
	�������ی�� ���	��ت 	�ا� ���د�� درس ����� �ز��ن

د���� ٨٠ �ز	�ن: ز	�ن ١٠٠ ����ه�: 	���ع

��ـ��� ار���ط، �و� !"�� $زم �%�� ()'�ـ�ت *��ن �-,�ـ+،	 ا0/.�د� اول 20ال دو در -ـ4س در �ـ+� 	�6ح ا��9ری/7هـ�� از ا;�

.+�,- *��ن وا=> و >	�- *�ی+ را >?�@ ا��9ری/7 �;+�A�B و �%�� از ا0/.�د�

(٢�)١«�*���	���ی"ـ 	"�*��ت *ـ�ا� �«�	�د; درس �- ا0ـ! (�Cی�	ه���-) ه.	. ٧٩٢ 0�ل ورود� دا���Fی�ن از �Gی «Hی��»

دار�ـ+ اI/��د Jدو0/��ـ از �Kـ�* و Hیـ�� -�د�ای7). (�*ـ�� را او ��م @�وف و�، ه�ی! M/دا� �9� �.C	 (*�ا� �;Nرا�+	 را

p!0ا -ـ�د� ��%� او �- ()و�ا� -�د. �O��6ـ	 دی�9ان ی�ددا�! رو� از P�Q و �R.@ ?�رت �* *�ی+ را �ا��9ری/� درسه��

-�د� ��%� را دی��9 ()و�� او �I�رته�، Mای �در0/ �*�ر0 *�ا� ا0!. @�ف q �S-ا+@Tی ه� �Uل �- دارد V�GF	 �I�رت

�* ��د. W�ه� (�� دوم ()و�� در ا;� ا0! در0! اول ()و�� از V�GF	 �I�رت Tی .(n > q �- @�ف n از (د�����ا� ا0!

.+,- �*�ر0 را اول ()و�� V�GF	 �I�رته�� �در0/ �� +�,- T�- Hی�� �*O(pn)�ز	�� �;+�A�B �* �ا��9ری/� ارا'��

��Xـ!٢(٣٠) �"Y) هـ� �+�ا�+. و(+ان NIاب د]�ر -�د�ا�+، ��Xـ! درس (Y"�ه�� از *"��ر� در �- J��/0دو از �K�* و Hی��

�	,.ـ ��\]� =�ب >?�@ ،�B�ی��ـ ����� در و �;ـNارد	 �.,	 �[\�ـ� درس ا0/ـ�د Mذه در �"Y) �ن Mی���X �O+اد �* _0�,/	

X�ی_*�د� �.� ٢ و ١ ،� ،٢ ،٢ ،١ ،١ ،٣ ����_(Y"�ه� �* ا;� *�ا�	S�ل ���د.	 �/Q�; �R� در ��Fدا� روزه����X!*�ا�ه�

����� +��* X�ی_ �K� ��"Y) �0 در P�Q �-�"- و ١٢٠ �.,	 ����� +��* X�ی_ (Y"�ه� Mای ه��� در �- �"- ،+,��*

دوم ��"Y) از 4S	) دا�ـ! !��X (Y"�هـ� از *ـ�ز�ا� در P�Q ا;� �- *+ا�+ ��Kاه+	 Hی�� -�د. �Kاه+ _"- را ١٠ �.,	

و ��Y-O(n)��RQ�@ ��A�B+;ـ �* �ا��9ری/� ،�"Y) nض�Q �* ]%�ر). 4S	) +��	 	�+ار �[ و� �.,	 ����� (7�,B ��

*"�زی+. �+� ذ-� ������ *�ا� را ا��9ری/7 Mای داد�� K�0/��ن ده�+. ارا'� J0�B ه� ازا� �*O(√n)�ز	�� �;+�A�B

(٢٠)٣+�*��* را ا0!) ٣ اول (I+د ٨ و ٢ ،٧ ،٣ ،a ،٢ ،٩ ،٣ د������ از �	/�ا� ���ی د�������0 زی� -��,��ه� ،�/FB دو از ا0/.�د� �*

ا��9ری/ـ7 ;�م هـ� در را �%�� رو� �+� ا���م >�I و �/FB دو !�O=و .(+�,- ز	���O(n)ا0/.�د� �;+�A�B �* �ا��9ری/� (از

ده�+. �F�ن

(٢�)aان���	 را abb>S	 ر�/� Tی رK+اد ���9[ ده�+ �F�ن و *"�زی+ abaabbabc ر�/�� *�ا� را (Suffix Trie) �+��"B ��ا�

*��ن د��< �* را !Kدر Mای ار�.�ع و رأسه� �O+اد ��,��- و �,�F�* ،nل�U �* ر�/� Tی *�ا� ،�Y- !��@ در -�د. �*�ر0 �ن در

.+�,-


