ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽای ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ اراﯾﻪ ﮐﺮد

ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﮑﯿﮏﻫﺎ

در ﺳﺎل  1975رﯾﺎﺿﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎﮐﻮب ای .ﮔﻮدﻣﻦ« در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﻦ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻃﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ از آن
ﺑﻪ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﮑﯿﮏ« ) (Pancake Problemﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﭘﺎﭘﺎدﯾﻤﯿﺘﺮو ﺣﺪود  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2008ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﭘﺎﭘﺎدﯾﻤﯿﺘﺮو اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش اراﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﺎﺑﻪای اﺻﻼ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻟﺐ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﯿﮏﻫﺎی ﺗﺎﺑﻪای را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪازه ﻃﻮری روی ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﮏ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﯿﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺟﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﮏ در
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﮏ در ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮن ﮐﯿﮏﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻪ ﺑﺎزی زﯾﺮ را ﮐﻪ از دل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﺑﺎزی اول ﺑﺎ  3ﮐﯿﮏ:

ﺑﺎزی دوم ﺑﺎ  4ﮐﯿﮏ:

ﺑﺎزی ﺳﻮم ﺑﺎ  7ﮐﯿﮏ:

در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎزی ﻓﻮق ،ﻫﺪف ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮐﻒﮔﯿﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻤﮑﻦ ،ﮐﯿﮏﻫﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺪازهﺷﺎن
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﮏ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﮏ در ﺑﺎﻻ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.

ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﮑﯿﮏﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﻒﮔﯿﺮ را در ﺳﺘﻮن ﮐﯿﮏﻫﺎی روی ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﻒﮔﯿﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻒﮔﯿﺮ را ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﮏﻫﺎﯾﺶ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و روی ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﮐﯿﮏﻫﺎ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪﺷﺎن.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ(

ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﮑﯿﮏﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ،ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﮑﯿﮏﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1975ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺮی دیوﯾﺘﺮ ،ﭼﻨﺪ ﭘﻨﮑﯿﮏ در دﺳﺖ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﯿﮏﻫﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازهﺷﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ رﯾﺎﺿﯽدانﻫﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از راهﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .رﯾﺎﺿﯽدانﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺎق اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ :اﺑﺘﺪا آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﯿﮏﻫﺎ ﺣﻞ آن ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ  3ﭘﻨﮑﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  3ﺣﺮﮐﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه روی ﻫﻢ ﭼﯿﺪه
ﺷﻮﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﮐﯿﮏﻫﺎ  7ﻋﺪد ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  8ﺣﺮﮐﺖ ﻻزم ﺧﻮاﻫﯿﺪداﺷﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن  11ﮐﯿﮏ ﺑﻪ  13ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ )در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺎت ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ(؛ اﮔﺮ ﮐﯿﮏﻫﺎ  19ﻋﺪد ﺷﻮﻧﺪ  22ﺣﺮﮐﺖ ﻻزم دارﯾﺪ؛ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮔﺮ  20ﮐﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ! ﺷﺎﯾﺪ  23ﺣﺮﮐﺖ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ  24ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ  25ﺣﺮﮐﺖ ...ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی ﮐﯿﮏﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ دادن
آنﻫﺎ ،ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از اﻧﻘﻼب راﯾﺎﻧﺶ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞ آن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺮﯾﻊ( ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺣﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺎت ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﮐﯿﮏﻫﺎ ﺑﻮد.

روش ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﮑﯿﮏ ﯾﺎ ﮐﯿﮏ ﺗﺎﺑﻪای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  1979ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم در ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  nﮐﯿﮏ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  (5n+5)/3اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ  20ﮐﯿﮏ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ رو ﻫﻢ ﭼﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  33ﺣﺮﮐﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪداﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﮐﺮﯾﺴﺘﻮس اچ .ﭘﺎﭘﺎدﯾﻤﯿﺘﺮو و وﯾﻠﯿﺎم
اچ .ﮔﯿﺘﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  30ﺳﺎل ﭘﺲ از آنﻫﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس داﻻس در ﺳﺎل  2008ﺑﺮ راهﮐﺎر ﭘﺎﭘﺎدﯾﻤﯿﺘﺮو و ﮔﯿﺘﺲ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺪ را  18n/11ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻪاﯾﻦﺟﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن  20ﮐﯿﮏ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺮی دیوﯾﺘﺮ 32 ،ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﮔﯿﺘﺲ و ﭘﺎﭘﺎدﯾﻤﯿﺘﺮو ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏﻃﺮف ﮐﯿﮏﻫﺎ
ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﮐﯿﮏﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪازه روی ﻫﻢ
ﭼﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻃﺮف ﺳﻮﺧﺘﻪﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،راهﺣﻞ ﺳﻪ ﺑﺎزی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اواﯾﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺎزی اول :اﮔﺮ  3ﮐﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ  3ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﺑﺎزی دوم :اﮔﺮ  4ﮐﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ  4ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﺑﺎزی ﺳﻮم :اﮔﺮ  7ﮐﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ  8ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

:ﻣﻨﺒﻊ
BBVAOpenMind

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
1398  ﺧﺮداد12

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/tricks/success-tricks/15472/%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%AF
%DB%8C%D8%AA%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%D9%BE%D9%86%DA%A9%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

