
ریاضی اندیشۀ و فرهنگ

١٩١ تا ١٧٩ صص. (١٣٩٨ زمستان و (پاییز ۶۵ شمارۀ ،٣٨ سال

کاله ها با ریاضیدانان شعبده بازی کردن: فکر برای کاله هایی

جانباز شهروز و حسینی مسعود سید

چکیده

نسخه های به منجر که را شرایطی و معرفی را کاله ها بازی زیبای بسیار مسئلۀ مقاله، این در

شناخته شده نسخۀ دو تحلیل و بررسی ما هدف می کنیم. مطرح می شوند، بازی این گوناگون

بررسی را متفاوتی استراتژی های کاله ها، بازی اولِ نسخۀ تحلیل برای است. کاله ها بازی از

حوزۀ به بازی این در استراتژی بهترین یافتن که می دهیم نشان خالقانه روشی با و می کنیم

را آن از خاصی حالت کاله ها، بازی دوم نسخۀ بهتر درک برای است. وابسته کدگذاری نظریۀ

می کنیم. مطرح کلی حالت در را نتیجه بهترین یافتن استراتژی و بررسی

سرآغاز .١

به دست مثل، تولید برای باکتری ها میکروسکوپی، دنیای در دارد. خلقت اندازۀ به قدمتی بازی مفهوم

موجودات دیگر با همکاری بازیِ گیاهان و درختان ماکروسکوپی، دنیای در و می زنند متوالی تقسیم بازی

سرگرمی، و زندگی برای انسان دارد. دیرینه گذشته ای نیز بشری تمدن تاریخ در بازی می کنند. اجرا را

کاال به کاال مبادلۀ بازی کشاورزی، بازی شکار، بازی است. داده توسعه و کرده ابداع بسیاری بازی های

از نمونه هایی شطرنج و گو نرد، تخته همانند بازی هایی و هستند زندگی محوریت با بازی های از نمونه هایی

سال ۵٠٠٠ تقریباً نرد تخته بازی که است جالب شده اند. ابداع سرگرمی برای که هستند فکری بازی های

سال ١۵٠٠ تقریباً شطرنج بازی و چین در پیش سال ۴٠٠٠ تقریباً گو بازی ایران، در سوخته شهر در پیش

بهترین به که است استراتژی ای یافتن بازی، یک تحلیل در اصلی هدف شده اند. ابداع هندوستان در پیش

همینگ. کد تکراری؛ کد کدگذاری ؛ نظریۀ کاله ها؛ بازی بازی ها؛ نظریۀ کلیدی. کلمات و عبارات

ایران) ریاضی (انجمن ١٣٩٨ ©

١٧٩
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و نیم) بازی (همانند است آسان تقریباً بازی ها از برخی در استراتژی این یافتن شود. منجر ممکن نتیجۀ

شطرنج). (همانند است دشوار بسیار بازی ها از دیگر برخی در

خطای بدون ذخیره سازی و مخابره آن اهداف مهم ترین از که است ریاضیات از شاخه ای کدگذاری نظریۀ

تلفن با که روزمره مکالمات نیست. پوشیده کسی بر کدگذاری نظریۀ کاربردهای امروزه است. اطالعات

یا دی وی دی ها روی بر اطالعات ذخیره سازیِ و وویجر کاوشگر توسط فضا از تصاویر ارسال می شود، انجام

کدگذاری نظریۀ مبانی هستند. نوظهور علم این فراوان کاربردهای از نمونه  هایی همگی جانبی، حافظه های

نظریۀ شد. ارائه ارتباطات»١ از ریاضیاتی «نظریۀ عنوان با مقاله ای در و شانون کلود توسط ١٩۴٨ سال در

حوزه ها دیگر و گراف ترکیبیات، هندسه، جبر، همانند ریاضی شاخه های از بسیاری هماوردگاه کدگذاری

استفاده گوناگون مسئله های حل در کدگذاری نظریۀ از غیرمستقیم، یا و مستقیم به طور آن، بر عالوه است.

آن حل برای متفاوتی دیدگاه های که است کاله ها بازی مسئلۀ زمینه این در جالب مسائل از یکی می شود.

با بیشتر آشنایی برای است. امکان پذیر کدگذاری نظریۀ به کمک استراتژی بهترین یافتن اما است موجود

بخوانید. را [٢] می توانید پویا، پژوهشی زمینۀ این

کاله ها بازی .٢

نفر هر دارد. سر بر سفید یا و سیاه رنگ به کالهی کدام هر و ایستاده اند صف یک در نفر ٩ کنیم فرض

می تواند تنها صف، در سوم نفر بنابراین ببیند. را خود جلوی افراد کاله های رنگ می تواند تنها صف، در

همچنین نمی بیند. را هستند او سر پشت که افراد بقیۀ کاله رنگ و ببیند را اول نفر و دوم نفر کاله رنگ

از کدام هر کاله رنگ و می کنیم شروع صف انتهای از نمی داند. را خودش کاله رنگ افراد این از هیچ کدام

و دهد پاسخ سیاه یا سفید کلمۀ با می تواند فقط صف، این در نفر هر می پرسیم. دیگری از پس یکی را آنها

بتوانند افراد این که دارد وجود راهی آیا می شنوند. را او پاسخ هستند، صف در او جلوی که افرادی همۀ

بر کاله گذاشتن و صف در گرفتن قرار از قبل که است ذکر به الزم بدهند؟ را درست پاسخ تعداد بیشترین

بیشترین شما نظر به کنند. توافق شده تعیین پیش از استراتژیِ یک روی می توانند آنها افراد، این سر روی

چیست؟ درست پاسخ تعداد

بلکه نیست، معین آن در ممکن استراتژی بهترین نه تنها که است کاله ها بازی از نمونه ای باال مسئلۀ

با را استراتژی خطا و سعی با بتوان تا نشده مشخص نیز صحیح) پاسخ تعداد (بیشینۀ جواب بهترین

هر یعنی باشد! کن» قربانی را «خودت روش می تواند بازی این حل برای استراتژی یک داد. تطبیق آن

این با اعالم کند. را همان خودش، کاله رنگ شنیدنِ با جلویی نفر و بگوید را جلویی نفر کاله رنگ شخص

آیا اما نیست بدی نتیجۀ بزنند. حدس درست را خود کاله رنگ می توانند نفر ٩ این از نفر چهار روش،
١A Mathematical Theory of Communication
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استراتژی ای بدانید است بهتر بروید. کلنجار مسئله این با کمی کنید سعی است؟ ممکن نتیجۀ بهترین این

بزنند! حدس درست را خود کاله رنگ می توانند نفر ٨ آن به کمک که دارد وجود

دسته این می شوند. مطرح آنها در رنگ و کاله مفهوم دو که دارند وجود بازی ها از مختلفی شکل های

نیویورک مجلۀ که شده اند فراگیر چنان بازی هایی این می شناسیم. کاله ها بازی کلی عنوان با را بازی ها از

اهمیت خود کاله رنگ به باید ریاضیدانان «چرا عنوان با زمینه این در موضوعی ٢٠٠١ سال در تایمز١

است شده بررسی متفاوت شرایط و بیان ها با کاله ها بازی مسئلۀ موجود، مقاله های در کرد. منتشر دهند»

است: مشترک آنها همۀ بین شرط چند اما

بازی؛ شروع برای عضو مشخص تعدادی با تیم یک وجود •
است؛ معین رنگی دارای که دارد سر بر کالهی تیم از عضو هر •

را خود کاله رنگ تیم عضو هر که است این هدف، و نمی دانند را خود کاله رنگ تیم اعضای •
شرایط تیم، افراد دیگر توسط تیم اعضای کاله رنگ مشاهدۀ مورد در بزند. حدس به درستی

هر که می کنیم بیان را مسئله از صورتی نوشته، این در است. شده مطرح مقاالت در متفاوتی

کند؛ مشاهده را خودش) (بجز بازیکنان همۀ کاله رنگ فرد

بین بازیکنان، سر بر کاله ها گرفتن قرار از قبل و بازی شروع از قبل باید بازی استراتژی •
شود. مشخص تیم اعضای

شکل های در مؤثر عوامل می توان همواره شد، ذکر باال در که کاله ها بازی انواع مشترک ویژگی های به توجه با

کرد: دسته بندی زیر به صورت را بازی این مختلف

بزنند؛ حدس را خود کاله های رنگ است قرار که تیمی اعضای تعداد •
شود؛ تقسیم بازیکنان بین است قرار که کاله هایی رنگ تعداد •

می شود؛ حاصل تیم اعضای دیگر کاله های رنگ مشاهدۀ از که اطالعاتی •
می شود؛ حاصل تیم اعضای دیگر حدس شنیدن از که اطالعاتی •

غیرتصادفی؛ یا و است تصادفی توزیع مثال، برای تیم. اعضای بین کاله ها توزیع روش •
بازیکنان؛ همۀ همزمان حدس یا و مرحله هر در بازیکن یک تنها حدس •

رنگ؛ یک زدن حدس به اجبار مقابل در نزدن حدس یا و ندادن پاسخ امکان •
استراتژیی کردن پیدا هدف مثال، برای می شود. بازی در پیروزی به منجر که شرایطی تعیین •
موارد یا و نشود مطرح نادرست حدس یا شود، زده درست حدس تعداد بیشترین که باشد

دیگر. متعدد
١New York Times
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برای می کنیم. بررسی را کاله ها بازی از شناخته شده و متفاوت شکل دو ادامه در مطالب، این به توجه با

تعریف های از برخی تا داریم نیاز هیچ!) یا پادشاه (یا کاله ها بازی اولِ حالت در مناسب استراتژی یافتن

کنیم. مرور را کدگذاری نظریۀ مقدماتی

کدگذاری نظریۀ از مقدماتی .٣

باشد مرتب nتایی های همۀ An و نمادها از مجموعه ای A = {a١, a٢, . . . , am} کنیم فرض

پیام، یک کدگذاریِ از هدف می گوییم. کد یک An از زیرمجموعه هر به باشد. A مجموعۀ عضوهای که

خطاهای دادن رخ و مخابره از پس را پیام اصل بتوان تا است آن به (افزونگی) بیت تعدادی کردن اضافه

کدگذاری ١١١ و ٠٠٠ با به ترتیب را ١ و ٠ پیام های کنید فرض مثال، برای کرد. بازیابی آن، در احتمالی

اگر مثال) شود خطا دچار ارسالی بیت های از یکی تنها اگر می کنیم. ارسال را (١١١ مثال) آنها از یکی و

که بفهمیم می توانیم دریافتی، پیام در ٠ یا ١ تعداد فراوانی گرفتن نظر در با آن گاه کنیم)، دریافت را ١٠١

آوردن به دست برای که آنجا از است). شده ارسال ١ (بنابراین است شده ارسال بیت ها این از کدام یک

می شود. گرفته نظر در متناهی میدان Aیک مجموعۀ عموماً هستیم، قواعدی وضع نیازمند قضیه ها و نتایج

در q = ٢ سادگی، برای مقاله این در باشد. عضو q با میدانی Fq و اول عدد یک از توانی q کنیم فرض

و ٠ یعنی دیجیتال، حوزۀ پایۀ بیت های که است عضوی دو میدانی F٢ = {٠, ١} و می شود گرفته نظر

راحت مفاهیم این با اگر می کنیم. مرور را کدگذاری نظریۀ اصلی مفاهیم از برخی ادامه در دارد. بر در را ١

است. نیاز کدها از خاصی حالت های به تنها کاله ها بازی فهمیدن برای زیرا نباشید، نگران نیستید

فضای از زیرفضایی Fq متناهی میدان روی n طول با C مانند خطی کد یک (کدخطی). ٣ . ١ تعریف
،q = ٢ اگر است. متناهی میدانی روی خطی کد یک کد، از ما منظور موارد بیشترِ در است. Fnq برداری

عضو هر به است). شده تشکیل ١ و ٠ نماد دو از ما الفبای مجموعۀ (زیرا می نامیم دودویی را حاصل کد

می شود. گفته کدکلمه یک c ∈ C

گرفت. نظر در بعد یک و پایه یک فضا این برای می توان است، برداری فضای یک خطی کد هر چون

است: F ۴
٢ برداری فضای از زیرفضایی که بگیرید نظر در را C کد مثال، برای

C = {(٠٠٠٠), (٠١٠١), (١٠١٠), (١١١١)}.

مجموعۀ می توان و است (dimF٢(C) = ٢) دو بعد با دودویی خطی کد یک این

گرفت. نظر در آن پایۀ را BC = {(٠١٠١), (١٠١٠)}.
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w = و v = (v١v٢ . . . vn) کلمۀ دو بین همینگ) (فاصلۀ فاصله همینگ). (فاصلۀ ٣ . ٢ تعریف
می کنیم: تعریف زیر به صورت و می دهیم نشان d(v, w) با را (w١w٢ . . . wn)

d(v, w) =

n∑
i=١

d(vi, wi)

آن، در که

d(vi, wi) =

١ vi ̸= wi

٠ vi = wi

کد فاصلۀ کمترین باشد. Fq میدان روی خطی کد یک C کنیم فرض کد). فاصلۀ (کمترین ٣ . ٣ تعریف
می کنیم: تعریف زیر به صورت و می دهیم نشان d(C) با را C

d(C) = min{d(c, c′) : c, c′ ∈ C, c ̸= c′}.

طراحی برای کد این از می کنیم. تعریف را آن ادامه در که است تکراری کد خطی، کدهای ساده ترین از یکی

کرد. خواهیم استفاده کاله ها بازی در استراتژی

میدان روی n طول با تکراری کد را {
تا n︷ ︸︸ ︷

(λ, λ, · · · , λ) : λ ∈ Fq} خطی کد تکراری). (کد ۴ . ٣ تعریف
برابر سه طول با دودویی تکراری کد مثال، برای می دهیم. نشان Lrep با را آن و می گوییم Fq متناهی

بخش همین آغاز در ١ و ٠ پیام های کدگذاری برای اخیر کد از .Lrep = {(٠٠٠), (١١١)} با است

کرده ایم. استفاده

و v = (v١v٢ . . . vn) کنیم فرض داریم. نیاز داخلی ضرب یک به کد یک دوگان تعریف برای

زیر به صورت و می دهیم نشان v � w با را دو این داخلی ضرب باشند. کلمه دو w = (w١w٢ . . . wn)

می کنیم: تعریف

v � w = v١w١ + v٢w٢ + · · ·+ vnwn.

از است عبارت می شود، داده نشان C⊥ با که C کد دوگان کد). (دوگان ۵ . ٣ تعریف

C⊥ = {v ∈ Fnq : v � c = ٠ ∀c ∈ C}.

که است ماتریسی می دهیم، نمایش G با را آن که C کد مولد ماتریس کد). مولد (ماتریس ۶ . ٣ تعریف
نمایش H با را آن که C کد توازن بررسی ماتریس می دهند. تشکیل C کد برای پایه ای آن سطرهای

است. (C⊥ (یعنی C دوگان کد مولد ماتریس می دهیم،



١٨۴ کاله ها ١٨۴بازی کاله ها ١٨۴بازی کاله ها بازی

ویژگی های به دلیل کدها این هستند. کدگذاری نظریۀ در کدها شناخته شده ترین از یکی همینگ کدهای

بوده اند. توجه مورد همواره دارند، که جالبی

طول با دودویی کد به باشد. صحیح عدد یک r ⩾ ٢ کنیم فرض دودویی). همینگ (کد ٣ . ٧ تعریف
کد باشد، F r٢ ناصفر بردارهای همۀ شامل آن ستون های که H توازن بررسی ماتریس با و n = ٢r − ١

می دهیم. نشان Ham(r, ٢) با را آن و می گوییم دودویی همینگ

با است برابر Ham(٣, ٢) همینگ کد توازن بررسی ماتریس آن گاه ،r = ٣ اگر مثال، برای

H =


٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١

٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١

١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١


با: است برابر کد این مولد ماتریس همچنین و

G =


١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠

١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠

٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠

١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ١

 .

٣ . ٢و٣ . ٣ تعریف های از به عالوه است. کدکلمه ١۶ دارای Ham(٣, ٢) همینگ کد که داد نشان می توان

پیوند و کدگذاری نظریۀ زمینۀ در بیشتر مطالعۀ برای است. ٣ برابر کد این فاصلۀ کمترین که می شود نتیجه

کنید. مطالعه را [۵] و [۴] می توانید ریاضی، حوزه های دیگر با آن

هیچ! یا پادشاه یا .۴

بازنده یا و برنده تیم کل است ممکن بازیکنان، حدس های به توجه با کاله ها بازی از حالت این در

است: قرار این از بازی شرایط داده ایم. هیچ» یا پادشاه «یا نام بازی از حالت این به دلیل، همین به شود.

رنگ k میان از تصادفی رنگی با کاله یک هرکدام می شوند، اتاقی وارد بازیکن n با تیم یک •
اما می ببیند را بازیکنان دیگر کاله رنگ بازیکن هر می کند. دریافت برابر) احتمال (با موجود

ببیند؛ نمی تواند را خود کاله رنگ

ندهند؛ نظری باره این در یا بزنند حدس را خود کاله رنگ باید بازیکنان •
است. بازنده تیم ندهند، نظر بازیکنان همۀ یا و بزند حدس اشتباه بازیکنی اگر •

اشتراک به خود بین و کنند تعیین را مشخصی استراتژی می توانند بازی شروع از قبل بازیکنان •
ندارند. یکدیگر با ارتباطی هیچ اتاق درون اما بگذارند
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کند.» تضمین تیم برای را پیروزی احتمال بیشترین که است استراتژی ای کردن پیدا «هدف،

می کنیم. بررسی مثال یک با را بازی از حالت این موضوع، شدن روشن برای

رنگ و می گیریم قرمز و آبی را کاله ها برای ممکن رنگ دو .k = ٢ و n = ٣ کنیم فرض .١ . ۴ مثال
بازی آغاز در کنیم فرض می دهیم. نشان (H١,H٢,H٣) سه تایی با نیز را بازی در موجود بازیکن سه کاله

(عبور، به صورت را خود کاله رنگ بازیکنان اگر .(H١,H٢,H٣) = قرمز) قرمز، (آبی، باشیم داشته

باشد، عبور) آبی، (آبی، بازیکنان حدس اگر ولی می شود، پیروز آنها تیم آن گاه بزنند، حدس قرمز) عبور،

باشد، عبور) عبور، (عبور، آنها حدس اگر همچنین می بازد. دوم، بازیکن نادرستِ حدس به دلیل آنها تیم

بود. خواهد بازنده تیم این نیز

نتیجۀ و تحلیل گوناگون روش های با را باال بازی بخش، این در شد! پادشاه بتوان شاید .١ . ۴
می توان کننده ناامید وضعیتی از اوقات گاهی که دید خواهیم می کنیم. بررسی را استراتژی ها انواع اتخاذ

رسید. مطلوب وضعیتی به

حدس را رنگی تصادف به بازیکنان، از کدام هر اگر تصادفی. انتخابِ استراتژی اول: روش .١ . ١ . ۴

انتخاب درست را رنگی ١/(k + ١) احتمال با یا بازیکن هر می شود؟ پیروز احتمالی چه با تیم بزنند،

متمایز رنگ k که کنید (توجه نمی کند انتخاب را رنگی و می کند عبور ١/(k+ ١) احتمال با یا و می کند

نشان دهندۀ p اگر می شود). حالت (k + ١) به منجر مجموعاً نکردن، انتخاب و گذشتن گزینۀ به همراه

است برابر بازی این در موفقیت احتمال آن گاه باشد، تصادفی حدس استراتژی با بازی در موفقیت پیشامد

با

Pr[p] =
( ٢
k + ١

)n
−

( ١
k + ١

)n
.

رنگ می تواند بازیکن n از کدام هر که کردیم فرض که کنید توجه است؟ شده محاسبه چگونه احتمال این

بازیکن یک زدنِ حدس درست احتمال دیگر، طرف از کند. عبور و ندهد نظری یا و بزند حدس را خود کاله

بازیکن یک مجموع در بنابراین است. ١/(k+١) با برابر نیز او ندادن نظر احتمال و ١/(k+١) با برابر

همۀ چون است. شدن!) (پادشاه تیم پیروزیِ آن نتیجۀ که می دهد انجام انتخابی ٢/(k + ١) احتمال با

(٢/(k + ١))n با برابر تیم موفقیت احتمال ضرب، اصل بنابر دارند، یکسان شرایطی تیم در بازیکن n

همزمان و نکرده انتخابی هیچ بازیکن، n همۀ که را حالتی باید کل، موفقیت احتمال محاسبۀ برای می شود.

می شود، شدن!) (هیچ شکست به منجر که اخیر حالتِ این دادنِ رخ احتمال بگیریم. نظر در نیز کرده اند عبور

آورید! به دست را موفقیت احتمال رابطۀ می توانید به سادگی اکنون است. (١/(k + ١))n با برابر

٧/٢٧ ≈ ٢۶٪ با برابر تصادفی») «انتخاب استراتژیِ (با ١ . ۴ مثال در پیروزی احتمال بنابراین

است.
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یک تنها که است این دیگر ساده استراتژی بازیکن. یک زدن حدس استراتژی دوم: روش .١ . ٢ . ۴

عبور و نزنند حدسی بازیکنان سایر و کند مطرح را خود حدس اول نفر مثال، برای بزند. حدس بازیکن

احتمال بنابراین می شود. بازنده تیم آن گاه نزند، حدسی هم بازیکن اولین اگر که دید می توان به سادگی کنند.

با تیم شدن پیروز احتمال ١ . ۴ مثال در پس است. Pr[p] = ١/k با برابر روش این در شدن پیروز

استراتژی دو این نتایج مقایسۀ با است. ١/٢ = ۵٠٪ با برابر بازیکن» یک زدن «حدس استراتژی

دیگری استراتژی آیا بپرسیم که است طبیعی اکنون است. بهتر قبلی روش از اخیر روش که دید ،می توان

پاسخ که می دهیم نشان دهد؟ افزایش ١/٢ از بیشتر ۴ . ١به مثال در را تیم موفقیت احتمال تا دارد وجود

می شود. ممکن بهتر استراتژیِ یافتن کدگذاری، نظریۀ از استفاده با و است مثبت سؤال این

نشان ١ با را آبی رنگ و ٠ با را قرمز رنگ تایی). (سه تکراری کد استراتژی سوم: روش .١ . ٣ . ۴

به عنوان را زیر روش ،Lrep = {(٠٠٠), (١١١)} سه، طول با دودویی تکراری کد از استفاده با می دهیم.

می کنیم: مطرح اول نفر حدس استراتژی

H٢ H٣,H٢و ∈ {٠, ١} آن، در که می گیرد نظر در را (?,H٢,H٣) سه تایی اول، بازیکن •
بر اول بازیکن حال می دهند. نشان را سوم بازیکن و دوم بازیکن کاله رنگ به ترتیب، H٣ و

عبور «ع»، حرف از منظور که کنید (توجه می زند حدس را خود کاله رنگ زیر، قاعدۀ اساس

است): ندادن نظر همان یا کردن

? =


٠ (١,H٢,H٣) ∈ Lrep

١ (٠,H٢,H٣) ∈ Lrep

ع وگرنه

می کنند. عمل اول بازیکن همانند نیز سوم و دوم بازیکن های •

با متناظر ١ و ٠ بردار که هستند آنهایی نمی شوند، موفقیت به منجر که حالت هایی استراتژی، این اتخاذ با

کد «استراتژی به کمک پیروزی احتمال که داد نشان می توان باشد. Lrep از عضوی اولیه، کاله های رنگ

است. ۶/٨ = ٧۵٪ با برابر تکراری»

با معادل که را قرمز) قرمز، (آبی، رنگ های با کاله هایی بازیکن سه کنیم فرض ،١ . ۴ مثال در .٢ . ۴ مثال
داریم تکراری کد استراتژی از استفاده با کرده اند. دریافت است، (H١,H٢,H٣) = (٠, ٠, ١) سه تایی

(٠, ٠, ١) بردارهای از هیچ کدام که می شود متوجه (?, ٠, ١) سه تایی بررسی با اول بازیکن •
می کند؛ انتخاب را «ع» و نمی زند حدسی بنابراین نیستند. Lrep در (١, ٠, ١) و

را «ع» باید که می گیرد نتیجه اول بازیکن همانند ،(٠, ?, ١) سه تایی بررسی با دوم بازیکن •
کند؛ انتخاب
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کد از کدکلمه ای (٠, ٠, ٠) بردار که می شود متوجه (٠, ٠, ?) سه تایی بررسی با سوم بازیکن •
می زند. حدس را ١ مقدار بازیکن این بنابراین است. Lrep تکراری

می شود. پیروز ,ع,ع) ١) سه تایی زدن حدس با تیم ترتیب، این به

n = ٧ اگر که می دهیم نشان ادامه در .Ham(٣, ٢) همینگ کد استراتژی چهارم: روش .۴ . ١ . ۴

بازی در موفقیت برای را ممکن استراتژی بهترین می توان Ham(٣, ٢) همینگ کد به کمک ،k = ٢ و

به توجه با است. کدکلمه ١۶ دارای Ham(٣, ٢) همینگ کد کردیم، اشاره که همان طور یافت. نظر مورد

بگیرید: نظر در را زیر استراتژی موضوع، این

حدس و مشاهده را (H١, . . . , Hi−١, ?, Hi+١, . . . , H٧) کد ،١ ≤ i ≤ ٧ iاُم، بازیکن •
می کند: مطرح زیر به صورت را خود

? =


٠ (H١, . . . , Hi−١, ١,Hi+١, . . . ,H٧) ∈ Ham(٣, ٢)

١ (H١, . . . , Hi−١, ٠,Hi+١, . . . ,H٧) ∈ Ham(٣, ٢)

ع وگرنه

(١ . ۴)

مثال به باال استراتژی درک برای بدهیم. نشان ٠ با را قرمز رنگ و ١ با را آبی رنگ قبل، مانند کنید فرض

کنید. توجه زیر

کنیم فرض باشد. موجود قرمز و آبی رنگ های با کاله دو و ٧ تیم، اعضای تعداد کنیم فرض .٣ . ۴ مثال
سوم و دوم اول، بازیکن کاله رنگ (یعنی شود داده نشان (١١١٠١٠١) بردار با بازیکنان این کاله رنگ

یعنی کاله ها، رنگ اولیۀ حالت که کنید توجه آخر). الی و است قرمز چهارم بازیکن کاله رنگ است، آبی

با نیست. ٣ . ٧ تعریف در Ham(٣, ٢) همینگ کد کدکلمۀ ١۶ از هیچ یک با برابر (١١١٠١٠١) بردار

می کنند: مطرح را خود حدس های زیر به صورت بازیکنان ،١ . ۴ استراتژی به توجه

و (٠١١٠١٠١) بردارهای چون و می کند مشاهده را (?١١٠١٠١) هفت تایی اول، بازیکن •
می گذرد؛ و نمی زند حدس را رنگی نیستند، Ham(٣, ٢) عضو (١١١٠١٠١)

کدکلمه ای (١٠١٠١٠١) بردار چون و می کند مشاهده را (١٠١٠١?١) هفت تایی دوم، بازیکن •
می زند؛ حدس را ١ عدد است، Ham(٣, ٢) همینگ کد از

و (١١٠٠١٠١) بردارهای چون و می کند مشاهده را (٠١٠١?١١) هفت تایی سوم، بازیکن •
می گذرد؛ و نمی زند حدس را رنگی نیستند، Ham(٣, ٢) عضو (١١١٠١٠١)

و (١١١١١٠١) بردارهای چون و می کند مشاهده را (١٠١?١١١) هفت تایی چهارم، بازیکن •
می گذرد؛ و نمی زند حدس را رنگی او نیستند، Ham(٣, ٢) عضو (١١١٠١٠١)
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و (١١١٠٠٠١) بردارهای چون و می کند مشاهده را (٠١?١١١٠) هفت تایی پنجم، بازیکن •
می گذرد. و نمی زند حدس را رنگی نیستند، Ham(٣, ٢) عضو (١١١٠١٠١)

و (١١١٠١١١) بردارهای چون و می کند مشاهده را (١?١١١٠١) هفت تایی ششم، بازیکن •
می گذرد؛ و نمی زند را رنگی نیستند، Ham(٣, ٢) عضو (١١١٠١٠١)

(٠١١٠١٠٠) بردارهای چون و می کند مشاهده را (١١١٠١٠?) هفت تایی نیز هفتم بازیکن •
می گذرد. و نمی زند حدس را رنگی نیز او نیستند، Ham(٣, ٢) عضو (١١١٠١٠١) و

حدس بازیکنان بقیۀ و است زده درست حدسی دوم، بازیکن تنها که دید می توان نتایج بررسی با اکنون

بازی این در تیم، و است (ععععع١ع) به صورت بازیکنان حدس بردار بنابراین کرده اند. عبور و نزده اند

می شود. موفق

همینگ کد به کمک طراحی شده استراتژی این صورت، در .k = ٢ و n = ٧ کنیم فرض .۴ . ۴ قضیه
تیم پیروزی به منجر Pr[p] = ١ − ١۶/٢٧ = ٧/٨ = ٨٧۵٪ احتمال با ،(١ . ۴) ،Ham(٣, ٢)

می شود.

در می شود. انجام H = (H١, . . . , H٧) بردار گوناگون حالت های بررسی با قضیه این اثبات

کمترین میان، این در شود. بررسی Ham(٣, ٢) همینگ کد به H بردار تعلق باید حالت هر در واقع،

قضیه این کامل اثبات می کند. ایفا مهم بسیار نقشی است) ٣ با برابر (که Ham(٣, ٢) همینگ کد فاصلۀ

بیابید. [۵] در می توانید را

kهای و nها برای یعنی حالت ها، همۀ در هیچ» یا پادشاه «یا بازی که کنیم اشاره باید پایان، در

با که می کنیم معرفی را کاله ها بازی از دیگری حالت ادامه در است. نشده حل کامل به طور هنوز مختلف،

است. بررسی قابل ترکیبیات مقدماتی مفاهیم از استفاده

است! بهتر بیشتر .۵

(حالت ندادن نظر گزینۀ که تفاوت این با است قبل حالت در کاله ها بازی مشابه نیز بازی این قوانین

بازی این در بزند. حدس را خود کاله رنگ حتماً باید بازیکن هر دیگر، عبارت به است. شده حذف «ع»)

هیچ گونه اتاق درون اما برسند توافق به معینی استراتژی روی بر شروع، از قبل می توانند بازیکنان نیز

بازی: این در نمی شوند. مطلع نیز یکدیگر حدس های از و ندارند یکدیگر با ارتباطی

کند.» تضمین را درست حدس تعداد بیشترین که است استراتژی ای کردن پیدا «هدف،

n قبل، همانند نیز بازی این در کنید. توجه بعدی جالب اما ساده مثال به موضوع، شدن روشن برای

رنگ ها). تعداد همان (یا است متفاوت رنگ با کاله های تعداد نشان دهندۀ k و بازیکنان تعداد نشان دهندۀ
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.(k = ٢ و n = ٢ (یعنی است دو نیز رنگی کاله های تعداد و دارد بازیکن دو تیمی کنیم فرض .١ . ۵ مثال
کرد: اتخاذ را زیر استراتژی می توان بازی، این در جدید شرایط به توجه با

اعالم دوم نفر کاله رنگ با هم رنگ را خود کاله رنگ می داند) را دوم نفر کاله رنگ (که اول نفر •
می کند؛

اعالم اول نفر کاله رنگ مخالف را خود کاله رنگ می داند) را اول نفر کاله رنگ (که دوم نفر •
می کند.

کاله نفر دو هر اگر زیرا می شود، زده درست حدس یک حداقل باشد، هرچه کاله ها رنگ ترتیب، این به

داشته هم رنگ غیر کاله نفر دو هر اگر و می زند حدس درست اول بازیکن آن گاه باشند، داشته هم رنگ

می زند. حدس درست دوم بازیکن آن گاه باشند،

را درست حدس تعداد بیشترین که یافت را استراتژی می توان قبل، بازی خالف بر بازی این در

بعد قضیۀ در است. شگفت انگیز نمی دهد. بهتر نتیجۀ دیگری استراتژی هیچ که داد نشان و کرده تضمین

است. شده روشن موضوع این

k با برابر متمایز رنگ های با کاله های تعداد و n با برابر تیم یک بازیکنان تعداد کنیم فرض .٢ . ۵ قضیه
تضمین را درست حدس ⌊n/k⌋ دست کم که دارد وجود استراتژی ای این صورت، در .(n ≥ k) باشد

دهد. بهبود را درست حدس های تعداد که ندارد وجود استراتژی ای هیچ به عالوه، می کند.

می کنیم. شماره گذاری k تا ١ از را کاله ها و n تا ١ از را بازیکنان کلیت، از شدن کم بدون اثبات.
مجموع که می کند اعالم را رنگی iاُم بازیکن که است طور این می کنند، توافق آن بر بازیکنان که استراتژی

پیمانۀ به است) زده حدس خودش که رنگی شمارۀ (به همراه بازیکنان دیگر کاله های رنگ های همۀ شمارۀ

حدس درست بازیکنان از نفر ⌊n/k⌋ دست کم روش، این با که می دهیم نشان باشد. i با همنهشت k

.ki ∈ {١, . . . , k} آن، در که می دهیم نشان (k١, . . . , kn) بردار با را بازیکنان کاله های رنگ می زنند.

را xi مقدار iاُم بازیکن کنیم فرض اکنون .n ≤ t ≤ kn که است بدیهی .
∑n

i=١ ki = t می دهیم قرار

صورت این در بزند. حدس

k١ + · · ·+ ki−١ + xi + ki+١ + · · ·+ kn ≡ i mod k.

پس ،
∑n

i=١ ki = t چون

k١ + · · ·+ ki−١ + xi + ki+١ + · · ·+ kn ≡ i⇒ xi + t− ki ≡ i mod k.

این عکس .t ≡ i mod k آن گاه ،( xi = ki (یعنی بزند حدس درست iاُم نفر اگر که دید می توان

بازیکن یعنی این و xi = ki می شود نتیجه آن گاه ،t ≡ i mod k اگر یعنی است؛ درست نیز مطلب



١٩٠ کاله ها ١٩٠بازی کاله ها ١٩٠بازی کاله ها بازی

دست کم کبوتری، النه اصل بنابر و n ≤ t ≤ kn رابطۀ به توجه با بنابراین است. زده حدس درست iاُم

است: برقرار زیر معادلۀ n از رابطه ⌊n/k⌋

t ≡ ١ mod k

t ≡ ٢ mod k

...

t ≡ n mod k

به دست نتیجۀ نمی توان که می دهیم نشان اکنون می زنند. حدس درست بازیکن ⌊n/k⌋ دست کم بنابراین

بازیکنی اگر می کنیم. استفاده میانگین گیری از موضوع، این اثبات برای داد. بهبود را باال استراتژی از آمده

را ممکن حالت k از یکی می تواند حداکثر آن گاه کند، مشاهده را افراد کاله های از ویژه  رنگی ترتیب یک

حداکثر اینجا در اما نکند انتخاب درست است ممکن (البته کند انتخاب به درستی شده ذکر روش طبق

بقیۀ سر روی کاله ها سایر دادنِ قرار برای متفاوت حالت kn−١ طرفی، از می گیریم). نظر در را حالت ها

درست حدس kn−١ می تواند حداکثر بازیکن هر موجود، حالت های همۀ میان از بنابراین دارد. وجود افراد

افراد این سر روی می توان که حالت هایی کل تعداد و دارد بازیکن n نظر، مورد تیم همچنین کند. مطرح

nkn−١/kn = n/k حداکثر میانگین گیری، از استفاده با بنابراین است. kn با برابر داد، قرار کاله

□ می شود. مطرح درست حدس

مؤخّره .۶

مسئلۀ این حالت های از بسیاری اما شد بررسی کاله ها مسئلۀ از خاص حالت هایی مقاله، این در

کنید. مطالعه را [٣] می توانید مسائلی، چنین با بیشتر آشنایی برای که است مانده باقی حل نشده همچنان

می کنیم. اشاره مانده اند، باقی حل نشده همچنان که مسائلی از مورد چند به ادامه در

دو با کاله هایی کنیم فرض ،(۴ بخش در شده (ارائه کاله ها بازی مسئله از اول حالت در •
اگر تنها این صورت، در است. n با برابر نیز بازیکنان تعداد و داریم اختیار در متمایز رنگ

برقرار n ≥ ٢ برای n = ٢t − ١ رابطۀ ،t یک به ازای یا و n ∈ {٣, ۴, ۵, ۶, ٧, ٨}
کاله ها مسئلۀ از حالت این بنابراین است. شده یافت پیروزی برای استراتژی بهترین باشد،

است. حل نشده همچنان n مقادیر دیگر برای

در رنگ) دو (بجای متمایز رنگ سه با کاله هایی اگر کاله ها، بازی مسئلۀ از اول حالت در •
است. حل نشده همچنان مسئله حالت های سایر n = ٣ حالت برای جز باشیم، داشته اختیار
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باشد، n با برابر نیز بازیکنان تعداد و موجود کاله ها برای متفاوت رنگ k اگر کلی، حالت در

است. نشده یافت مسئله حل برای امیدوارکننده ای چشم انداز تاکنون

مسئلۀ از نمونه اولین در صحیح پاسخ ٨ به رسیدن برای را استراتژی بهترین می توانید آیا ببینید حاال

صف، در آخر نفر که کنند توافق استراتژی این روی بر بازیکنان است کافی واقع، در بیابید؟ کاله ها بازی

کاله های تعداد اگر مثال، برای کند. مشخص معین رنگی گفتن با را کاله ها از رنگ یک بودنِ فرد یا زوج

کند اعالم بلند صدای با بود زوج سیاه، کاله های تعداد اگر و «سیاه» کند اعالم بلند صدای با بود فرد سیاه،

خودتان! با ٨ عدد به رسیدن و بازی تحلیل «سفید».
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