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 زایتما 20  ............................................................................................................................  هنارتیدم يایرد رد ناینوباز
 يهلیبق سیئر .دنداتفا ریگ اهراوخمدآ يهریزج رد هک دندوب هنارتیدم يایرد زا روبع لاح رد ناینوباز يهرفن 1398 ناوراک

 مان ،رگید رفن 1397 نیب زا« :تفگ رفن 1398 زا کی ره هب وا .درک یحارط رفن 1398 نیا يهمکاحم يارب یبیجع شور اهراوخمدآ
 ».دیهد لیوحت نم هب و دیسیونب ذغاک کی يور ار زیامتم رفن ود

 شیب شمان هک ناوراک زا يدرف هب .دشاب هدش هتشون اهذغاک يور راب کیً اقیقد شمان رگا ،مییوگ ریزهبرس ،ناوراک زا رفن کی هب
 يور ار اوسر درف کی لقادح مان رگا ،مییوگ رگاوسر ناوراک زا رفن کی هب .مییوگ اوسر ،دشاب هدش هتشون اهذغاک يور راب کی زا
 .دشاب هتشون شذغاک

 رفن دنچ رثکادح .درک دهاوخ دازآ ار هیقب و تشک دهاوخ هلیبق ماش يهیهت يارب ار رگاوسر و ریزهبرس دارفا مامت ،هیلبق سیئر
 ؟درب دنهاوخ رد هب ملاس ناج ناینوباز ناوراک زا
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 زایتما 20  .....................................................................................................................................................  ناطلسلارید
𝑛( تسا هدش لیکشت عاطق 𝑛 و زکرممه يهریاد هس زا هک تسا یلکش ناطلسلارید ≥  ناطلسلارید کی ،ریز لکش لاثم يارب .)3

𝑛 يازا هب =  :تسا 6

 
 يزرم يهطقن کی زا شیب رگا ،مییوگ رواجم ار ناطلسلارید کی زا هناخ ود .دراد هناخ 3𝑛 ناطلسلارید کی ،بیترت نیا هب
 :تسین رواجم 4 يهناخ اب یلو ،تسا رواجم 3 و 2 ياههناخ اب 1 يهناخ ،ریز لکش رد لاثم يارب .دنشاب هتشاد كرتشم

 
𝑛 يازا هب ناطلسلارید کی يور رب يزاب لاح رد چیلیا و فلوبآ =  باختنا ار عاطق کی فلوبآ هلحرم ره رد .دنتسه 1398
 باختنا ار عاطق زا هدشن گنر ياههناخ زا یکی چیلیا سپس ؛دشاب هتشاد هدشن گنر يهناخ کی لقادح عاطق نآ هک يروط ،دنکیم
 زمرق ار هدش باختنا يهناخ ،درف لحارم رد و یبآ ار هدش باختنا يهناخ ،جوز لحارم رد .دوشیم هدز گنر هناخ نآ و دنکیم
 .دباییم همتاخ يزاب ،دش هدز گنر اههناخ مامت هک نآ زا سپ .مینکیم

 ،دننک يزاب هنیهب شور هب رفن ود ره رگا .دهدب لوپ فلوبآ هب دحاو کی دیاب چیلیا ،گنرمهان رواجم يهناخ ود ره يازا هب اهتنا رد
 ؟داد دهاوخ لوپ رادقم هچ چیلیا
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 زایتما 20  .................................................................................................................................................  یشخرچ نابز
 :دیناوخب نابز فلتخم ياهشخب دروم رد ار ریز تاحیضوت ادتبا .دیراد راک و رس دیدج یسیونهمانرب نابز کی اب لاوس نیا رد
 :رگهراشا و هظفاح

 مادک ره و دناهتفرگ رارق هریاد کی رود ،ریز لکش هب هک دنکیم هدافتسا 3 ات 1 ياههرامش اب هظفاح يهناخ هس زا اهنت نابز نیا
 صخشم شلف اب لکش رد هک( رگهراشا کی .مییوگیم زین ریغتم اههناخ نیا هب .دننک هریخذ ار حیحص ددع کی دنناوتیم اهنآ زا
 ره رد .تسا 1 هرامش ریغتم يور ،همانرب عورش ماگنه رد و دنکیم هراشا ریغتم هس زا یکی هب هظحل ره رد هک دراد دوجو مه )هدش
 زا سپ هک تسا روتسد يدادعت ياراد همانرب .مییوگیم ریگرد ریغتم ،دنکیم هراشا نآ هب رگهراشا هک يریغتم هب ،همانرب زا هظحل
 .دنک هراشا يدعب ریغتم هب ات دنکیم تکرح درگتعاس تهج رد دحاو کی رگهراشا ،کی ره يارجا

 
 :اههمانربریز

 هب .دنشاب "! ات 1! بیترت هب همانرب کی ياههمانربریز دینک ضرف .دوشیم لیکشت همانربریز يدادعت زا نابز نیا رد همانرب ره
1 ره يازا ≤ $ ≤ % −  .میریگیم رظن رد 1! زین ار "! يدعب يهمانربریز .میریگیم رظن رد 1)'! ار '! يدعب يهمانربریز 1
2 ره يازا هب نینچمه ≤ $ ≤  رظن رد "! زین ار 1! یلبق يهمانربریز .میریگیم رظن رد  1('! ار '! یلبق يهمانربریز %
  .میریگیم

 روتسد ،يدعب روتسد زا روظنم ،روتسد ره يازا هب .تسا هدش هتشون روتسد کی طخ ره رد هک دراد طخ يدادعت همانربریز ره
 رظن رد همانربریز مکی طخ رد عقاو روتسد ار يدعب روتسد ،زین همانربریز رخآ روتسد يازا هب .تسا همانربریز دعب طخ رد عقاو
 .میریگیم

 .دوشیم زاغآ 1! يهمانربریز لوا طخ زا همانرب يارجا
 
 :اهروتسد
 :دنتسه ریز تروص هب زاجم ياهروتسد
 و هدرک هفاضا دحاو کی ریگرد ریغتم ددع هب ،روتسد نیا يارجا ماگنه هب .میهدیم ناشن INC يهملک اب ار روتسد نیا :شیازفا •
 .میوریم همانربریز رد يدعب روتسد هب
 هب و هدرک مک دحاو کی ریگرد ریغتم ددع زا ،روتسد نیا يارجا ماگنه هب .میهدیم ناشن DEC يهملک اب ار روتسد نیا :شهاک •

 .میوریم همانربریز رد يدعب روتسد
 رد يدعب روتسد هب و هدشن ماجنا یصاخ راک ،روتسد نیا يارجا ماگنه هب .میهدیم ناشن JMP يهملک اب ار روتسد نیا :شرپ •

 .میوریم همانربریز
 يارجا ،دشاب رفص ربارب ریگرد ریغتم رادقم رگا ،روتسد نیا يارجا ماگنه هب .میهدیم ناشن EXT يهملک اب ار روتسد نیا :جورخ •
 .میوریم همانربریز رد يدعب روتسد هب و هدشن ماجنا یصاخ راک ،تروص نیا ریغ رد ؛دباییم همتاخ همانرب
 ،دشاب رفص ربارب ریگرد ریغتم رادقم رگا ،روتسد نیا يارجا ماگنه هب .میهدیم ناشن NXT يهملک اب ار روتسد نیا :ولج هب تکرح •
 .میوریم همانربریز رد يدعب روتسد هب و هدشن ماجنا یصاخ راک ،تروص نیا ریغ رد ؛میوریم يدعب يهمانربریز لوا طخ هب
 رفص ربارب ریگرد ریغتم رادقم رگا ،روتسد نیا يارجا ماگنه هب .میهدیم ناشن PRV يهملک اب ار روتسد نیا :بقع هب تکرح •
 .میوریم همانربریز رد يدعب روتسد هب و هدشن ماجنا یصاخ راک ،تروص نیا ریغ رد ؛میوریم یلبق يهمانربریز لوا طخ هب ،دشاب
 
 .دنکیم تکرح درگتعاس تهج رد دحاو کی رگهراشا ،الاب تاروتسد زا کی ره يارجا زا سپ مینکیم يروآدای
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 :دراد ریز تروص هب همانربریز ود هک مینزب لاثم امش يارب همانرب کی میهاوخیم لاح
!2: 
EXT	
DEC	

 
 

!1: 
DEC 
JMP 
INC 
NXT 

 
 :دشاب ریز لکش هب اهریغتم ریداقم ادتبا رد دینک ضرف

 
 :تسا هدمآ نآ يهمتاخ ات هلحرم هب هلحرم تروص هب همانرب يارجا دنور نیح رد رگهراشا تیعقوم و اهریغتم رادقم ،ریز لکش رد

														

	
	

 .دوب دهاوخ 2 و 0 ،1 بیترت هب اهریغتم رادقم همانرب ياهتنا رد سپ
 
 ار دوخ ياههمانربریز .دیسیونب همانربریز يدادعت زا لکشتم همانرب کی هدش هتفگ نابز اب ،ریز ياهتمسق زا کی ره يارب امش لاح

 یتسرد يارب .دیسیونب بیترت هب و مظنم تروص هب ار تاروتسد ،همانربریز ره رد و دینک صخشم ... و 2! ،1! ياهمان نتشاذگ اب
 .دنشاب هتشون یتسرد هب ار تابثا و همانرب يود ره هک دنریگیم لماک يهرمن یناسک اهنت .دیسیونب زین رصتخم یتابثا دوخ يهمانرب
 

 زاغآ
 یارجا
 ھمانرب

 نایاپ
 یارجا
 ھمانرب
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 ،دشاب رفص و + ،* بیترت هب ادتبا رد 3 و 2 ،1 ياهریغتم رادقم رگا ،+ و * یعیبط ددع ود ره يازا هب هک دیسیونب ياهمانرب )آ
* ربارب 3 ریغتم رادقم ،همانرب يارجا زا سپ +  )زایتما 5( .)دشاب هچ اهتنا رد 2 و 1 ياهریغتم ریداقم تسین مهم( دوش +
  ،دشاب رفص و + ،* بیترت هب ادتبا رد 3 و 2 ،1 ياهریغتم رادقم رگا ،+ و * یعیبط ددع ود ره يازا هب هک دیسیونب ياهمانرب )ب
,*)max ربارب 3 ریغتم رادقم ،همانرب يارجا زا سپ  )زایتما 5( .)دشاب هچ اهتنا رد 2 و 1 ياهریغتم ریداقم تسین مهم( دوش (+
 ،دشاب رفص و + ،* بیترت هب ادتبا رد 3 و 2 ،1 ياهریغتم رادقم رگا ،+ و * یعیبط ددع ود ره يازا هب هک دیسیونب ياهمانرب )پ
 5( .)دشاب هچ اهتنا رد 2 و 1 ياهریغتم ریداقم تسین مهم( دوش + و * ددع ود م.م.ب ربارب 3 ریغتم رادقم ،همانرب يارجا زا سپ
 )زایتما

 سپ ،دشاب رفص و رفص ،3 بیترت هب ادتبا رد 3 و 2 ،1 ياهریغتم رادقم رگا ،3 یعیبط ددع ره يازا هب هک دیسیونب ياهمانرب )ت
3 ربارب 2 ریغتم رادقم ،همانرب يارجا زا ×  )زایتما 5( .)دشاب هچ اهتنا رد 3 و 1 ياهریغتم ریداقم تسین مهم( دوش 3
 





 
 

 

 دوش ھتشون یزیچ نآ رد دیابن و تسا سیونرس لحم تمسق نیا

 ش(اد &%واع!

ناو. ن,و+  

دوش ھتشون يزیچ نآ رد دیابن و تسا سیونریز لحم تمسق نیا  

 زایتما 20  ..............................................................................................................................  فلوبآ يهدزتفآ يهچغاب
 رطسمھ اھنآ زا ات ود چیھ رگا ،مییوگ یناطلس لودج یھناخ ١٣٩٨ زا یاھعومجم ھب .تسا ١٣٩٨ رد ١٣٩٨ لودج کی تروص ھب فلوبآ یھچغاب

,𝑖) اب ار ُما𝑗 نوتس و ُما𝑖 رطس رد عقاو یھناخ .دنشابن نوتسمھ ای 𝑗) میھدیم ناشن.	
,𝑖) یاھھناخ مامت رد ،ادتبا رد 𝑗) ھک 𝑗 < 𝑖 ھب ؛تسا نآ نتشادن ای نتشاد تفآ تیعضو رییغت ینعم ھب ھناخ کی ندرک نوگرگد .دراد رارق یتفآ ،تسا 

 هدیرخ یھاگتسد وا .دنک هزرابم اھتفآ اب دھاوخیم فلوبآ .سکعلاب و تشاد دھاوخن تفآ ندرک نوگرگد زا سپ ،دشاب ھتشاد تفآ یاھناخ رگا رگید ترابع
 زا هدافتسا ھلحرم یھاوخلد دادعت زا سپ .دنک نوگرگد ار نآ یاھھناخ مامت و دنک باختنا لودج زا یناطلس یاھعومجم دناوتیم ھلحرم رھ رد ھک تسا
 ؟تسیچ تشاد دھاوخ شاھچغاب رد فلوبآ ھک ییاھتفآ دادعت یھنیمک ،هاگتسد
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