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1.0

تاجن یاه  هقلح 
هداد حرـش  ودرانوئل   Codex Atlantics باتک رد  میمان  یم  تاجن  رتچ  ار  نآ  نآلا  اـم  هک  یزیچ  زا  هتفرـشیپ  رایـسب  هخـسن  کـی 
هدـش هتـسب  لکـش  یمره  یبوچ  هزاس  کی  هب  هک  هدـیدرگ  لیکـشت  زرد  نودـب  یناتک  هچراپ  کی  زا  ودرانوئل  تاـجن  رتچ  تسا . هدـش 

. تسا

مه هب  لصتم  یاه  هقلح 

رتچ هتفرـشیپ  کبـس  هزاس  کی  راک  نیا  یارب  درک . شیامزآ  ار  ودرانوئل  یحارط  سالکین  نایردآ  نابلخ  دـعب ، لاـس  زا ۵٠٠  شیب 
نودـب یناتک  یاه  هچراپ  ندرک  بالق  یارب  مه  هب  لصتم  یاه  هقلح  زا  میهاوخ  یم  اـم  دز . هرگ  ناـسنا  ندـب  هب  ار  ودراـنوئل  تاـجن 

اه نآ  یگداس  هب  ناوت  یم  اه  هقلح  ندرک  هتـسب  زاب و  اب  تسا . هدـش  هتخاس  یفاطعنا  لباق  مکحم  هدام  زا  هقلح  ره  مینک . هدافتـسا  زرد 
هدش هداد  ناشن  ریز  لکش  رد  هک  روط  نامه  تسا . مه  هب  لصتم  یاه  هقلح  زا  صاخ  لکش  کی  ریجنز  درک . لصتم  رگیدکی  هب  ار 
هقلح کی  دیاب  هلابند  تسا . لصتم  دوخ  هیاسمه  رثکادـح ٢ )  ) هب طقف  هقلح  ره  نآ  رد  هک  تساه  هقلح  زا  یا  هلابند  لماش  ریجنز  کی 

بوسحم ریجنز  کی  زین  اهنت  هقلح  کی  دنا .) لصتم  رگید  هقلح  کی  هب  رثکادح  هک  ییاه  هقلح  ) دشاب هتشاد  نایاپ  هقلح  کی  عورش و 
. دوش یم 

تالاح دـنناوت  یم  اه  هقلح  هک  تسا  حـضاو  دـشاب ، لصتم  رگید  هقلح  یرتشیب  دادـعت  اـی  هس  هب  دـناوت  یم  هقلح  کـی  هک  ییاـج  نآ  زا 
یقاب یاه  هقلح  همه  نآ ، فذـح  ندرک و  زاـب  زا  دـعب  رگا  میماـن  یم  ینارحب  ار  هقلح  کی  اـم  دنـشاب . هتـشاد  زین  ریجنز  زج  یرگید 

. دشاب هدنامن  یقاب  یرگید  هقلح  چیه  هک  نیا  ای  دنیآرد  اهریجنز  زا  یا  هعومجم  تروص  هب  هدنام 

لاثم

. دراد دوجو  ینارحب  هقلح  ود  نایم  نیا  رد  دیریگب . رظن  رد  ار  دنا  هدـش  هداد  شیامن  ات ۶  یاه ٠  هرامش  اب  هک  ریز  لکـش  هقلح  تفه 
یم لیکشت  ار  [ 6  ] و [ 0,5,3,4 [,] 1  ] یاه ریجنز  هدـنام  یقاب  یاـه  هقلح  نآ  فذـح  زا  دـعب  هک  تسا  هرامـش ٢  هقلح  اـه  نآ  زا  یکی 

ار [ 6  ] و [ 4 [ ، ] 1,2,0,5  ] یاه ریجنز  هدـنام  یقاب  یاه  هقلح  نآ  فذـح  زا  سپ  هک  تسا  هرامـش ٣  هقلح  یدعب  ینارحب  هقلح  دنهد .
. دوب دهاوخن  مه  زا  ادج  یاه  ریجنز  زا  هدـش  لیکـشت  هدـمآ  تسد  هب  لکـش  مینک  فذـح  ار  یرگید  هقلح  ره  ام  رگا  دـنهد . یم  لیکـشت 
هب دـنا  لـصتم  مه  هب  هک  و ۴  یاـه ٠،١،٢،٣  هقلح  اـما  دراد  دوجو  [ 6  ] ریجنز دـنچ  ره  هرامـش ۵  هقلح  فذـح  زا  دـعب  لاثم  یارب 

. دنتسین ریجنز  کی  تروص 
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هلاسم حرش 

. دیرامشب ار  نآ  ینارحب  یاه  هقلح  دادعت  دریگ ، یم  رارق  امش  همانرب  رایتخا  رد  هک  اه  هقلح  زا  یتیعضو  ره  یازا  هب  دیاب  امش 

لـصتم مه  هب  اه  هقلح  نآ ، زا  دعب  دنتـسین . لصتم  مه  هب  اه  نآ  زا  ییات  ود  چیه  هک  دنراد  دوجو  هقلح  یـصخشم  دادعت  راک  یادتبا  رد 
هب دوـش . هدیـسرپ  تسا  هدـمآ  تسد  هب  هک  یتیعـضو  ینارحب  یاـه  هقلح  دادـعت  امـش  هماـنرب  زا  دراد  ناـکما  هظحل  ره  رد  دـنوش . یم 

. دینک یزاس  هدایپ  ار  عبات  هس  نیا  دیاب  امش  رت ، قیقد  ترابع 

اب مه  زا  ادج  هقلح   N ًاقیقد هک  دـنک  یم  نییعت  دوش و  یم  هدز  ادـص  راک  یادـتبا  رد  راب  کی  ًاقیقد  عبات  نیا   - Init(N)
. دراد دوجو  هیلوا  لکش  رد  ( N-1 لماش ٠ و ) N-1 ات یاه ٠  هرامش 

B و A هک تسا  هدـش  نیمـضت  تلاح  نیا  رد  دـنوش . یم  لصتم  رگیدـکی  هب   B و  A هرامـش یاه  هقلح   - Link(A,B)
یاه تیدودـحم  زا  یـشان  طیارـش  یفاضا و  طرـش  چـیه  نیا ، زج  هب  دـنا . هدـشن  لـصتم  مه  هب  ًامیقتـسم  ًـالبق  دـنا و  تواـفتم 

. درادن یتوافت  چیه   Link(B,A) اب  Link(A,B) هک تسا  یهیدب  درادن . دوجو   B و A یاه هقلح  یارب  یکیزیف 

. دنادرگ یمرب  ار  ینونک  تیعضو  ینارحب  یاه  هقلح  دادعت  عبات  نیا   - CountCritical()

لاثم

کی ام  دنتـسین . لصتم  رگیدکی  هب  ادتبا  رد  اه  هقلح  هک  دینک  ضرف  دـیریگب و  رظن  رد  ار  تسا  اب ٧  ربارب   N نآ رد  هک  قوف  لـکش 
ار قبطنم  هدـمآ  تسد  هب  تیعـضو  یناوخزاـب  نیرخآ  زا  سپ  میهد . یم  ناـشن  ار  لوبق  لـباق  تروص  هب  عـباوت  یناوخزاـب  زا  یرس 

. تسا قوف  ریوصت 

یتشگزابیناوخارف رادقم 
Init(7)
CountCritical()7
Link(1, 2)
CountCritical()7
Link(0, 5)
CountCritical()7
Link(2, 0)
CountCritical()7
Link(3, 2)
CountCritical()4
Link(3, 5)
CountCritical()3
Link(4, 3)
CountCritical()2
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[ هرمن  ٢٠  ] هلاسم 1 ریز 

.N ≤ 5 000

رثکادح  Link عباـت دوـش ؛ یم  یناوـخارف  اـه ، یناوـخارف  رگید  زا  سپ  راـب  کـی  اـهنت   CountCritical عباـت
. دوش یم  یناوخارف  راب   ۵٠٠٠

[ هرمن  ١٧  ] هلاسم ٢ ریز 

.N ≤ 1 000 000

رثکادح ٠٠٠  Link عبات دوش ؛ یم  یناوخارف  اه  یناوخارف  رگید  زا  سپ  راب  کـی  اـهنت   CountCritical عبات
. دوش یم  یناوخارف  راب   ٠٠٠ ١

[ هرمن  ١٨  ] هلاسم ٣ ریز 

.N ≤ 20 000

یم یناوخارف  راب  رثکادح ٠٠٠ ١٠   Link عبات دوش ؛ یم  یناوخارف  راـب  رثکادح ١٠٠   CountCritical عبات
. دوش

[ هرمن  ١۴  ] هلاسم ۴ ریز 

.N ≤ 100 000

. تسا رثکادح ٠٠٠ ١٠٠  عومجم  رد   Link و CountCritical عبات یاه  یناوخارف  دادعت 

[ هرمن  ٣١  ] هلاسم ۵ ریز 

.N ≤ 1 000 000

. دنوش یم  یناوخارف  راب  رثکادح ٠٠٠ ٠٠٠ ١  عومجم  رد   Link و CountCritical عباوت

یزاس هدایپ  تایئزج 

دیاب لیاف  نیا  رد  دراد . ماـن   rings.pas ای  rings.c ، rings.cpp هک دـینک  لاسرا  ار  لیاف  کی  ًاقیقد  دـیاب  اـمش 
. دشاب هدش  یزاس  هدایپ  ریز  بلاق  اب  دش ، هداد  حرش  الاب  رد  هک  یا  همانرب  ریز 

C  ++ یاه C و همانرب 

void Init(int N);
void Link(int A, int B);
int CountCritical();
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لاکساپ یاه  همانرب 

procedure Init(N : LongInt);
procedure Link(A, B : LongInt);
function CountCritical() : LongInt;

ریز دوخ ، یلخاد  هدافتـسا  یارب  دیناوت  یم  امـش  هتبلا  دـننک . راتفر  دـش  هداد  حیـضوت  هک  تروص  ناـمه  هب  دـیاب  هماـنرب  ریز  هس  نیا 
یلیاف چـیه  ای  درادناتـسا و  یجورخ  یدورو و  اب  هجو  چـیه  هب  دـیابن  امـش  یلاـسرا  هماـنرب  دـینک . فیرعت  زین  یرگید  یاـه  هماـنرب 

. دشاب هتشاد  لماعت 

هنومن یبایزرا  متسیس 

: دناوخیم ریز  بلاق  قبط  ار  یدورو  هنومن  یبایزرا  متسیس 

(N ادتبا  ) N, L طخ ١ :
:L + 1 طوطخ ٢ ,… ,

CountCritical یناوخارف یارب  - 1
.Link یارب  B و A یاه رتماراپ 

. دنک یم  پاچ  یجورخ  رد  ار   CountCritical هب طوبرم  جیاتن  مامت  یهد  هرمن  متسیس 
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