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 2الواجب المنزلي 

 مقدمة

في البايثون واستخدام  )تسلسل تنفيذ التعليمات( التحكم بنىاستخدام فك على هذا الواجب المنزلي سيعر   

 البحث الشامل كتقنية لحل المسائل.

 

 التعاون

كل طالب أن يكتب ويسلم واجبه بشكل منفصل. قم بذكر على يجب  إنمايمكنك التعاون مع طالب آخرين، 

الطالب الذين عملت معهم على حل الواجب. من أجل تفاصيل أخرى، قم بمراجعة سياسة التعاون  أسماء

 الموجودة في مخطط المساق.

 

 : بيع قطع دجاج ماك "ديوفانتين"ماك 

وهو عالم رياضيات ، "اإلسكندرية"من  "ديوفانتين")سميت على اسم  ديوفانتينمعادلة في الرياضيات، 

لث( هي معادلة كثيرة الحدود حيث المتغي رات يمكن أن تأخذ أعداداً صحيحة كقيم. يوناني من القرن الثا

من قبل: إحدى أشهر معادالت  "ديوفانتين"على الرغم من أنك ال تعرف ذلك ولكنك قد رأيت معادالت 

 هي: "ديوفانتين"
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 :ى ثالثية فيثاغورثتدع( zو  yو  xغير منته من الحلول )قيم لـ عدد هناك  n = 2من أجل 

مثالً  
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أعداد صحيحة المشهورة تنص على أنه ال يوجد أي  "مبرهنة فيرمات األخيرة"، nمن أجل قيم أكبر لـ 

 عدداً من تحقق هذه المعادلة. لقرون من الزمن، درس علماء الرياضيات zو  yو  xلـ  كحلول موجبة

بعض المعادالت الشهيرة فإن مبرهنة "فيرمات" األخيرة،  إلىباإلضافة  ؛مختلفةالمعادالت ديوفانتين 

. لالطالع على معلومات أكثر عن هذا الفرع المعقد من شتراوس-وحدسية إيردوستتضمن معادلة "بيل" 

 لالهتمام.مثيراً  ويكيبيدياالرياضيات يمكن أن تجد مقال 

أنهم ب)في الحقيقة، نحن نشك  ديوفانتينالعاملين في "ماكدونالدز" يعرفون معادالت أن  دينمتأك نحن لسنا

قطع دجاج أو  9أو علبة فيها قطع دجاج  6فيها  لبةيعرفونها(، ولكنهم يستخدمونها! "ماكدونالدز" يبيع ع

قطعة دجاج بالضبط )بشراء علبة  15تشتري قطعة دجاج. وبالتالي، من الممكن على سبيل المثال أن  20

https://en.wikipedia.org/wiki/Diophantine_equation
https://en.wikipedia.org/wiki/Diophantine_equation
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قطعة دجاج بالضبط، ألنه ال  16قطع دجاج(، ولكن ال يمكنك شراء  9قطع دجاج أو علبة فيها  6فيها 

 بحيث يكون cو  bو  aعدد صحيح غير سالب كقيمة لـ يوجد 

6a + 9b + 20c = n. 

 

 1المسألة 

قطعة دجاج ماك بإيجاد حلول  55و  54و  53و  52و  51و  50بي ن أنه من الممكن أن تشتري بالضبط 

ً أو باستخدام ورقة وقلم أو بكتابة برنامج. مهما كانت الطريقة التي ديوفانتينمعادلة  . يمكنك حلها ذهنيا

قطع  9قطع وعلب فيها  6لب فيها المؤلفة من ع-اخترتها لحل هذه المسألة قم بإيجاد قائمة التركيبات 

التي يجب عليك شرائها للحصول على عدد القطع الكلي المطلوب  -دجاج ماكقطعة من  20لب فيها عو

 بالضبط.

قطعة من دجاج  55أو  54أو  53أو  52أو  51أو  50بفرض أنه من الممكن أن تشتري مجموعة من 

 57و  56قطعة، بي ن أنه من الممكن أن تشتري  20قطع وعلبة  9قطع وعلبة  6ماك بتركيبات من علبة 

 - 50. بعبارة أخرى، بي ن كيف أنه بفرض أنه كان لديك الحلول من أجل قطعة من دجاج ماك 65و ... و 

 قطعة. 65 -56قطعة، يمكنك استنتاج الحلول من أجل  55

مجموعات من قطع الدجاج، على سبيل المثال  x ،x+1 ، ... ،x+5إذا كان من الممكن شراء  مبرهنة:

، بفرض أن قطع xي عدد قطع من دجاج ماك أكبر أو يساوي فمن الممكن شراء أ xمن أجل قيمة ما 

 قطعة. 20قطع أو علب فيها  9قطع أو علب فيها  6دجاج ماك تأتي بعلب فيها 

 

 2المسألة 

 اشرح بالكالم لماذا هذه المبرهنة صحيحة

 ps2.txtقم بحفظ إجاباتك في ملف سميه 
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 حل معادلة ديوفانتين

باستخدام هذه المبرهنة، يمكننا كتابة بحث شامل إليجاد أكبر عدد من قطع دجاج ماك الذي ال يمكن 

 شراؤها بتلك الكمية بالضبط. شكل البحث يجب على األرجح أن يتبع هذا الملخص:

 افترض حاالت ممكنة ألعداد قطع دجاج ماك ال يمكن شراءها بالضبط ابتداء من قطعة واحدة

 nة ممكنة تدعى من أجل كل حال

 يكون: بحيث cو bو aتحقق إذا ما كان هناك أعداد صحيحة غير سالبة  

6a+9b+20c = n  

 (cو  bو a)يمكن فعل ذلك بالنظر إلى كل التركيبات الممكنة لـ 

بالضبط من قطع دجاج ماك، قم  nإذا لم يكن هناك أعداد تحقق ما سبق، فال يمكن شراء عدد 

يمكن شراؤها بالضبط، آخر إجابة تم حفظها )ليس آخر قيمة  nقيم متتالية لـ  6عندما تجد  nبحفظ قيمة 

لها حل( هي اإلجابة الصحيحة بما أنك تعلم من المبرهنة أن أي قيمة أكبر يمكن شراؤها بتلك  nلـ 

 .الكمية بالضبط

 

 

 3المسألة 

ً يقوم بإيجاد أكبر عدد من قطع دجاج ماك التي ال ً تكراريا يمكن شراؤها بتلك الكمية  اكتب برنامجا

بالضبط. يجب أن يقوم برنامجك بطباعة اإلجابة بالشكل التالي )حيث أن  الرقم الصحيح سيكون مكان 

<n>:) 

 "<n>"أكبر عدد من قطع دجاج ماك التي ال يمكن شراؤها بتلك الكمية بالضبط: 

 : يجب أن يتبع برنامجك الموجز السابق.مالحظة

ت التي يجب عليك تتبعها عندما تقوم بالتكرار على طرق ممكنة لشراء عدد قطع فكر بالمعلوما: مالحظة

 بالضبط. هذا سيقوم بإرشادك لتحديد متغيرات الحالة التي يجب عليك االستفادة منها. nدجاج 

 وقم بحفظ النص البرمجي داخله. ps2a.pyقم بإنشاء ملف اسمه 

 وليس فقط العلبحجم )من حيث عدد قطع دجاج ماك( يمكننا تعميم هذه الفكرة للعمل على علب من أي 

 .20و  9و  6من األحجام 
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مختلفة بالحجم  زال يقدم قطع الدجاج بثالث علب للتبسيط، وعلى أية حال سنفترض أن ماكدونالدز ما

 )عدد القطع(.

 

 4المسألة 

أحجام العلب مرتبة من ، القيم التي تحدد  3طوله يساوي  tupleمرتبط بـ  packagesافترض أن  المتغي ر 

( من قطع دجاج 200اكتب برنامجاً يستخدم البحث الشامل ليجد أكبر عدد )أقل من األصغر إلى األكبر.  

ً إنه خيار  200ماك ال يمكن شراؤه بتلك الكمية بالضبط. لقد قمنا بتحديد العدد على أنه أقل من  )أيضا

يمكن شراؤها بتلك الكمية بالضبط، وال نريد  قيمة ال اعتباطي( ألنه في بعض الحاالت ال يوجد لدينا أكبر

 لبناء البرنامج. ps2b_template.pyأن نستمر بالبحث إلى األبد. رجاًء استخدم 

 اجعل برنامجك يطبع الصيغة التالية:

أكبر عدد من قطع دجاج ماك ال يمكن شراؤها  <z>و  <y>و  <x>"بفرض لدينا علب من األحجام 

 "<n>بط هي: بتلك الكمية بالض

باإلضافة  (6,9,12)قم باختيار الحالة  packagesقم باختبار البرنامج على خيارات مختلفة، بتغيير قيمة 

 إلى حاالت اختبار أخرى من اختيارك.

 ps2b.pyسميه وبحفظ إجاباتك في ملف قم 
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 عملية التسليم:

 الحفظ .1

كما قلنا   ps2b.pyو ps2a.pyجي في النص البرم و ps2.txtفي ملف وقم بتسميته  قم بحفظ إجابتك

 تقم بتجاهل هذه الخطوة وال تسمي الملف بأسماء أخرى. سابقاً، ال

 

 التوقيت ومعلومات عن التعاون .2

التي أمضيتها على  -بشكل تقريبي-في بداية كل ملف، قم بكتابة تعليق واذكر فيه عدد الساعات 

 الذين تعاونت معهم. على سبيل المثال: المسائل في هذا الجزء، واذكر أيضاً أسماء األشخاص

 

# Problem Set 2   (Part I) 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 1:30 

# 

 … اكتب النص البرمجي هنا ...

 


