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موعد تحویل مرحلهی اول۹۲/۹/۲۶ :

این تمرین از دو قسمت تشکیل شده است و در دو سری تحویل گرفته می شوود در مرحلوه ی اول ،بایود
فضای هر مساله را به وسیله ی گراف مدلسازی کنید و خواسته ی مساله را در مدل خود بازنویسی کنیود
برای مدل سازی ،گراف را به صورت مجموعه ی رئوس و یا ل ها و تناظر آن ها با عناصر مساله تعریف کنیود
در این مرحله نیازی به حل خود مساله نیست پس از تحویل مرحله ی اول ،مسائل مدل شوده بارگوااری
خواهند شد در مرحله ی دوم برای هر مساله ،الگوریتم بهینه با اثبوات درسوتی و محاسوبه ی مرتبوه ی
زمانی و حافظه را بنویسید

سوال  - ۱سیستم عامل :مدیریت منابع و تقسيم آنها بين برنامههای مختلف توسط سيستمعامل انجام مییشیود هیر دیرداده در
صورت نياد به یک منبع ،به سيستمعامل اطالع میدهد و سيستم عامل با توجه به وضییيت منیابع ،دراواسیت را قبیول ییا رد
میکند دمانی که دراواست قبول می شود منبع به طور کامل متیلق به آن درداده میشود هر درداده دمانی انجام میشود کیه
تمام منابع اود را در ااتيار داشته باشد با توجه به ااتصاصدادن منابع به دردادهها و کمبود منابع ممکن است DeadLock
رخ دهد برای مثال اگر دو درداده به منابع  Aو  Bاحتياج داشتهباشند و منبع  Aبیه دیردادهی  ۱و منبیع  Bبیه دیردادهی ۲
ااتصاص داده شود ،هيچکدام اد دو درداده هيچوقت نمیتوانند انجام شوند
الف) الگوریتمی ارائه دهيد تا هستهی سيستمعامل بتواند  DeadLockرا تشخيص دهد
ب) الگوریتمی ارائه دهيد تا در صورت وجود  ،DeadLockکمترین تیداد ااتصاص منبع را لغیو کنید تیا  DeadLockرخ
ندهد
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سوال  - ۲معماری کامپیوتر :هر دردادندهی با طراحی  SingleCycleاد تیدادی ماژول منطقی تشکيل شدهاست هر ماژول برای
محاسبه  ،نياد به مقدار مشخصی دمان است که این مقدار برای هر ماژول می تواند متفاوت باشد ورودی هر ماژول یا اد حافظیه
می آید یا اد یک ماژول دیگر در نتيجه هر ماژول برای انجام دادن کار اود باید صبر کند تا کار میاژولهیایی کیه ورودی آن را
تامين میکنند به دایان برسد طراحی  PipeLineبه این صورت است که ماژول ها را به چند طبقهی مختلف تقسيم میکند
و بين طبقات حافظهای میگذارد که اروجی هر طبقه در حافظه ذايره میشود و ورودی طبقهی بید ،اد این حافظیه تیامين
میشود چون ماژولهای هر طبقه نسبت به طبقهی دیگر مستقل هستند میتوان هر طبقه را ییک میاژول بی ر تیر در نظیر
گرفت و ورودی ها را به طور ديوسته با طول کالکی به اندادهی بيشينهی تااير هر طبقه داد برای درک بهتر مییتوانيید ایط
توليد یک کاراانه را در نظر بگيرید که اد چند دستگاه تشکيل شدهاست که ورودی هر دستگاه اروجی دستگاه قبلی اسیت و
اود دستگاه میتواند اد چندین قسمت تشکيل شده باشد
حال الگوریتمی ارائه دهيد که با دانستن ه ینه ی هر طبقه و تااير هر ماژول آنها را به گونهای تقسيمبندی کند تا قدر مطلق
تفاضل بيشينهی تااير هر طبقه و ه ینهی حافظهها کمينه شود

http://en.wikipedia.org/wiki/Deadlock 1
http://en.wikipedia.org/wiki/Instruction_pipeline 2
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سوال  - ۳شبکههای اجتماعی :در یک شبکه ی اجتماعی تیدادی کاربر داریم که می توانند بیا هیم دوسیت باشیند هیر کیاربری
میتواند دست دوست اود را  DisLikeکند تیداد  DisLikeهای رد و بدل شده بين دو دوست میيار اردش دوسیتی آن دو
کاربر است دوستی دو کاربر  Aو  Bبهدردنخور است اگر ترتيبی اد کاربرهایی مثیل  C1,C2,…,Ckوجیود داشیته باشید کیه
تیداد DisLikeهای  Aو  C1به اضافهی تیداد DisLikeهای  Ciو  Ci+1به اضافهی تیداد DisLikeهای  Ckو  Bاد تییداد
DisLikeهای  Aو  Bکمتر باشد اگر دو نفر با هم دوسیت نباشیند تییداد DisLikeهیا را بیینهاییت در نظیر مییگيیریم
الگوریتمی ارائه دهيد تا دوستیهای بهدرد نخور را شناسایی کند
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سوال  - ۴هوش مصنوعی :رباتی برای شناسایی مصدومين دل له دده اد دیر آوار طراحی شده است هدف ربات این است که در یک
شهر دل لهدده به همهی اانهّها سر ب ند و در دایان اانه هایی که در آن شهروندی دیر آوار قرار گرفتهاست را اطالع میدهد بیا
توجه به وايمبودن وضع شهروندان این عمليات باید هر چه سریعتر انجام دذیرد با توجه به این که روی بیضیی اد ايابیانهیا
آوار ریخته است انسانها نمی توانند جستجو کنند و ربات برای رسيدن به هر اانهای باید در ايابانها حرکت کنید و سیرعت
ربات  30cm/sاست الگوریتمی ارائه دهيد تا ترتيبی اد اانهها را به ربات بدهد تا اگر دمان کمينهی این گشت  Tباشید ،ربیات
در دمان حداکثر  2*Tجستجو را به دایان ببرد
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سوال  - ۵شبکههای کامپیوتری :شبکههای کامپيوتری اد تیدادی دایانه و تیدادی مسيریاب( )Routerتشکيل شدهاند که هر
دایانه به یک مسيریاب متصل است و مسيریاب ها به تیدادی ترمينال و مسيریاب دیگر متصل هستند هر لينک اتصال دارای ۲
اصيصه است (دهنای باند و مسافت و سرعت انتقال) اگر دهنای باند را  ،Bمسافت را  Dو سرعت را  Vدر نظر بگيیریم یینیی
این لينک در هر ثانيه حداکثر  Bبيت در ثانيه میتواند منتقل کند و در هر ثانيه  Vمتر اد مسافت را ديمایش میکند هدف ما
اتصال دو کامپيوتر به یکدیگر است برای این کار نياد به شناسایی مسيریابهایی است تا بستههای اطالعاتی را منتقل کننید
الف) الگوریتمی ارائه دهيد که مسيریاب هایی را در مسير بين دو کامپيوتر انتخاب کند تا  RTTکمينه شود  RTTبه دمیانی
میگویند که یک بسته (کوچک) اد مبدا به مقصد برسد و ديام دریافت این بسته ني اد مقصد به مبدا بادگردد (بدیهی است که
مسیییير رفیییت و برگشیییت میییی توانییید یکیییی باشییید) در ایییین قسیییمت تنهیییا ییییک بسیییته را میییی فرسیییتيم
ب) الگوریتمی ارائه دهيد که مسيریابهایی را در مسير بين دو کامپيوتر انتخاب کند تیا مکالمیهی  VoIPکمتیرین تیااير را
داشته باشد به این نکته دقت کنيد که در  VoIPبستههای ارسالی حجيم هستند

5

سوال  - ۶نظریهی بازیها :یک بادی ،به صورت مجموعهای اد بادیکنان} ،{A1,A2,..,Anاستراتژیها} {S1,S2…,Snو برای هر
بادیکن یک تابع بهره  Uبه ادای هر تطابق بادیکنان و استراتژیها است به حالتی که هر یک اد بادیکنان یک استراتژی دلخیواه
(که ممکن است تکراری ني باشد) را انتخاب کنند تطابق میگویيم به تطابقی که تابع بهرهی هيچ یک اد بادیکنان در صورت
تغيير استراتژی بيشتر نشود یک «تیادل نش» گفته می شود به تطابقی که به ادای هر تطابق دیگر ،تابع بهیرهی حیداقل ییک
بادیکن بيشتر نشود« ،بهينهی درتو» گفته میشود

( http://en.wikipedia.org/wiki/Centrality 3در این سوال به طور دقيق اد موضوع ذکرشده استفاده نشدهاست )
http://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem 4
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_circuit 5
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حال بادی دیر را در نظر بگيرید  Nبادیکن داریم و مجموعهی استراتژی { }P, Eاست هر بادیکن با تیدادی دیگر اد بادیکنیان
دوست است تابع بهرهی هر بادیکن برابر با تیداد دوستانی است که استراتژی مخالف او را انتخاب کرده باشند اثبات کنيد برای
این بادی«تیادل نش»ی وجود دارد که «بهينهی درتو» ني هست
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/Evolutionary_game_theory1http://en.wikipedia.org/wiki 6

