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,�۱های  نام انگليسی با کوچک حروف از ۱۳۹۲ طول به رشته ۱۳۹۲ �۲, … ,  . داريم اختيار در �۱۳۹۲

� رشته دو فاصله = �۱, �۲, … , � و �� = 	۱, 	۲, … , 
با  را �	(�,  دهيم و اين مقدار برابر است نمايش می (�

�� که  های انديس تعداد با ≠ است زيرا تنها در  ۲برابر با  palasو  salam. به عنوان مثال فاصله دو رشته �	

  های اول و آخر با هم تفاوت دارند.  مکان

به طول  �ای مانند  رشته به. منامي می �� را رشته ۱۳۹۲ اين از هايش فاصله مجموع ۱۳۹۲به طول  � رشته برای

  :۱۳۹۲به طول  �اگر به ازای هر رشته  گوييم می نزديکنزديکنزديکنزديک، ۱۳۹۲

�� ≤ �� 

  

,�الف) به ازای هر سه رشته هم طول دلخواه  �, 
نشان دهيد  �(�, �) ≤ 
(�, �) + 
(�,   نمره) ۵. ((�

�� که طوری به دارد وجود رشته ۱۳۹۲ اين از �� مانند ای رشته دهيد ب) نشان ≤ ��� ≤   نمره) ۱۰( .��2
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با   تا  ۱ناميم اعداد  می  �ساز با دو پشته است. در ابتدا در پشته اول که آن را پشته  ای يک مرتب ساز پشته مرتب

  ساز قادر است عمليات زير را انجام دهد: خالی است. اين مرتب �ترتيبی دلخواه قرار دارند و پشته دوم با نام 

دهد و اين کار را  انتقال می �گيرد و عدد کوچکتر را به پشته  را در نظر می �در هر مرحله دو عدد باالی پشته  -

سپس اعداد  کند. منتقل می �تنها يک عنصر باقی بماند و آن را نيز به پشته  �کند که در پشته  آنقدر تکرار می

 شود). پشته هستند ترتيب عناصر برعکس می �و  �دهد(توجه کنيد که چون  انتقال می �را به پشته  �پشته 

۱ای عمليات فوق را  ساز پشته اگر مرتب ≤ ! ≤ ، �درون   تا  ۱بار انجام دهد به ازای چند جايگشت اوليه از اعداد   
در پايين پشته).   در باالی پشته و عدد  ۱قرار خواهند گرفت (عدد  �در نهايت اعداد بصورت مرتب شده در پشته 

  محاسبه و اثبات کنيد. !و   جواب را بر حسب 

بعد از يک بار انجام عمليات نمايش داده شده است. در اين شکل سه گام  � بعنوان مثال در شکل زير وضعيت پشته 

، وضعيت اعداد در �، نحوه قرار گرفتن اعداد در پشته �اوليه پشته  وضعيت  مشخص شده است که به ترتيب عبارتند از:

  بعد از عمليات. �پشته 
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" يک شکالت تخت به صورت جدولی  حامد و اميرمهدی خواهند در حين خوردن شکالت  در اختيار دارند. آنها می  

  صورت است: يک بازی نيز باهم انجام دهند. بازی به اين

کنند. اولين حرکت را  و به نوبت بازی می دکن شروع می را پايين راست بازی گوشه از اميرمهدیاز گوشه باال چپ و  حامد

و حتما  دگاز بزن ار  )دای مستطيلی (که شامل گوشه خودش باش نوبت خودش بايد تکه درهر کس  دهد. حامد انجام می

های قبلی  هايش در نوبت را انتخاب کند که همه خانه یتواند مستطيل (در واقع نمید بخور ار شکالتاز  يک خانهبايد 

تواند طوری  نشان دهيد اميرمهدی هميشه میبازنده است.  ا بخوردراز شکالت . کسی که آخرين تکه خورده شده باشند)

  بازی کند که برنده شود. 

هايشان  کنند و در نوبت می  هر کدام دو نوبت بازی در شکل زير حالتی نشان داده شده است که حامد و اميرمهدی

  دهد. مانده پس از اين حرکات را نشان می خورند. شکل سمت راست شکالت باقی های پررنگ را می مستطيل
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دهد. در اين بازی سعيد خواهد با نويد يک بازی انجام  دارد و می ۱۳۹۲تا  ۱های متمايز  کارت با رنگ ۱۳۹۲سعيد 

کند به طوری که در هر  دسته تقسيم می ۹۹ها را به  بندی کارت کند. او در هر بار دسته بندی می ها را دوبار دسته کارت

 ۹۹تا  ۱ها را از  دهد، دسته بندی اول را انجام می دسته حداقل يک کارت قرار گيرد. سعيد بعد از اينکه دسته

کند.  بندی می ها را دسته نويسد و سپس برای بار دوم کارت اش را می ت هر کارت شماره دستهکند و پش گذاری می شماره

اند دوباره در  بندی اول در يک دسته بوده بندی دوم هيچ دو کارتی که در دسته دهد که در دسته سعيد به نويد قول می

ها را از  دهد و نويد بايد دسته ها را به نويد می دسته بندی دوم را انجام داد يک دسته قرار نگيرند. بعد از اينکه سعيد دسته

هايی  گذاری کند و شماره دسته را در طرف ديگر کارت بنويسد. نويد به دنبال بيشينه کردن تعداد کارت شماره ۹۹تا  ۱

  نامد. های همانی می ها را کارت است که اعداد دو طرفشان با هم برابر باشد و اين کارت

  نمره) ۱۵( کارت همانی درست کند. ۱۵تواند حداقل  بندی کند نويد می ها را دسته سعيد هر طور کارتالف) نشان دهيد 

 کارت همانی درست کند. ۱۵بندی کند که نويد نتواند بيشتر از  ها را دسته تواند طوری کارت ب) نشان دهيد سعيد می

 نمره) ۱۰(
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آموزان برقرار  باشد. در اين کالس تعدادی رابطه دوستی بين دانش آموز می دانش ! آقای امينی معلم کالسی شامل 

دوست  aهم با  bآموز  دوست باشد، دانش  bآموز  با دانش  aآموز  (رابطه دوستی دوطرفه است، يعنی اگر دانش است

نفری تقسيم  !گروه   آموزان را به  خواهد دانش هست. او میمند  هست). آقای امينی به کارهای گروهی خيلی عالقه

بندی  دانيم حداقل يک راه برای دسته کند. اما برای او مهم است که افراد يک گروه همه با هم دوست باشند. ما می

بندی  تند که دستهاند به دنبال اين هس آموزان که از اين امر مطلع شده آموزان با شرايط گفته شده وجود دارد. دانش دانش

  بينی کنند. معلم را از قبل پيش

%$های دوستی برابر با  الف) نشان دهيد که اگر تعداد رابطه
۲
& بندی  باشد، حالتی از روابط دوستی وجود دارد که دسته ۲ 

  نمره) ۱۵معلم به صورت يکتا مشخص شود. (

%$های دوستی بيشتر از  ب) نشان دهيد که اگر تعداد رابطه
۲
& بندی بصورت يکتا  د، هيچ حالتی نيست که دستهباش ۲ 

 نمره) ۱۵انجام پذيرد. (

  

  
 


