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Parimi i kafazit të pëllumbave 

Supozojmë se një tufë prej 20 pëllumbash fluturon në drejtim të një koteci pëllumbash i cili 

përmban 19 kafaze. Duke qënë se janë 20 pëllumba, por vetëm 19 kafaze, zë paku një prej 19 

kafazeve duhet të ketë dy pëllumba në të. Për të parë se pse ndodh kjo, vini re që nëse secili kafaz 

ka të shumtën një pëllumb në të, atëherë të shumtën 19 pëllumba do të akomodohen, një për çdo 

kafaz. 

Kjo ilustron një parim të përgjithshëm, i cili pohon se nëse ka më shumë pëllumba se sa kafaze 

pëllumbash, atëherë do të ketë të paktën një kafaz me të paktën dy pëllumba në të. Natyrisht, ky 

parim aplikohet edhe për objekte të tjera përveç pëllumbave dhe kafazeve të pëllumbave. 

Teoremë 1 (Parimi i kafazit të pëllumbave): 

Nëse 𝑘 është një numër i plotë pozitiv, dhe 𝑘 + 1 ose më shumë objekte vendosen në 𝑘 kuti, 

atëherë ekziston të paktën një kuti e cila përmban dy ose më shumë objekte. 

Vërtetim: Përdorim teknikën e vërtetimit me kontrapozitiv. Supozojmë se asnjë prej 𝑘 kutive nuk 

përmban më shumë se një objekt. Atëherë, numri total i objekteve do të ishte të shumtën 𝑘. Kjo 

bie në kundështim me ekzistencën e 𝑘 + 1 objekteve. 

Rrjedhim 1: Një funksion 𝑓 me bashkësi fillimi një bashkësi me 𝑘 + 1 elementë dhe bashkësi 

mbarimi një bashkësi me 𝑘 elementë, nuk është injektiv. 

Vërtetim: Supozojmë që për çdo element 𝑦 në bashkësinë e mbarimit të funksionit 𝑓, kemi një kuti 

që përmban të gjithë elementët 𝑥 të bashkësisë së fillimit të 𝑓, të tillë që 𝑓(𝑥) = 𝑦. Duke qënë se 

bashkësia e fillimit përmban 𝑘 + 1 ose më shumë elementë dhe bashkësia e mbarimit përmban 

vetëm 𝑘 elementë, nisur nga parimi i kafazit të pëllumbave, rrjedh se një prej kutive përmban dy 

ose më shumë elementë 𝑥 nga bashkësia e fillimit. Kjo nënkupton që 𝑓 nuk mund të jetë injektiv. 

Shembujt e mëposhtëm ilustrojnë se si përdoret parimi i kafazit të pëllumbave. 

Shembull 1: Ndërmjet anëtarëve të një grupi prej 367 njerëzish duhet të jenë të paktën dy njerëz 

që e kanë ditëlindjen në të njëjtën ditë, sepse janë vetëm 366 ditëlindje të mundshme. 

Shembull 2: Në çdo grup prej 27 fjalësh anglisht, duhet të jenë të paktën dy që fillojnë me të njëjtën 

gërmë, sepse alfabeti anglez ka 26 gërma. 
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Shembull 3: Sa studentë duhet të jenë në klasë në mënyrë që të garantohet që të paktën dy studentë 

të marrin të njëjtat pikë në provim, nëse provimi vlerësohet me 0 deri 100 pikë? 

Zgjidhje: Në një grup prej 102 studentësh, të paktën dy prej tyre do të jenë me të njëjtat pikë. 

Parimi i kafazit të pëllumbave është i vlefshëm edhe në vërtetime. 

Shembull: Tregoni që për çdo numër të plotë 𝑛, ekziston një shumëfish i 𝑛-së i cili ka vetëm 0 dhe 

1 në shprehjen e tij dhjetore. 

Zgjidhje: Le të jetë 𝑛 numër i plotë pozitiv. Marrim në shqyrtim 𝑛 + 1 numra të plotë, 1, 11, 111, 

…, 111…1 (ku numri i fundit në këtë varg është një numër i plotë i cili ka 𝑛 + 1 njësha në 

shprehjen e tij dhjetore). Vini re që ka 𝑛 mbetje të mundshme kur një numër i plotë pjestohet me 

𝑛, të cilat janë 0, 1, 2, … , 𝑛 − 1. Duke qënë se në varg janë 𝑛 + 1 numra të plotë, nisur dhe nga 

parimi i kafazit të pëllumbave, rrjedh se në varg gjenden dy numra të cilët kanë mbetje të njëjtë 

gjatë pjestimit me 𝑛. Më i madhi ndër këta numra, minus më të voglin, jep një shumëfish të 𝑛-së, 

i cili ka një shprehje dhjetore e cila konsiston veç në 0 dhe 1. 

Përgjithësimi i parimit të kafazit të pëllumbave 

Teoremë (Përgjithësimi i parimit të kafazit të pëllumbave): Nëse në 𝑘 kuti vendosen 𝑁 objekte, 

atëherë ekziston të paktën një kuti e cila përmban të paktën ⌈𝑁/𝑘⌉ objekte 1. 

Vërtetim: Përdorim teknikën e vërtetimit me anë të kontrapozitivit. Supozojmë se asnjë prej kutive 

nuk përmban më shumë se ⌈𝑁/𝑘⌉ − 1 objekte. Atëherë, numri total i objekteve është të shumtën  

𝑘 (⌈
𝑁

𝑘
⌉ − 1) < 𝑘 ((

𝑁

𝑘
+ 1) − 1) = 𝑁, 

sepse ⌈
𝑁

𝑘
⌉ <

𝑁

𝑘
+ 1. Ky është një kontradiksion, pasi janë 𝑁 objekte në total, ndërkoh që numri i 

objekteve rezultoi të jetë rigorozisht më i vogël se 𝑁. 

Shembull: Ndërmjet 100 njerëzve, janë të paktën ⌈100/12⌉ = 9 të cilët kanë lindur në të njëjtin 

muaj.  

                                                           
1 Kujtesë: Funksioni dysheme ⌊𝑥⌋, i cakton një numri real 𝑥, numrin e plotë më të madh që qëndron më i vogël ose i 

barbartë me 𝑥.  Funksioni tavan⌈𝑥⌉, i cakton një numri real 𝑥, numrin e plotë më të vogël që qëndron më i madh ose i 

barabartë me 𝑥. 
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Shembull: Cili është numri minimal i studentëve që duhet të jenë në kursin e matematikës diskrete, 

për të qënë të sigurt që të paktën gjashtë prej studentëve do të marrin të njëjtin vlerësim, duke ditur 

që janë pesë vlerësime të mundshme A, B, C, D dhe F. 

Zgjidhje: Numri minimal i studentëve që nevojiten për të siguruar që të paktën gjashtë studentë të 

marrin të njëjtin vlerësim, është numri i plotë më i vogël i tillë që  ⌈𝑁/5⌉ = 6. Numri i plotë më i 

vogël që kënaq këtë kusht është 𝑁 = 5 ∙ 5 + 1 = 26. Nëse kemi vetëm 25 studentë, ekziston 

mundësia që të jenë pesë të cilët marrin secilin vlerësim në mënyrë të tillë që asnjë grup prej gjashtë 

studentësh nuk merr të njëjtin vlerësim. 26 është numri më i vogël i mundshëm i studentëve i tillë 

që siguron që së paku gjashtë studentë marrin të njëjtin vlerësim. 

Shembull: Supozojmë se një laborator i shkencave kompjuterike ka 15 stacione pune dhe 10 

servera. Një kabull mund të përdoret për të lidhur në mënyrë direkte një stacion pune me një server. 

Për secilin server, mund të jetë aktive në çdo kohë vetëm një lidhje direkte me një server. Ne duam 

të garantojmë që në çdo kohë, çdo bashkësi prej 10 apo më pak stacionesh pune mund të aksesoj 

në mënyrë të njëkohshme servera të ndryshëm npërmjet lidhjeve direkte. Ndonëse ne mund të 

bëjmë këtë duke lidhur çdo stacion pune në mënyrë direkte me secilin server (duke përdorur 150 

lidhje), cili është numri minimal i lidhjeve direkte që nevojiten për këtë qëllim? 

Zgjidhje: Supozojmë se etiketojmë stacionet e punës me 𝑊1, 𝑊2, . . . , 𝑊15  dhe serverat me 

𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆10. Për më tepër supozojmë që lidhim 𝑊𝑘 me 𝑆𝑘 për 𝑘 = 1, 2, . . . , 10 dhe secilin prej 

𝑊11, 𝑊12, 𝑊13, 𝑊14  dhe 𝑊15  me të dhjetë serverat. Totali i lidhjeve në këtë rast është 60. Në 

mënyrë të qartë çdo bashkësi prej 10 apo më pak stacionesh pune mund të aksesojnë njëkohësisht 

servera të ndryshëm. Kjo kuptohet po të vemë re se nëse stacioni i punës 𝑊𝑗 përfshihet për 1 ≤

𝑗 ≤ 10, ai mund të aksesoj serverat 𝑆𝑗  dhe secilin stacion 𝑊𝑘 , për 𝑘 ≥ 11 të përfshirë, atëherë 

duhet të jetë një stacion korrespondues 𝑊𝑗  për 1 ≤ 𝑗 ≤ 10 i cili nuk përfshihet, kështu që 𝑊𝑘 

mund të aksesoj serverin 𝑆𝑗 (Kjo rrjedh sepse ka së paku po aq servera të mundshëm 𝑆𝑗, se sa janë 

stacionet e punës 𝑊𝑗 për 1 ≤ 𝑗 ≤ 10 nuk përfshihet.). Tani supozojmë se janë më pak se 60 lidhje 

direkte ndërmjet stacioneve të punës dhe serverave. Atëherë disa servera do të lidheshin me të 

shumtën ⌊59/10⌋ = 5 stacione pune. (Nëse të gjithë serverat do të ishin të lidhur me të paktën 

gjashtë stacione pune, atëherë do të ishin të pkatën 6 ∙ 10 = 60 lidhje direkte.) Kjo nënkupton që 

nëntë serverat e mbetur nuk janë mjaftueshëm për të lejuar që 10 stacionet e tjera të punës të 

aksesojnë njëkohësist servera të ndryshëm. Për rrjedhoj, nevojiten të paktën 60 lidhje direkte. 

Disa aplikime elegante të Parimit të Kafazit të Pëllumbave 

Shembull: Tregoni që përgjatë 𝑛 + 1 numrave të plotë pozitiv të cilët nuk e tejkalojnë 2𝑛, ekziston 

një numër i plotë i cili plotpjeston njërin prej numrave të plotë. 
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Zgjidhje: Shkruajmë secilin prej 𝑛 + 1 numrave të plotë 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛+1 si fuqi e dyshit shumëzim 

një numër të plotë tek. Një fjalë të tjera, le të jetë 𝑎𝑗 = 2𝑘𝑗𝑞𝑗 për 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛 + 1, ku 𝑘𝑗 është 

një numër i plotë jonegativ dhe 𝑞𝑗 është numër tek. Numrat 𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑎𝑛+1 janë numra të plotë 

pozitiv më të vegjël se 2𝑛. Duke qënë se janë vetëm 𝑛 numra të plotë pozitiv tek më të vegjël se 

2𝑛, nga parimi i kafazit të pëllumbave, rrjedh se dy prej numrave të plotë 𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛+1 duhet të 

jenë të barabartë. Për këtë arsye, ekzistojnë numrat e plotë 𝑖 dhe 𝑗 të ndryshëm nga njëri-tjetri të 

tillë që 𝑞𝑖 = 𝑞𝑗 . Le të jetë 𝑞 vlera 𝑞𝑖  dhe 𝑞𝑗 . Atëherë 𝑎𝑖 = 2𝑘𝑖𝑞 dhe 𝑎𝑗 = 2𝑘𝑗𝑞. Rrjedh se nëse 

𝑘𝑖 < 𝑘𝑗 atëherë 𝑎𝑖 plotpjeston 𝑎𝑗, ndërkohë që nëse 𝑘𝑖 > 𝑘𝑗, rrjedh se 𝑎𝑗 plotpjeston 𝑎𝑖. 

Një aplikim interesant i parimit të kafazit të pëllumbave tregon ekzistencën e një nënvargu rritës 

ose zbritës më një gjatësi të caktuar, në një varg numrash të plotë të ndryshëm. Përpara se të 

shikohet ky aplikim, shikojmë disa përkufizime. Supozojmë se 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑁  është një varg 

numrash real. Një nënvarg i këtij vargu, është një varg i cili përftohet nga vargu fillestar duke 

përfshirë disa prej termave të vargut fillestar në renditjen që ata kanë, dhe disa të tjera nuk 

përfshihen. Një varg quhet rigorozisht rritës nëse çdo term është më i madh se termi paraardhës 

tij, dhe quhet rigorozisht zbritës nëse çdo term është më i vogël se termi paraardhës i tij. 

Teoremë: Çdo varg i 𝑛2 + 1 numrave real të ndryshëm përmban një nënvarg me gjatësi 𝑛 + 1 i 

cili është rigorozisht rritës ose rigorozisht zbritës. 

Përpara se të japim vërtetimin e teoremës, japim një shembull. 

Shembull: Vargu 8, 11, 9, 1, 4, 6, 12, 10, 5, 7 përmban 10 terma. Vini re që 10 = 32 + 1 . 

Ekzistojnë katër nëvargje rigorozisht rritës me gjatësi katër, të cilët janë 1, 4, 6, 12; 1, 4, 6, 7; 1, 4, 

6, 10; dhe 1, 4, 5, 7. Ekziston gjithashtu një nëvarg rigorozisht zbritës me gjatësi katër, i cili është 

11, 9, 6, 5.  

Në vijim japim vërtetimin e teoremës. 

Vërtetim: Le të jenë 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛2+1  një varg i 𝑛2 + 1  numrave real të ndryshëm. I bashkë-

shoqërojmë çdo termi 𝑎𝑘 të vargut një çift të renditur (𝑖𝑘, 𝑑𝑘), ku 𝑖𝑘 është gjatësia e nëvargut rritës 

më gjatë me fillim në 𝑎𝑘, dhe 𝑑𝑘 është gjatësia e nënvargut më të gjatë zbritës me fillim në 𝑎𝑘. 

Supozojmë se nuk ekzistojnë nënvargje rritës ose zbritës me gjatësi 𝑛 + 1. Atëherë 𝑖𝑘 dhe 𝑑𝑘 janë 

njëkohësisht, numra të plotë pozitiv më të vegjël ose të barabartë me 𝑛, për 𝑘 = 1, 2, . . . , (𝑛2 + 1). 

Kështu, nga parimi i shumëzimit, ekzistojnë 𝑛2 çifte të renditur të mundshëm për (𝑖𝑘, 𝑑𝑘). Nisur 

nga parimi i kafazit të pëllumbave, dy prej 𝑛2 + 1 çfiteve të renditura, janë të barabarta. Në fjalë 

të tjera, ekzistojnë termat 𝑎𝑠 dhe 𝑎𝑡, të tillë që 𝑠 < 𝑡 të tillë që 𝑖𝑠 = 𝑖𝑡 dhe 𝑑𝑠 = 𝑑𝑡. Do të tregojmë 

që kjo është e pamundur. Duke qënë se termat e vargut janë të ndryshëm, as 𝑎𝑠 < 𝑡 dhe as 𝑎𝑠 >

𝑎𝑡. Nëse 𝑎𝑠 < 𝑎𝑡, atëherë duke qënë se 𝑖𝑠 = 𝑖𝑡, mund të ndërtohet një nëvarg rritës me gjatësi 𝑖𝑡 +

1 me fillim në 𝑎𝑠, duke marr 𝑎𝑠 të tillë që të pasohet nga një nëvarg rritës me gjatësi 𝑖𝑡 me fillim 
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në 𝑎𝑡. Ky është një kontradiksion. Në mënyrë të ngjashme, nëse 𝑎𝑠 > 𝑎𝑡, duke përdorur të njëjtën 

mënyrë arsyetimi tregohet që 𝑑𝑠 duhet të jetë më i madh se 𝑑𝑡, e cia përbën një kontradiksion. 

Parimi i kafazit të pëllumbave mund të aplikohet edhe në një pjesë shumë të rëndësishme të 

kombinatorikës e cila njihet si Teoria e Ramsey, për nder të matematikanit Anglez Frank  Plumpton 

Ramsey. Në përgjithësi, teoria Ramsey ka të bëj me shpërndrajet e nënbashkësive të elementëve 

të një bashkësie. 

Shembull: Supozojmë që në një grup prej gjashtë njerëzish, çdo çift prej tyre konsiston në dy miq 

ose në dy armiq. Tregoni që ka ose tre miq ose tre armiq në grup.  

Zgjidhje: Le të jetë 𝐴 njëri prej gjashtë njerëzve. Prej pesë njërëzve të tjerë në grup ekzistojnë tre 

njërëz ose më shumë të cilët janë miq të 𝐴, ose tre apo më shumë armiq të 𝐴. Kjo rrjedh nga 

përgjithësimi i parimit të kafazit të pëllumbave, sepse kur pesë objekte ndahen në dy bashkësi, 

njëra prej bashkësive ka të paktën ⌈5/2⌉ = 3 elementë. Në rastin e përgjithshëm, supozojmë se 𝐵, 

𝐶 dhe 𝐷 janë miq të 𝐴. Nëse dy prej këtrye tre individëve janë miq, atëherë këta dy dhe 𝐴 formojnë 

grupin prej tre miqsh. Përndryshme, 𝐵, 𝐶, dhe 𝐷 formojnë një bashkësi të tre armiqve dy e nga dy. 

Vërtetimi në ratsin tjetër kur, ekzistojnë tre apo më shumë armiq të 𝐴 bëhet në mënyrë të ngjashme. 

Numrat Ramsey 𝑅(𝑚, 𝑛) ku 𝑚 dhe 𝑛 janë numra të pltë pozitiv më të mëdhenj ose të barabartë 

me 2, tregojnë numrin më të vogël të njerëzve në një festë të tillë që ka ose 𝑚 armiq dy e nga dy 

ose 𝑛 armiq dy e nga dy, duke supozuar që çdo çift në fetsë është ose miq ose armiq. Shembulli i 

mësipërm tregon që 𝑅(3, 3) ≤ 6. Dalim në përfundimin që 𝑅(3, 3) = 6 sepse në një grup prej 

pesë njërëzish, ku çdo dy njerëz janë ose miq ose armiq, atje nuk mund të ketë tre miq dy e nga dy 

ose tre armiq dy e nga dy. 

Me anë të simetrisë mund të tregohet që 𝑅(𝑚, 𝑛) = 𝑅(𝑛, 𝑚) . Gjithashtu mund të tregohet 

që  𝑅(2, 𝑛) = 𝑛  për çdo numër të plotë pozitiv 𝑛 ≥ 2 . Dihen saktësisht vlerat e vetëm nëntë 

numrave Ramsey 𝑅(𝑚, 𝑛) ku 3 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛, duke përfshir 𝑅(4, 4) = 18. Vetëm kufijtë njihen për 

shumicën e numrave të tjerë Ramsey, duke përfshirë këtu 𝑅(5, 5), për të cilën dihet që 43 ≤

𝑅(5, 5) ≤ 49. 

 

 


