به نام او

هش
دبیرخاهن امىر ژپو ی اداره استعداداهی ردخشان استان اصفهان

داًش آهَز گراهی لطفا قبل از شرٍع بِ ًکات زیر تَجِ کٌید:
)1چٌد تا ًفس عویق بکشید ٍ با آراهش بِ سَاالت جَاب بدید.
)2ابتدا ًام ً ،ام خاًَادگی ً ،ام هرکس خَد را در رٍی ّر برگِ پاسخ ًاهِ بٌَیسید.
)3تعداد سَاالت  5عدد ٍ ٍقت اهتحاى ً ٍ 3ین ساعت ( 8:30تا  )12هی باشد.
)4هوکي است در ابتدا کار جَابی برای سَاالت پیدا هکٌیدً.گراى ًشَید ٍ بیشتر فکر کٌید.
)5جَاب ّر سَال را در یک برگِ جداگاًِ بٌَیسید ٍ سعی کٌید جَاب ّای خَد را با خط خَاًا بٌَیسید.
)6جَاباتَى حتوا با راُ حل ٍ دلیل باشِ.اگر بِ جَابی ًْایی ًرسیدید راُ حلتَى (ٍ ایدُ ّایی برای حل
سَال) هیتًَِ ًورُ داشتِ باشِ.

آزهَى هرحلِ دٍم
تاریخ آزهَى  :جوعِ 1393/12/15

" استدالل ریاضی را میتًان به طًر خالصه ،تمریىی از ترکیب دي قابلیت شهًد ي ابتکار وامید".
آله تًریىگ (ریاضیدان ي رمسوگار )1912-1954
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بازی تقلید

«برگرفته از یک داستان ياقعی»
سهاى :تحثَحِی خٌگ خْاًی دٍم
هکاى :تلچلی پارک ) ، (Bletchley Parkاًگلستاى
ػذُای اس ریاضیذاًاى ٍ رهشًگاراى اًگلیسی تَسط
سزٍیسّای اهٌیتی تزیتاًیا استخذام ضذُاًذ تا رهش
پیچیذُتزیي هسألِی رهشًگاری دٍراى یؼٌی هاضیي رهش
ًگاری آلواىّای ًاسی " ،اًیگوا") (Enigmaرا تگطایٌذ؛
هسألِای کِ حل آى هیتَاًذ هٌدز تِ پیزٍسی سزیغتز تز
ّیتلز ٍ هتحذاًص ضَد.

اػضای ایي تین ً 2فزُ ػثارتٌذ اس:

خَاى کالرک)ّ ، (Joan Clarkeیَ الکساًذر) ، (Hugh Alexanderخاى کزًکزاس) ، (John Cairncrossپیتز ّیلتَى
) ،(Peter Hiltonخک گَد) ٍ (Jack Goodالثتِ سزگزٍُ ایي تین کسی ًیست خش ریاضیذاى ٍ رهشًگار هؼزٍف :آلي تَریٌگ
).(Alan Turing
 .1رٍس اٍل ضزٍع کار  2داًطوٌذ خَاى در تلچلی پارک است ٍ آىّا در حیي خَش ٍ تص ،هطغَل تزرسی رٍاتط دٍستی تیي
خَدضاى ّستٌذ (ّز فزد در ایي خوغ تا تؼذادی اس افزاد ایي خوغ دٍست است الثتِ دقت کٌیذ کِ هوکي است یک فزد در
ایي خوغ تا ّیچکس دٍست ًثاضذ)ّ .وچٌیي دٍستی یک راتطِ دٍطزفِ است یؼٌی اگز هثالً آلي تا خَاى دٍست تاضذ ،خَاى
ًیش تا آلي دٍست است .حال ًطاى دّیذ در ّز صَرتی هیتَاى ً 2فز را ًطاى داد کِ تؼذاد دٍستاًطاى در خوغ تزاتز تاضذ01( .
اهتیاس)
 .2الف)

هاُّا اس کار رٍی پزٍصُی اًیگوا گذضتِ ٍ ٌَّس تَفیق چٌذاًی در ضکستي رهش اًیگوا تِ طَر کلی تِدست ًیاهذُ ،تا

ایي حال تین تَاًستِ تا اطالػاتی کِ خاسَساى در اختیار سزٍیسّای اهٌیتی هتفقیي گذاضتِاًذ تزخی هتيّای رهشًگاری
ضذُ را رهش گطایی کٌٌذ ،غافل اس ایٌکِ در تیي خَد آىّا ًیش خاسَسی ٍخَد دارد کِ اطالػات را تِ ضَرٍی هیرساًذٍ .ی ّز
ضة پس اس خزٍج اس آسهایطگاُ (ًقطِی  )Aتِ ًقطِی دلخَاّی در اهتذاد ساحل رٍدخاًِی تشرگ اٍس (خط  )Lهیرٍد تا
ًاهِّای هحزهاًِاش را تِدست هأهَر هخفی دیگزی تزساًذ ٍ سپس تِ ساختواى هحل اقاهتطاى در ًقطِی  Bهیرٍد ٍ تِ
تقیِی افزاد تین هیپیًَذد .اس آىخایی کِ ایي رًٍذ ،کار ّز ضة اٍست ٍ اگز ّز ضة تخَاّذ هسافت سیادی را طی کٌذ (ٍ
طثیؼتاً خیلی دیزتز تِ هحل اقاهتطاى تزسذ) کن کن تقیِ تِ ٍی ضک هیکٌٌذ ٍ ،اس آًدایی کِ ٍی ػالٍُ تز خاسَس یک
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ریاضیذاى ّن ّست(!) تِ ًظز ضوا اٍ اس چِ هسیزی حزکت هیکٌذ تا در ایي هسیز (اس  Aتِ ساحل ٍ اس آًدا تِ  )Bکوتزیي
هسافت را طی کٌذ؟ ّوچٌیي رٍش خَد را تزای پیذا کزدى کَتاُ تزیي هسیز کاهال تَضیح دّیذ 01( .اهتیاس)

ب)

کیلَهتزّا آًسَ تز اس تلچلی ،در ایزاى کارآگاُ ًاهذار صاًذارهزی اسواػیل ػلَی کِ هذتی است دٍراى تثؼیذش تِ

خاطز هخالفت تا ضاُ توام ضذُ ،در سهاًی کِ ایزاى تا ٍخَد اػالم تیطزفی اس آتص خٌگ در اهاى ًواًذُ ،تِ کوک ًیزٍّای

هثارس ٍطي آهذٍُ ،ی در هاخزای دستگیزی یک خاسَس ضَرٍی در ایزاى تِ هذارکی تزهیخَرد کِ ًطاى اس خاسَسی خاى
کزًکزاس داًطوٌذ اًگلیسی تزای ضَرٍی دارد .تا هذاکزات هحزهاًِی تیي دٍ کطَر ،تزای هثارسُ تا دضوي هطتزک (ّیتلز)
کارآگاُ ػلَی تِ ػلت ضْزتص در کطف هؼواّای خٌایی تِ ّوزاُ یک تین اًگلیسی تزای تزرسی دقیقتز پزًٍذُ تِ ًشدیکی
هحل آسهایطگاُ تَریٌگ ٍ ّوکاراًص فزستادُ هیضًَذ تا تتَاًٌذ کزًکزاس را تحت ًظز تگیزًذ .هحل استقزار آىّا ًسثت تِ
آسهایطگاُ (ًقطِی  ،)Aدر سَی دیگز رٍدخاًِ ٍاقغ ضذُ است (ًقطِی .)C
خْت آساًی رفت ٍ آهذ تِ آسهایطگاُ تِ پیطٌْاد کارآگاُ قزار است تز رٍی ایي رٍدخاًِ پلی احذاث کٌٌذ تِ طَریکِ حتوا پل
تز هسیز رٍدخاًِ ػوَد تاضذ ٍ کح یا هایل ًثاضذ.حال هیخَاٌّذ پل را در ًقطِ ای اس هسیز رٍدخاًِ احذاث کٌٌذ تِطَری کِ
هدوَع هسافت هسیز هستقین اس آسهایطگاُ (ًقطِی  )Aتِ پای پل ٍ اس ایي طزف پل تِ آى طزف پل ٍ اس پای پل تا C
کوتزیي حالت هوکي تاضٌذ تا تین کارآگاّاى کوتزیي هسافت را طی کٌٌذ.حال ضوا ایي ًقطِ (هحل احذاث پل) را پیذا کٌیذ
ٍ رٍش خَد را تَضیح دّیذ.تزای هثال یک ضکل فزضی در سیز ًوایص دادُ ضذُ است 01( .اهتیاس)

 .3آلي تَریٌگ در هزحلِای اس کار ًیاس تِ اًتخاب ٍ استخذام هتخصصاى خذیذی تزای تکویل تیوص را حس کزدُ است .پس اس
تزگشاری آسهَىّای اٍلیًِ 8 ،فز تِ هزحلِی ًْایی راُ یافتِاًذ .تَریٌگ هیخَاّذ لیستی اس آىّا تْیِ کٌذ کِ در آى لیست تِ
تزتیة اس قَی تِ ضؼیف تاضٌذ (اس لحاظ قذرت رهشگطایی) .تِ ّویي خْت ٍی ًَػی هساتقِی رهشًگاری طزاحی کزدُ کِ تا
تزگشاری آى تیي دٍ ًفز ،اگز هتخصص  Aاس هتخصص  Bتثزد هطخص هیضَد هتخصص  Aاس  Bقَیتز استّ .وچٌیي اٍ
هیذاًذ کِ اگز  Aاس  Bتثزد ٍ  Bاس  Cتثزد آًگاُ اگز تیي دٍ هتخصص  C ٍ Aهساتقِ تزگشار کٌذ حتواً  Aهیثزد (چَى A
اس  Bقَیتز ٍ  Bاس  Cقَیتز است پس در ًتیدِ  Aاس  Cقَیتز است) ،پس تِ ّویي خْت دیگز السم ًیست تیي C ٍ A
هساتقِ تزگشار کٌذ .حال تَریٌگ هیخَاّذ تا تزگشاری کوتزیي تؼذاد هساتقِ ایي لیست را تْیِ کٌذ .اٍ هساتقِّا را چگًَِ ٍ تِ
چِ تزتیثی تزگشار کٌذ تا تتَاًذ لیست هَرد ًظز را درست کٌذ؟ دالیل خَد را کاهل تَضیح دّیذ 01( .اهتیاس)
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 .4در خزیاى کار رٍی پزٍصُی اًیگوا ،تَریٌگ دستگاّی طزاحی کزدُ کِ اهزٍسُ آى را تا ًام هاضیي تَریٌگ هیضٌاسین،
دستگاّی کِ در ٍاقغ اس اٍلیي کاهپیَتزّا تِ حساب هیآیذ .تِ ػٌَاى هقذهات یکی اس تستّای ایي دستگاُ ،آلي هیخَاّذ یک
رضتِ اس  0 ٍ 1تِ طَل  011را کِ تزتیة ّ 0 ٍ 1ا تِ ّز ًحَی هوکي است تاضذ را تزای دٍستص ّیَ کِ آى رضتِ را ًویداًذ
تَسط دٍ دستگاُ هخاتزُی ضزکت هخاتزات رادیَیی تلچلی تفزستذ(تِ ایي رضتِ رضتِ اصلی گَیین) تزای هثال تِ
" "0101011000یِ رضتِ اس  ٍ 0 ٍ 1تِ طَل  01هیگَیین.
آلي ٍ دٍستص ّیَ هتَخِ ضذُ اًذ کِ تِ ػلت قذیوی تَدى دستگاُ اٍل ارسالی هخاتزات ،آى دستگاُ هوکي است فقط یکی اس
رقن ّا را تغییز دّذ (یؼٌی هوکي است یکی اس ّ 1ا تِ  ٍ 0یا ایٌکِ یکی اس ّ 0ا تِ  1تثذیل ضَد) الثتِ هوکي ّن ّست ّیچ
رقوی تغییزًکٌذ .اس طزف دیگز ّشیٌِی هخاتزُی پیام تا استفادُ اس دستگاُ دٍم (سالن) تِ اسای ّز رقن تسیار تسیار تاالست ٍ
تزخیح تز ایي است کِ تا آى دستگاُ تا حذ اهکاى رضتِ ّای کَتاُ ضزٍری فزستادُ ضَد.
الف) آلي ٍ ّیَ هیخَاٌّذ تیي خَدضاى قزار تگذارًذ کِ آلي رضتِی اصلی (تِ طَل  )011را تا دستگاُ اٍل تفزستذ ٍ ،تا
دستگاُ دٍم رضتِای تا طَل خیلی کن تفزستذ تِطَریکِ ّیَ پس اس دریافت ّز دٍ رضتِ تفْوذ آیا رضتِی اٍل تغییز کزدُ
است یا کِ کاهالً سالن رسیذُاست .حال ضوا ایي رٍش را پیطٌْاد دّیذ تِ طَریکِ رضتِ ای کِ تا دستگاُ دٍم فزستادُ هی-
ضَد کوتزیي تؼذاد رقن را داضتِ تاضذ 21( .اهتیاس)
ب) ایي تار آلي ٍ ّیَ هیخَاٌّذ  ،رضتِی اصلی (تِ طَل  )011را تا دستگاُ اٍل تفزستذ ٍ ،تا دستگاُ دٍم تِ گًَِای رضتِای
تا طَل خیلی کن تفزستذ تِطَریکِ ّیَ پس اس دریافت ّز دٍ رضتِ ًِ تٌْا تفْوذ کِ آیا رضتِی اٍل تغییز کزدُ است یا کِ
کاهالً سالن رسیذُاست ،تلکِ در صَرت تغییز تفْوذ کِ کذام رقن تغییز کزدُاست (تتَاًذ رضتِ درست را تِدست آٍرد).حال
ضوا ایي رٍش را پیطٌْاد دّیذ تِ طَریکِ رضتِ ای کِ تا دستگاُ دٍم فزستادُ هیضَد کوتزیي تؼذاد رقن را داضتِ تاضذ.
( 01اهتیاس)
 .5در ًْایت پس اس تیص اس دٍ سال تالش داًطوٌذاى در تلچلی ٍ ،تا تْزُگیزی اس هاضیي تَریٌگ ،رهش اًیگوا ضکستِ ضذ .هسألِ-
ای تِدست داًطوٌذاى حل ضذ کِ تخویي سدُ هیضَد تاػج خاتوِی خٌگ دٍ سال سٍدتز اس حالت ػادی ٍ ًدات خاى
چْاردُ هیلیَى اًساى ضذً .تایح تحقیقات ٍ ضکستِ ضذى رهش اًیگوا تَسط تَریٌگ ٍ ّوکاراًصً ،شدیک پٌداُ سال تِ ػٌَاى
اسزار هحزهاًِ فاش ًطذ.
کارآگاُ ػلَی ّن پس اس ضٌاسایی هَفق خاسَس ،تِ ایزاى تاسگطتٍ .ی ًیش تزای ایٌکِ هاخزا هحزهاًِ تواًذ ،گشارضی کِ
ًَضتِ تَد را اس تیي تزد ،اها قثل اس ایي کار طثق ػادت سؼی کزد تا تزگِی گشارش هسألِای تزای خَدش هطزح کٌذٍ ،ی سؼی
کزد راّی تیاتذ کِ کاغذش تیطتزیي هحیط هوکي را پیذا کٌذ.
ضوا ًیش کاغذی را کِ تِ ػٌَاى پاسخٌاهِ تِ ضوا دادُ ضذُ است تِ گًَِ ای تحَیل دّیذ کِ تیطتزیي هحیط هوکي را داضتِ
تاضذ .در ًظز داضتِ تاضیذ تٌْا کاری کِ ضوا هداس تِ اًدام آى ّستیذ فقط تا سدى است ٍ ّیچ کار
دیگزی اس قثیل پارُ کزدى یا  . . .هداس ًیست .ضوٌاً ّز خط تایی را ضوي آًکِ اس هحل هَرد
ًظز هحکن تا هیکٌیذ اس هحل هَرد ًظز تا خط چیي هطخص کٌیذ ٍ دلیل خَد را تزای ایٌکِ
ایي حالت تیطتزیي هحیط هوکي را دارد تَضیح دّیذ 21( .اهتیاس)
مًفق باشید 
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