی

ﻣﯽﺗﻮان اداﻣﻪ داد ،ﻣﺴﻴﺮی ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ  aو  a′وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻟﻮزی ﻣﺤﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊ دو ﻣﺴﻴﺮ از اﺿﻼع روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻟﻮزی آﺑﯽرﻧﮓ ﻣﺤﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺒﺰرﻧﮓ و ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
) (
ﺑﺮاﺑﺮ nﺗﺎ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  n۲ﻟﻮزی در ﻟﻮزیﺑﻨﺪی وﺟﻮد دارد.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺗﻌﺪاد ﻳﺎلﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻳﮏ دوﮔﻮﻧﻪﺷﻤﺎری ﺳﺎدﻩ اﺳﺖ.

) (
اﮔﺮ ﻫﻤﻪی اﺿﻼع ﻟﻮزیﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﻢ ،از ﻳﮏ ﺳﻮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ  ۴ n۲و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲n + ۲Eاﺳﺖ ﮐﻪ  Eﻧﻤﺎﻳﺎنﮔﺮ

ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع دروﻧﯽ ﻟﻮزیﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ

= n + (n۲ − n) = n۲

)(n
۲

 = E + ۲n = n + ۲ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺿﻼع
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ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد رأسﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل در ﻣﻮرد ﮔﺮافﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ دارﻳﻢ:
 = ۲ﺗﻌﺪاد رأسﻫﺎ  +ﺗﻌﺪاد ﻳﺎلﻫﺎ  −ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎ
ﻳﻌﻨﯽ
)
) (
= n+۱ﺗﻌﺪاد رأسﻫﺎ ⇒  = ۲ﺗﻌﺪاد رأسﻫﺎ + ۱ − n۲ +
+۱
۲

) ((
n
۲

 .۲اﻳﻦ ﮔﺰارﻩ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺾ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 .۳ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮا روی  nﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮای  n = ۲ﺣﮑﻢ واﺿﺢ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای )-(۲n − ۲ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ

درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﺿﻼع  Pرا ﺑﺎ  e۱ , . . . , e۲nﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮏ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی از  Pرا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺴﻴﺮی ﮐﻪ
اﺿﻼع  e۱و  en+۱را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ اﺿﻼع  e۲ , . . . , enﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻳﮏ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺿﻼع را ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺿﻠﻊ ﺑﺎﻻﻳﯽ و در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد ﺷﻤﺎرﻩﮔﺬاری ﮐﺮدﻩاﻳﻢ.

در اداﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻴﺎنﺷﺪﻩ در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی دلﺧﻮاﻩ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ دو ﻟﻮزیﺑﻨﺪی دلﺧﻮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ دو ﻟﻮزیﺑﻨﺪی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ دو ﺿﻠﻊ  e۱و ) en+۱ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ( را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ

ﻳﮏ )-(۲n − ۲ﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪب  P ′اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ اﺿﻼع روﺑﻪروﻳﺶ ﻣﻮازی و ﻣﺴﺎویاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻓﺮض اﺳﺘﻘﺮا ﺑﺮای  P ′ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان دو ﻟﻮزیﺑﻨﺪی را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد )ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ(.
ﻳﮏ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی دلﺧﻮاﻩ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﺿﻼع  e۱و  en+۱را  Cﺑﻨﺎﻣﻴﺪ .اﮔﺮ  Cﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺿﻼع e۲ , . . . , en

ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﺪارﻳﻢ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی دﻳﮕﺮی ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻟﻮزیﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ) Cﺑﻴﻦ  Cو اﺿﻼع  (e۲ , . . . , enﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ادﻋﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Cﻣﺠﺎور ﺑﻪ اﺿﻼع  e۱ , . . . , ei−۱ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۲ ≤ i ≤ nو ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  eiﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﺿﻠﻊ ﺑﻌﺪی
ﻣﺠﺎور ﺑﻪ  Cﺿﻠﻊ  ej+۱ﺑﺎﺷﺪ ) .(j ≤ nﺑﻪ اﺿﻼع  eiﺗﺎ  ejو  Cﻳﮏ )-۲(j − i + ۱ﺿﻠﻌﯽ  Qﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی
وبﮔﺎﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪی ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ www.mathysc.com
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ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺤﺪب ﻧﻴﺴﺖ( .اﺿﻼع دﻳﮕﺮ  Qرا ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  e′i , . . . , e′jﺑﻨﺎﻣﻴﺪ )  e′iﺑﺎ  eiام رأس ﻣﺸﺘﺮک دارد( .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﻳﮑﯽ از رﺋﻮس  Qﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﺿﻼع  e′iو  e′jاﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻳﮏ ﻟﻮزی در  Qاﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ رأس
ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﺳﻪ ﻟﻮزی در  Pاﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر را روی اﻳﻦ رأس اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻴﻢ ،در ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺪاد ﻟﻮزیﻫﺎی ﺳﻤﺖ

راﺳﺖ  Cﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ  ekﺑﺎ  Cﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﻣﻮازی و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻳﮑﯽ
از  ei , . . . , ejاﺳﺖ .ﻟﻮزی ﺷﺎﻣﻞ  e′kدر  Qرا  Mkﺑﻨﺎﻣﻴﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺿﻠﻊ دﻳﮕﺮ  Mkﻣﻮازی ﺑﺎ  efkﺑﺎﺷﺪ و  e′kﻣﻮازی ﺑﺎ egk
e′i , . . . , e′j

ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ  fk ̸= gkﺑﺮای ﻫﺮ  .kاﮔﺮ ﺑﻪ ازای ﻳﮏ  kداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  fk = gk+۱رأس ﻣﻄﻠﻮب ﭘﻴﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ  fiﺑﺎﻳﺪ ﮐﻢﺗﺮ از  giﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  Miﻳﺎ ﺧﺎرج از  Qﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻳﺎ ei
را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ )در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ fk < gk ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻠﻊ دﻳﮕﺮ  Mkرو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ( .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ fk < gk
)اﺳﺘﻘﺮا روی  kﺑﺎ ﺷﺮوع از  .(k = iﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺿﻠﻊ  e′k+۱ﺧﺎرج  Mkاﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ  gk+۱ ≥ fkو از ﻓﺮض
ﺧﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﻢ  .gk+۱ > fkﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  fk+۱ < gk+۱وﮔﺮﻧﻪ  Mk+۱ﻳﺎ ﺧﺎرج از  Qﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻳﺎ
 Mkرا ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻳﻦﺟﺎ از اﻳﻦ ﮐﻪ  fk ̸= gk+۱اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﮐﺮدﻩاﻳﻢ ،درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد  Mk = Mk+۱و ﻧﺘﻴﺠﻪی
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ( .ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮا ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ  kدارﻳﻢ  fk < gkو  .gk+۱ > fkﺣﺎل ﺿﻠﻌﯽ را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ  e′k+۱ﻣﻮازی  eiﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ  .gk+۱ = iاﻣﺎ دارﻳﻢ  fk ≥ iو اﻳﻦ ﺑﺎ  gk+۱ > fkﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮور ،در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ  kای ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  .fk = gk+۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﮏ رأس ﺑﻴﻦ e′i , . . . , e′j

ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻳﮏ ﻟﻮزی در  Qاﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر روی اﻳﻦ رأس ﺗﻌﺪاد ﻟﻮزیﻫﺎی
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  Cﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻞ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  Cﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺿﻠﻊﻫﺎی e۲ , . . . , en
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻳﮏ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩاﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

 .۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺳﺆال ﻣﺴﻴﺮی ﮐﻪ ﺿﻠﻊ ﺑﺎﻻﻳﯽ و ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ  Pرا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ  n − ۱ﻟﻮزی دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮏ ﻟﻮزی ﺑﺎ ﺑﺎ ﺿﻠﻊ ﻣﻮازی ﻫﺮ راﺳﺘﺎی دﻳﮕﺮی از اﺿﻼع  Pدر آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻟﻮزیﻫﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﺮای راﺳﺘﺎی دوم ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻟﻮزی )ﻓﺮض ﮐﺮدﻩاﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮ دو ﺿﻠﻊ ﻣﻮازی ﻣﺤﻮر  xرا
ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖn − ۱ (.اﻧﺘﺨﺎب ،ﺑﺮای ﻟﻮزی ﺑﻌﺪی  n − ۲اﻧﺘﺨﺎب و ...دارﻳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ !) (n − ۱ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ
وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺣﺬف اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ دو ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف آن ﺑﻪ ﻳﮏ )(۲n − ۲ﺿﻠﻌﯽ ﻣﯽرﺳﻴﻢ )در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ  Pدو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﻮد ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻳﮏ )(۲n − ۲ﺿﻠﻌﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ( ﮐﻪ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد روشﻫﺎی ﻟﻮزیﺑﻨﺪی ۲nﺿﻠﻌﯽ را ﺑﺎ ) f (nﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﻢ:

)f (n) ≤ (n − ۱)!f (n − ۱

در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
k n−k

n−۱
∏

= !f (n) ≤ (n − ۱)! × (n − ۲)! × · · · × ۱

k=۱

در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﺮان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺪﻩ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ.
در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از ﻳﮏ »ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﻴﺮ« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺿﻼع ﻟﻮزیﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻄﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،دو ﺿﻠﻊ ﻣﻘـﺎﺑﻞ
ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮای ﻫﺮ راﺳﺘﺎ از اﺿﻼع ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮏ ﺿﻠﻊ از ﻟﻮزیﻫﺎ ﻣﻮازی ﺑﺎ آن راﺳﺘﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻳﮏ )(۲n − ۲ﺿﻠﻌﯽ را از روی ﻳﮏ ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﻴﺮ آن دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﮑﻨﻴﻢ و ﻳﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮداری ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﺎ اﺿﻼع
)(۲n − ۲ﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻫﻴﭻﮐﺪام از اﺿﻼع آن ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﻴﺮ و اﻧﺘﻘـﺎل آن را
ﺑﺎ ﻟﻮزیﻫﺎﻳﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﻢ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳﮏ ﻟﻮزیﺑﻨﺪی از ۲nﺿﻠﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ .ﭘﺲ
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)

) ×f (n − ۱) ≤ f (nﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در )(۲n − ۲ﺿﻠﻌﯽ

(

از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻘﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
)

ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در ۲kﺿﻠﻌﯽ ≤ ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در )۲(k − ۱ﺿﻠﻌﯽ
ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻤﻪﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در ۲kﺿﻠﻌﯽ ﺣﺪاﻗـﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد.

) (k
۲

(
k+

 ۱ +اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﺑﻄﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۵ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﮐﺬاﻳﯽ!
اﺑﺘﺪا ﻧﺎمﮔﺬاریﻫﺎی زﻳﺮ را ﻗﺮارداد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
A

ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر x

B

ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر y

C

ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر z

X

ﺗﻌﺪاد زواﻳﺎی ﻣﻮازی ﺻﻔﺤﻪی yz

Y

ﺗﻌﺪاد زواﻳﺎی ﻣﻮازی ﺻﻔﺤﻪی zx

Z

ﺗﻌﺪاد زواﻳﺎی ﻣﻮازی ﺻﻔﺤﻪی xy

اﻟﻒ .ﻳﮏ ﺿﻠﻊ در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  xدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .دو رأس اﻳﻦ ﺿﻠﻊ دو زاوﻳﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﺎ ﻣﻮازی ﺻﻔﺤﻪی xy

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮازی ﺻﻔﺤﻪی  .xzﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮ زاوﻳﻪ ﻣﻮازی ﺻﻔﺤﻪ  xyﻳﮏ ﺿﻠﻊ در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  yدارد و ﻳﮏ ﺿﻠﻊ در راﺳﺘﺎی
ﻣﺤﻮر  .xﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای زواﻳﺎی راﺳﺘﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد زواﻳﺎی ﻣﻮازی ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  xyو  xzﺑﺮاﺑﺮﺳﺖ ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  .xﻳﻌﻨﯽ دارﻳﻢ:
Y + Z = ۲A

و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ:
X + Y = ۲C

X + Z = ۲B,

ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺪد  Y ،Xو  Zزوﺟﻴﺖ ﻳﮏﺳﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﮑﻢ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.
ب .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ( ﻳﮏ  ۶ﺿﻠﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻪی رﺋﻮﺳﺶ ﻫﻢﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﻮازی ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ دو زاوﻳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﻮازی ﻳﮑﯽ از ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ  ۴زاوﻳﻪ ،ﻣﻮازی دﻳﮕﺮی  ۲زاوﻳﻪ و ﻣﻮازی ﺻﻔﺤﻪی ﺳﻮم زاوﻳﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ اول ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪ دو ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺿﻠﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .از ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮد
ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪی ﮔﺬرا از آن رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺻﻔﺤﻪی ﮔﺬرﻧﺪﻩ از ﻣﺮﮐﺰ دو ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و وﺳﻂ ﺿﻠﻊ ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﻫﺮ دو
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .ﭘﺲ دو ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﮔﺬرا از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﻫﺎ روی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊ آنﻫﺎ از ﻫﻤﻪی رﺋﻮس ۶ﺿﻠﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓـﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺣﺎﻟﺖ دوم اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ( ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع در راﺳﺘﺎی ﻳﮏ ﻣﺤﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ۲
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻳﻌﻨﯽ در راﺳﺘﺎی ﻳﮏ ﻣﺤﻮر ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺿﻠﻊ دارﻳﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﻮر ،ﻣﺤﻮر  xﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ روی اﺿﻼع ۶ﺿﻠﻌﯽ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺿﻠﻊ راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  xﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﺼﻪی  xاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﻳﺮا ﺿﻠﻊ دﻳﮕﺮی در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺪارﻳﻢ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ رأس اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻧﻤﯽرﺳﻴﻢ.
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پ .ﺑﻠﻪ؛ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽای وﺟﻮد دارد.
 زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ رﺋﻮس آن را ﺑﺎ  A۱ , A۲ , . . . , A۲۰۱۴ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﻢ .رﺋﻮس اﻳﻦ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
n = ۲k + ۱, ۱ ≤ n ≤ ۱۰۰۷

n = ۲k, ۱ ≤ n ≤ ۱۰۰۷
n = ۱۰۰۷ + ۲k + ۱, ۱۰۰۸ ≤ n ≤ ۲۰۱۴
n = ۱۰۰۷ + ۲k, ۱۰۰۸ ≤ n ≤ ۲۰۱۴



)(k, k, ۰




) (k, k − ۱, ۰
= An

) (۵۰۳ − k, ۵۰۳ − k, ۱




) (۵۰۳ − k, ۵۰۳ − k + ۱, ۱

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪی  ۲x − ۲y + ۲z = ۱از وﺳﻂ ﻫﻤﻪی اﺿﻼع ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻣﯽﮔﺬرد )ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺪار  ۲x − ۲y + ۲z − ۱در ﻳﮏ ﺳﺮ آن ﻣﺜﺒﺖ و در ﺳﺮ دﻳﮕﺮ آن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ(.
ت .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ( ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﻌﺪاد زاوﻳﻪﻫﺎ در راﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺿﻼع ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
X + Y + ۲Z = ۲A + ۲B

ﭘﺲ:
۲C + ۲Z = ۲A + ۲B, C + Z = A + B

و در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
C <A+B

و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد راﺳﺘﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ﻋﮑﺲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺪون ﮐﻢﺷﺪن از ﮐﻠﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ  aﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ
 b + c > aو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
.n = b+c−a
۲
 b+a−cﺿﻠﻊ در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮرﻫﺎی  xو  yﻣﯽﮐﺸﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺿﻼع ﻳﮑﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﻮازی ﻣﺤﻮر
روی ﺻﻔﺤﻪی ،xy
۲

 c+a−bﺗﺎ از اﺿﻼع در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  xو  zﻣﯽﮐﺸﻴﻢ )اﮔﺮ
 xو ﻣﺤﻮر  yﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ روی ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻮازی  ،xzﺑﻪ اﻧﺪازﻩی
۲
 c+a−bاز ﻫﺮ ﺿﻠﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ(.
 a + b + cﻓﺮد ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی
۲
در اﻳﻦﺟﺎ ﻓﻘﻂ nﺗﺎ از ﺿﻠﻊﻫﺎی  yو  zﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻳﮑﯽ در ﻣﻴﺎن nﺗﺎ از ﻫﺮ ﺿﻠﻊ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،دو
ﺻﻔﺤﻪی دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۶ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪای از ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻊ!
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای  pﻳﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻮﺷﺎ از ﺑﺮد  fﺑﻪ ﺑﺮد  fﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺮای

راﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﺑﺮد  fرا ﺑﺎ )  R(fﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻴﻢ(.
اﮔﺮ )  y ∈ R(fﺑﺎﺷﺪ ،دارﻳﻢ:

) y ∈ R(f ) ⇒ ∃x ∈ R; f (x۰ ) = y ⇒ p(y) = p(f (x۰ )) = f (p(x۰ )) ⇒ p(y) ∈ R(f

ﭘﺲ  pﺗﺎﺑﻌﯽ از )  R(fﺑﻪ ﺧﻮدش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻮﺷﺎ اﺳﺖ ،ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ )  y ∈ R(fﻋﻨﺼﺮ
دلﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت  x۰ ∈ Rﻫﺴﺖ ﮐﻪ  .f (x۰ ) = yﺣﺎل دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای درﺟﻪ ﻓﺮد روی ﮐﻞ

اﻋﺪاد ﺣﻘﻴﻘﯽ ﭘﻮﺷﺎ اﺳﺖ )ﻣﻘﺪارش ﺑﺮای ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺜﺒﺖ از ﻫﺮ ﻣﻘﺪاری ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﺮای ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺰرگ از ﻫﺮ ﻣﻘﺪار
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﭘﻮﺷﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان  z ∈ Rﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ  .p(z) = x۰در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
))y = f (x۰ ) = f (p(z)) = p(f (z

ﭘﺲ ﻋﻨﺼﺮ ) f (zدر )  R(fﺗﺤﺖ  pﺑﻪ  yﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 .۱ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮد  fﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ درﺟﻪی  pاز ﻳﮏ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪی p(x) − x

از ﺟﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان  N > ۰ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ
x < −N ⇒ p(x) < x

x > N ⇒ p(x) > x,

ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮد  fﺷﺎﻣﻞ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪد ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت )  x۰ , y۰ ∈ R(fرا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ  .y۰ < −N < N < x۰دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ]  R(f ) ∩ [y۰ , x۰ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻨﺼﺮی از )  R(fﺗﺤﺖ p

ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ از  x۰و ﻳﺎ ﮐﻢﺗﺮ از  y۰ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺗﺼﻮﻳﺮ آن از ﺧﻮدش ﺑﺰرگﺗﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ
دوم ﺗﺼﻮﻳﺮ آن از ﺧﻮدش ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ]  R(f ) ∩ [y۰ , x۰ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ  pﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮد  x۰و  y۰ﻫﻢ در ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ )اﻋﺪاد ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﺑﺎزﻩ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ( ،ﻟﺰوﻣﺎً ﻋﻨﺼﺮی از آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺎﺑﻊ  pروی ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی
)  R(fﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎ ﺑﻮدن ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد .ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺟﺰﺋﯽ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮد f
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻋﺪد ﻣﻨﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد را ﻫﻢ رد ﮐﺮد.

 .۲ﭼﻮن  pﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای درﺟﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ درﺟﻪی ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻳﮏ اﺳﺖ p(x) − x ،ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮاص دارد .ﭘﺲ ﺣﺪاﻗـﻞ ﻳﮏ
رﻳﺸﻪی ﺣﻘﻴﻘﯽ دارد ﮐﻪ آن را  x۰ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  p(x) = xﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ  x۰ﻧﺪارد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﻘـﺎدﻳﺮ x
ﺑﻴﺶﺗﺮ از  p(x) > x ،x۰و ﺑﺮای ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﮐﻢﺗﺮ از  p(x) < x ،x۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  aرﻳﺸﻪای از

 p(x) = xﺑﺎﺷﺪ p(f (a)) = f (p(a)) = f (a) ،و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ) f (aﻫﻢ رﻳﺸﻪای از اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﭼﻮن  x۰ﻃﺒﻖ ﻓﺮض
ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ رﻳﺸﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ  .f (x۰ ) = x۰ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  x−m < · · · < x−۱ < x۰ < x۱ < · · · < xnاﻋﻀﺎی ﺑﺮد f
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ  n > ۰ﺑﺎﺷﺪ p(xn ) > xn ،و اﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺮد  fﺗﺤﺖ  pﻣﺠﺪداً در ﺑﺮد  fﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ
دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ  m > ۰ﺑﺎﺷﺪ p(x−m ) < x−m ،و اﻳﻦ ﻣﺠﺪداً ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﭘﺲ  m = n = ۰و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮد f
ﺗﮏ ﻋﻀﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻓﺮض ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

 .۳ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  m + ۱ = n ،z, y۱ , . . . , ymﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دلﺧﻮاﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ درونﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان

وبﮔﺎﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪی ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ www.mathysc.com

.

۱۳

۱۴

راﻩﺣﻞ آزﻣﻮن ﺧﻼﻗﻴﺖ ۱۳۹۳
.

ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ
p(y۱ ) = y۲ , p(y۲ ) = y۳ , . . . , p(ym ) = ym+۱

p(z) = z,

)اﻧﺪﻳﺲ yiﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  mدر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ(.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺣﺎﺻﻞ از درونﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎ )  x (x − z)(x − y۱ ) · · · (x − ymﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد
k

ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای  pﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﮑﻴﻦ و از درﺟﻪی ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﯽ  xﺗﺎﺑﻊ  fرا ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
• ﺣﺎﻟﺖ اول .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﯽ  xﺑﺘﻮان ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ  kﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ) pk (x) = yiﻣﻨﻈﻮر  kﺑﺎر ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺎﺑﻊ f

اﺳﺖ و  f ۰ (x) = xﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺮای ﻳﮏ  f (x) ،۱ ≤ i ≤ mرا ﺑﺮاﺑﺮ  yi−kﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )اﻧﺪﻳﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی

 mﻫﺴﺘﻨﺪ( .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ  kﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ )pk (x

ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮑﯽ از yiﻫﺎ ﻣﺜﻼً  yjﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ  sﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ  pk+s (x) = yi+sو ﭼﻮن (i + s) − (k + s) = i − k

اﺳﺖ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺪام ﻳﮏ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ  fاﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ) .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ (.f (yi ) = yi

• ﺣﺎﻟﺖ دوم .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﯽ  xﻫﻴﭻ ﻳﮏ از )pk (xﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ yiﻫﺎ ﻧﺸﻮد f (x) ،را  zﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮﻩی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را دارد.
• اﮔﺮ  ،f (x) = yiﻳﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ  kو  ۱ ≤ j ≤ mوﺟﻮد دارد ﮐﻪ  pk (x) = yjو  .yj−k = yiﺣﺎل
 pk (p(x)) = p(yj ) = yj+۱ﭘﺲ )).f (p(x)) = yj+۱−k = yi+۱ = p(yi ) = p(f (x

• اﮔﺮ ﻫﻢ  f (x) = zﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ )pk (xﻫﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﺮاﺑﺮ yiﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ )pk (p(x)) = pk+۱ (xﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﺮاﺑﺮ
yiﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ )).f (p(x)) = z = p(z) = p(f (x
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  .۷ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ!
اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﻗﺮارداد:

اوﻻً ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﻪ رﻧﮓ آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و دو وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻳﮏﺳﺎن را »ﻫﻢرﻧﮓ« ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺮوف ورودی از ﻓﻮﻧﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.I = {a, b, c, . . . } :
ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻳﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪ از ﺣﺮوف ورودی )اﻋﻀﺎی  (Iرا ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ و وﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪی  wاز وﺿﻌﻴﺖ s
ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﻴﻢ را ﺑﺎ  swﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻣﺜﻼً ) sa = t(s, aو اﮔﺮ .sw = t(t(s, a), b) ،w = ab

 .۱از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮض ﺗﺎﺑﻊ  o : S → Cﭘﻮﺷﺎﺳﺖ n − p ،ﻋﺪدی ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﺣﮑﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮا روی  n − pﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﭘﺎﻳﻪی اﺳﺘﻘﺮا ،ﻳﻌﻨﯽ  n − p = ۰واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﮏ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ وﺟﻮد دارد و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪون وارد ﮐﺮدن ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩی ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد.

ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮔﺎم اﺳﺘﻘﺮا ،ﺑﻪ ﻟﻢ زﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﻢ:
ﻟﻢ .اﮔﺮ  nﺑﻴﺶﺗﺮ از  pﺑﺎﺷﺪ ،دو وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻢرﻧﮓ  sو  tو ﻋﻀﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ  aاز  Iوﺟﻮد دارد ﮐﻪ  saو  taﻫﻢرﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

اﺛﺒﺎت .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد وﺿﻌﻴﺖﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،دو وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻢرﻧﮓ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ̃ sو ̃ tوﺟﻮد دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﮐﻠﻤﻪای ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ̃ sو ̃ tرا از ﻧﻈﺮ ﺧﺮوﺟﯽ از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﻨﺪ w .را ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪی ﺑﺎ اﻳﻦ

ﺧﺎﺻﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ̃ sو ̃ tو وارد ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ،wﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻳﮏﺳﺎن اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺧﺮوﺟﯽ  s̃wو  t̃wﻣﺘﻔـﺎوت اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺮف  wﺑﺮاﺑﺮ  aﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ  a) .w = w̃aﻳﮏ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎص از  ،Iﺑﻪ ﻗﺮاردادﻣﺎن در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ!( ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ̃ s = s̃wو ̃ s ،t = t̃wو  tﻫﻢرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻟﯽ  sa = s̃wو  ta = t̃wﻫﻢرﻧﮓ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

در اداﻣﻪی اﺳﺘﻘﺮا ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  n − p > ۰و ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻢﺗﺮ  n − pﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻟﻢ
دو وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻢرﻧﮓ  sو ) tﻣﺜﻼً ﺑﻪ رﻧﮓ  (c۱و ﺣﺮف  aوﺟﻮد دارد ﮐﻪ  saو  taﻫﻢرﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎﺷﻴﻦ ̃ Mرا ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی  ،Mورودیﻫﺎی  Iو ﻗـﺎﻋﺪﻩی ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی آن  -ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ  -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﻋﻀﻮ  c′و  c′′ﺑﻴﺮون از ) Cﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی  (Mدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ وﺿﻌﻴﺖ دلﺧﻮاﻩ
 uدر ̃ Mرا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در  Mرﻧﮕﯽ ﻏﻴﺮ از  c۱داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮوﺟﯽ  uدر  Mﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﯽ آن در  c۱ ،Mﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ رﻧﮓ  uaدر  Mﺑﺮاﺑﺮ  saﺑﺎﺷﺪ c′ ،و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت  c′′ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ M̃ ،ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ n
وﺿﻌﻴﺖ و  p + ۱ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﺮا ﺣﮑﻢ ﺑﺮای آن ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﺣﺎل دو وﺿﻌﻴﺖ  uو  vرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻠﻤﻪی  wﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n − p − ۱وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ  uwو vw

در ̃ Mﻳﮏﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻳﮑﯽ از  uwو ﻳﺎ  vwﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﻏﻴﺮ از  c′و  c′′ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﻬﺎ در  Mﻫﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺖ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد  uwﺑﻪ رﻧﮓ  c′و  vwﺑﻪ رﻧﮓ  c′′اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻧﮓﻫﺎ در ̃ ،Mرﻧﮓ
 uwaﺑﺎ  saﻳﮏﺳﺎن اﺳﺖ و رﻧﮓ  vwaﺑﺎ رﻧﮓ  saﻳﮏﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻳﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت  wو ﻳﺎ  waﮐﻪ ﻃﻮل
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n − pدارﻧﺪ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از  uو  vﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.

 .۲ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﻳﮏ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  n۱ﻋﻀﻮی  S۱از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﻞ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎ )ﻳﻌﻨﯽ

 (Sﻗﺮار دارد .در اﻳﻦﺻﻮرت اﮔﺮ  n۱ﺑﻴﺶﺗﺮ از  ۱ﺑﺎﺷﺪ S۱ ،ﺷﺎﻣﻞ دو ﻋﻀﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  sو  tاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،ﮐﻠﻤﻪای
ﻣﺎﻧﻨﺪ  wﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  nوﺟﻮد دارد ﮐﻪ  swو  twﻧﺎﻫﻢرﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن  wﺑﺎ ﺷﺮوع از
ﻫﻤﻪی وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی  S۱ﻳﮏﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﮑﻪ وﺿﻌﻴﺖ در  S۱اﺳﺖ w ،را وارد ﮐﻨﻴﻢ و ﺧﺮوﺟﯽ
ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ رﻧﮓ  cﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی  S۱ﮐﻪ ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن  wرﻧﮓ  cرا ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﮐﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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}  T = {t۱ , . . . , tkاز  S۱ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ وﺿﻌﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن  wﻳﮑﯽ از وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی } Tw = {(t۱ )w , . . . , (tk )w

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢﺗﺮی از  S۱ﻋﻀﻮ دارد.
ﺑﺎ اﻳﻦ اﻳﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  nاراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ را از ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ وﺿﻌﻴﺖ
۲

ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ،nﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺮد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
۲
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮐﺮان  n۲ﻣﯽﺗﻮان از ﻟﻢ زﻳﺮ و اﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﺪﻩی ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﮐﺮد.
ﻟﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  S۱زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای  n۱ﻋﻀﻮی از وﺿﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ max(n − n۱ −
) p + ۲, ۰وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﻋﻀﺎی  S۱ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن آن ،ﻳﮏﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ.

اﺛﺒﺎت .ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص  n۱ = ۲در ﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ اول ﺳﺆال اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻟﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ روی
 n − pاﺳﺘﻘﺮا ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  ،n۱ ≥ n − p + ۲ﭼﻪ اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
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ﺳﺆال ﺷﻤﺎرﻩ  Kn .۸و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ!
ﺟﺪول ۱ × nای در ﻧﻈﺮﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  x۱ﺗﺎ  xnﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری از اﻳﻦ ﺟﺪول  ۱ × nﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی  ۱ × ۱و  ،۱ × ۲ﻳﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای از xiﻫﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﺷﯽ  ۱ × ۲ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن و ﺑﺮای ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی  ۱ × ۱ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻫﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻳﮏ ﺟﺪول  ۱ × ۴ﭘﻨﺞ روش زﻳﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری وﺟﻮد دارد.

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی )  x۱ (x۲۲ + x۲۳ )x۴ ،x۱ x۲ (x۲۳ + x۲۴ ) ،(x۲۱ + x۲۲ )x۳ x۴ ،(x۲۱ + x۲۲ )(x۲۳ + x۲۴و  x۱ x۲ x۳ x۴ﺑﻪ اﻳﻦ

ﭘﻨﺞ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺟﺪول  ۱ × nﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ را
 Pnﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ.
دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ  n = ۰, ۱ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ روش ﺑﺮای ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری دارﻳﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  P۰ = ۱و  .P۱ (x۱ ) = x۱ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﻘـﺎدﻳﺮ
اوﻟﻴﻪ  Piو  Kiﻳﮏﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ  Piو  Kiدر ﻳﮏ راﺑﻄﻪی ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ در ﻳﮏ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺟﺪول nﺧﺎﻧﻪای ،ﺧﺎﻧﻪی آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻠﻪی  xnدر ﻫﻤﻪی ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی n − ۱ﺗﺎﻳﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻳﮏ ﮐﺎﺷﯽ  ۱ × ۲ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،ﺟﻤﻠﻪی x۲n−۱ + x۲n
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎﺷﯽ در ﻫﻤﻪی ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﺟﺪول n − ۲ﺗﺎﻳﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ = Pn
 .xn Pn−۱ + (x۲n + x۲n−۱ )Pn−۲ﭘﺲ  Pnو  Qnﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﻘـﺎرن ﺟﺪول ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن  xiﺑﺎ  xn−iدر ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﻳﺪ .اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻫﻤﻪی ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای

)  Pn (x۱ , x۲ , . . . , xnﺑﺎ )  Pn (xn , . . . , x۲ , x۱ﻳﮏﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ.

وبﮔﺎﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪی ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ www.mathysc.com
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