
تعال بسمه

۱۳۹۷ آبان ۶ تاریخ:

دقیقه ۹۰ امتحان: مـدت

مجتهدی مدرس:

و کا وم ع ّ ی م ع  ر ون آز

برنامه ی در اگر باشد. دیویس محاسبه پذیر تابع ی نیز f(u, v) و باشد دیویس برنامه ی ی P کنید فرض (۲۰نمره) (آ) .۱

برنامه در تغییرات چه باید ماکرو حذف برای باشد، زیر ماکرو هم آن و باشد شده استفاده ماکرو از سطر ی در تنها P

کرد؟ ایجاد

X۱ ←− f(X۱, Y )

جای گزین ی آیا ماکرو، حذف برای کنیم، استفاده ماکرو ی از دیویس، برنامه ی از سطر ی در اگر (۱۰نمره) (ب)

مقتض نحو به هم ِبرنامه ر دی سطرهای است الزم اینکه یا ماکرو)؟ به جای دستور چند م کند(جای گزین کفایت

کنند؟ تغییر

تابع هر به که کنید معرف روش یعن کنید، معرف ‐مقدمات بازگشت تابع های کردن کد برای روش (۱۵نمره) (آ) .۲

تابع بتوان شده داده n عدد هر برای طوری که نیست) تا ی لزوماً عدد (این دهد نسبت عدد ی ‐مقدمات بازگشت

دیویس برنامه های کدهای برای که وضعیت مشابه (دقیقاً کرد. محاسبه را است n آن کُدِ که ‐مقدمات ای بازگشت

داشتیم)

‐مقدّمات بازگشت تابع های برای داشتیم، دیویس برنامه های برای که یونیورسال تابع قضیه ی مشابه قضیه ای (۱۰نمره) (ب)

کنید. بیان را

کنید. ثابت را خود ادعای است؟ معتبر قضیه این آیا (۱۵نمره) (ج)

بنویسید. را PRC‐کالس ی تعریف (۱۵نمره) (آ) .۳

باشند. PRC‐کالس که کنید معرف متمایز تابع خانواده ی سه (۱۵نمره) (ب)

باشد. PRC‐کالس ی C کنید فرض .۴

است. بسته محدود کمینه سازیِ به نسبت C کنید ثابت (۱۵نمره) (آ)

بیشینه سازیِ به نسبت C کنید ثابت و چه یعن محدود بیشینه سازی که کنید صورت بندی ابتدا مشابهاً، (۱۵نمره) (ب)

است. بسته محدود

به نسبت محاسبه پذیر، تابع های آیا بسته اند. نیز نامحدود کمینه سازی به نسبت محاسبه پذیر توابع م دانیم (۱۰نمره) (ج)

بسته اند؟ نیز نامحدود بیشینه سازی

باشید. موفق

۱ ۱از صفحه


