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ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ!

ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺮی اول
ﻣﺴﺌﻠﻪ .١
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻘﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ،n > ١ﯾ

ﻋﺪد  nرﻗﻤ از اﻋﺪاد  ١و  ٢وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ  ٢nﺑﺨﺸﭙﺬﯾﺮ

اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ .٢
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ  N > ٣ﯾﻪ ﻃﻮر ﯾ ﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗ از دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼ )ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺪاد ﻣﺘﻮاﻟ از دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼ ﻧﯿﺴﺖ( ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
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F١ = ١, F٢ = ٢, Fn = Fn−١ + Fn−٢

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
١٢ = ٨ + ٣ + ١ = F۵ + F٣ + F١

١١ = ٨ + ٣ = F۵ + F٣ ,

١٠ = ٨ + ٢ = F۵ + F٢ ,

ﻣﺴﺌﻠﻪ .٣
در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺪ ﮔﺮی ﻫﺪف ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو ﮐﺪ ﻣﺘﻮاﻟ ﺑﻮد .در ﻣﺴﺌﻠﻪ “ﺿﺪ‐ﮔﺮی“ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎی دو ﮐﺪ ﻣﺘﻮاﻟ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮان ﯾ
در ﯾ

روش ﮐﺪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زوﺟ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺮاﺣ ﮐرد ﮐﻪ

ﮐﺪ  kﺑﯿﺘ  ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﺪﻫﺎی دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘواﻟ  kﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ  k − ١ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

از  kو  k − ١؟!
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .۴ادﻏﺎم ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﺳﺎﻣ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺪرﺳﻪای ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ دارای  kﮐﻼس در ﭘﺎﯾﻪی اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻼس اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،دارای  nداﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﺎﻣ آﻧﻬﺎ در ﯾ

ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ  kﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه دارﯾﻢ( .در اﻧﺘﻬﺎی

ﺳﺎل ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﯾ

ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه از اﺳﺎﻣ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮای اداره

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ )واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠ ﺑﺮاﺑﺮ  nkﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﯾ
ﻣﻬﻨﺪس دو راهﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ:
 .١اﺑﺘﺪا اﺳﺎﻣ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻼس را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ
١

اﺳﺎﻣ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻼس و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻼس و اﻟ آﺧﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ.
 .٢اﻟ ﻮرﯾﺘﻤ ﺑﺎ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺣﻞ!
اﻟﻒ( زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ اول را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ب( اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺣﻞ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻮق در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ را ﺣﺪس زده و زﻣﺎن اﺟﺮای آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .۵ﻋﻀﻮ ﻏﺎﻟﺐ در آراﯾﻪ
در ﯾ

آراﯾﻪی  nﻋﻨﺼﺮی ،ﻋﻀﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی اﻃﻼق ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از

n
٢

ﺧﺎﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آراﯾﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در آراﯾﻪی  ٧ﻋﻨﺼﺮی  ۵ ،۵ ،٣ ،۵ ،٣ ،۵ ،١ﻋﺪد  ۵ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در آراﯾﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ )  (۴ > ٢٧و
ﻋﻀﻮ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ) .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در آراﯾﻪی  ۶ﻋﻨﺼﺮی ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﺧﺎﻧﻪ آراﯾﻪ ﺗﮑﺮار
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮط  ۴ > ۶٢ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺣﻞ ،اﻟ ﻮرﯾﺘﻤ ﺑﺎ ) O(nlognﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ ﻏﺎﻟﺐ در آراﯾﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ آﯾﺎ آراﯾﻪی داده ﺷﺪه دارای ﻋﻀﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻀﻮ ﻏﺎﻟﺐ ،آن را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :در اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آراﯾﻪ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ آراﯾﻪ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
دو ﺧﺎﻧﻪ از آراﯾﻪ را ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ! ☺
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