
 پسوردها و کدگذاری

یه کد اولین کدگذاری تناظر یک به یک هستش به این طریق که 

 م و متناظرش رو سمت راست که سه تا ویژگی داره:سمت چپ دار

 ترتیب کدها سمت چپ و راست تناظر رعایت میشه (1

) مضرب هم میتونن  تعداد کدها سمت چپ و راست تناظر برابرن (2

 باشن(

 دیگه متناظر میشه هر کد فقط و فقط با یه کد (3

  معموال اون سواالیی که دو تا ستون در هم دارن تناظر یک به یک

باید با بررسی ویژگی های خاص کدها و من  )گفتم معموال(ان ...

بار تکرار شده دوبار حرف  4)تعداد و نحوه ی تکرارشون: مثال کال 

و کد دیگه ای اینجوری آخره یه بار حرف اول یه بار حرف دوم 

 و یا مثال فقط یکبار اومده و حرف سومه( کدگشایی کنم. نیست

  تناظرهای یک به یک عموما یک طرفه هستن مگه این که هم

 جنس نباشن یا تو روند حل سوال مشخص شه.

  حواسم جمعه که دست طراحو بخونم واسه همین به موردی که ازم

گزینه ها بیشتر دقت میکنم و هر کدی  همین طور سوال کرده و



یدا کردم ازش سواستفاده میکنم و رد گزینه انجام میدم که پ

 حاال یا با بودنش یا نبودنش.

  اگه ستون دوم رو جلوش ننویسه گزینه ها میشن همون ستون

 دوم

 تا کد بهت داده و  4واستو جمع کن اگه دیدی صورت سوال آقاا ح

 رو حذف کنی )پرت(تاگزینه داری اول باید گزینه اضافه 5تو 

 

تا ویژگی تناظر یک به یک رو نداشته باشه 3سوال یکی از  اگهحاال 

باید دنبال وجه تناظر بگردم واسه کدشکنی .. حواسمو جمع میکنم هر 

 !سه مورد میتونه مورد سوال باشه

 :تناظر های اوپراتوری

الگوریتم انتخابی )انتخاب یا حذف یک سری کد به دلیل شرایط 

 انشون باشه(خاصشون گه میتونه تکرار یا صرفا مک

  الگوریتم جابجایی : همان تعداد کد با یه ترتیب دیگه کنار هم

 قرار میگیرن



  به شکل ظاهری کدها توجه کن شیما.. تعداد خطوط صاف و

 خمیده ای که میسازنشون ... تعداد خطوط عمودی و افقی ...

  حتی مکان کدها میتونه سوال باشه مثال اگه حرف اول باشه

 نهفالنه دوم باشه فال

  تکرار و نحوه ی تکرار خیلی مهمه 

  میتونه ترتیبو رعایت نکنه ..یکی دوتا کد مشترک پیدا کنی

 کارت را میفته و میفهمی ترتیبش چجوری بهم ریخته

  کدگذاری های صفر و یک رو مثل المپ روشن و خاموش در

 نظر بگیرکارت راحت تر میشه 

 نسبت به اون  ی ها حواست باشه باید یکی باشه کهتو جابجای

)نباشه هم یکیو مقایسه کنی و بگی چجوری جابجا شده

 انتخاب کن و همه رو نسبت به اون بسنج(

 حروف صداداررو میدونی کدومان دیگه؟ 

  الگوریتم های جابجایی رو همیشه فارسی کنارش بنویس یا

با اعداد بترتیب ... اگه شکلی بود حواست باشه از داخل شکل 

 بیرون بیای باید برعکس عمل کنی.میریم بیرون ...از 

  جون من حواستو جمع کن اونی اوپراتورهای جابجایی رو

 داره که اول شکلکش حذف شده. اولویت



  آقااا میتونه با تعداد کدها هم بهت الگوریتم بده ..مثال تعداد

کدها به توان دو ....سه برابر تعداد صدادار +  کدهای صامت 

 دیگه حواستو جمع کن. و خوندی االن... اوپراتور ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


