
  به نام خدا

  اتيبيترك يهاي درس مبان تمرين

  درس: مريم طهماسبي استاد

  

  21/11/98تاريخ:                  )1( : شمارشموضوع

  درسكالس ها:  حل مساله                         ندارد تحويل:

 
 .شرايط زير را بيابيد تعداد عددهاي چهار رقمي با .1

  الف) زوج باشند

  هاي هر عدد متمايز باشد. ب) رقم

  بخشپذير باشد. 7و نه بر  5نه بر عدد پ) 

  بخشپذير نباشد.  7بخشپذير باشد ولي بر  5بر عدد ت) 

 چند عدد سه رقمي وجود دارد به طوري كه .2

  الف) هر سه رقم آن يكسان نباشند.

  ب) رقم صدگان آن زوج باشد.

   دو رقم آن زوج باشد. دقيقاًپ) 

 شود؟ تمام مي 1شروع و با  1با  nبا طول  هستند) 1يا  0ن آاي كه همه ارقام  (دنباله چند دنباله دودويي .3

 وجود دارد كه 10چند دنباله دودويي با طول  .4

  رقم صفر هستند. 3 الف) داراي دقيقاً

  رقم يك هستند. 7ب) داراي حداقل 

 هاي آنها مساوي است. پ) تعداد صفرها و يك

 عضوي چندتاست؟ 12عضوي به يك مجموعة  10هاي از يك مجموعة  تعداد تابع .5

 عضوي چندتاست؟ 12عضوي به يك مجموعة  10هاي يك به يك از يك مجموعة  تعداد تابع .6

 كه  حرفي انگليسي وجود دارد 5حرف صدادار تشكيل شده است. چند كلمه  5حرف بي صدا و  21حروف انگليسي از  .7

  دقيقا يك حرف صدادار باشد؟داراي الف) 

  ؟دباش  حرف صدادار داشته 2حداكثر  و باشد aو  mب) شامل حرف 

 متوالي نباشند؟ eمي توان ساخت كه در آنها هيچ دو حرف  a,b,c,d,e,e,e,e,eالف) چند كلمه با حروف   .8

  شوند؟ متوالي ظاهر مي eب) در چند دنباله با حروف باال دقيقا دو حرف  

 آمده باشد. 1دوتا حداقل  صفروجود دارد كه در آن بعد از هر رقم  1تا  12و  صفرتا  5چند دنباله دودويي با دقيقاً  .9

 ؟زير چند است هايكدهر يك از پس از اجراي  kمقدار متغير  .10
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  است. 5شمارد،  را مي 

   

  دانشكده علوم رياضي
 گروه علوم كامپيوتر



 
nبا شـرط    rو  nنشان دهيد براي اعداد صحيح نامنفي  .12 r+ ) ، تسـاوي زيـر برقـرار اسـت.    1< , )P n r+1   تعـداد

 شي متمايز است.  nشي متمايز از  rهاي  ترتيب
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 هاي زير را به دست آوريد: اي مقدار عبارت با استفاده از قضيه دو جمله .13
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)را در xyالف) ضريب .14 )x y y−+ − +1 73 2 5  به دست آوريد. 7

xب) ضريب   y2 )را در عبارت   3 ) ( )x y x y− + + +3 42 5 7 3   به دست آوريد. 2

xج) ضريب  )را در عبارت   4 ) ( )x x− −3 42 3 1   به دست آوريد. 5

 
نويسه (كاراكتر) است و از حروف بزرگ انگليسي و  8الي  6هر كاربر كامپيوتري داراي يك كلمه عبور است كه داراي  .15

 وجود دارد؟چند كلمه عبور متفاوت اعداد تشكيل شده است. 

) internet addressاي از كامپيوترهاي به هم متصل شده است، هر اتصال داراي يك آدرس ( در اينترنت كه شبكه .16

. اين رشته با يك بيتي است 32شود، هر يك رشته  )، كه هنوز هم استفاده ميIP4پروتكل اينترنت ( 4در نسخه است. 

شود، آمده  نمايش داده مي hostedكه با  host numberآن يك  شود و در ادامه شروع مي )netidشماره شبكه (

براي كه  Aكالس است.  netidو  hostidهاي  تعداد رقمشوند كه تفاوت آنها در  سه شكل از آدرس استفاده مي است.

بيت تشكيل شده است. كالس  24با  hostidيك  بيت و 7با  netid، يك  0شود، از يك  هاي بزرگ استفاده مي شبكه

B يك 01از دو بيت شود،  هاي متوسط استفاده مي كه براي شبكه ،netid  بيت و يك  14باhostid  بيت تشكيل  16با

 8با  hostidبيت و يك  21با  netid، يك 110شود، از  كه در شبكه هاي كوچكتر استفاده مي Cكالس شده است. 

 Aكالس  netidدر  1111111بيت تشكيل شده است. اين آدرس داراي چندين محدوديت است: مثالً استفاده از 

يك كامپيوتر روي اينترنت اي قابل استفاده نيست.  در هر شبكه 1يا فقط  0متشكل از فقط  hostidامكانپذير نيست و 

براي زماني كه چند كامپيوتر در يك زمان  D  كالس است. (عالوه بر اين سه كالس، Cيا  A ،Bآدرسي از كالس 

هم براي  Eكالس بيت ساخته شده است،  24و به دنبال آن  1110و از  شود شوند، استفاده مي دهي مي آدرس

به عنوان  Eيا  Dهاي هيچيك از كالس )بيت تشكيل شده است. 27و به دنبال آن  11110هاي بعدي، از  استفاده

موجود  هاي دهد. (محدوديت ها را نشان مي شكل زير انواع آدرس شوند. در اينترنت استفاده نميكامپيوتري  IPآدرس 

دهي، نسخه  ناكافي باشد. براي حل مشكل آدرس IP4دهي  باعث شده آدرس Bو  Aهاي  در كالس netidروي 

  )كند. بيتي استفاده مي 128هاي  معرفي شده كه از آدرس IP6به نام  IPجديدي از 

 
  متفاوت را به دست آوريد. IP4هاي  تعداد آدرس

  


