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کشور کامپیوتر المپیاد مین ی و س  دوم مرحلە ی

است. دقیقه ۱۸۰ آزمون زمان •
دارد. منف نمرە ی ۱ سوال هر به نادرست پاسخ و مثبت نمرە ی ۴ سوال هر به درست پاسخ •

است. تصادف طور به گزینە ها ترتیب •
است. شده ارائه توضیح دسته هر از قبل و آمدە اند سوال چند دستە های در ۱۸ تا ۹ سواالت •

خبری نشست در دارد قصد و است ناراحت کرده، خطاب اشتباه نام با را او تیم ن بازی داور که این از دایی آقای ۱
در که است کرده آماده خودش متن برای را قالبی او منظور، همین به کند. اعتراض موضوع این به بازی از بعد

کرد: خواهد ایراد مناسب الفبای حروف انتخاب با را آن نشست این

داره؟ وجود من تیم کجای نام «محمدی»
هست؟ «محمدی» شبیه کجاش بوعذار» «عباس

داره! z نه داره y نه داره x نه بوعذار» «عباس «محمدی»، حروف بین از
نداره! «محمدی» اونم که داره، w دونه! یه فقط

سخن ران  متن چند او کند. زین جای فارس الفبای حروف با را w و z ،y ،x متغیر های م خواهد دایی آقای
کند؟ ایجاد م تواند متمایز صحیح

کرد! نخواهد انتخاب تکراری حرف او که کنید توجه

۸۴۰ (۵ ۲۴۰۱ (۴ ۱۶۸ (۳ ۴۸۰ (۲ ۹۶ (۱

نوار ی صورت به ابتدا در ر ج هر رهاست. ج زدن برش مسئول و شده استخدام آبولف رک ج در پارسا ۲
است. سانت متر) حسب (بر طبیع عددی ر دی ضلع طول و سانت متر ی آن ضلع ی طول که است مستطیل

ی ضلع طرف از عمودی، صورت به را آن ها کرده، انتخاب را ر ج تعدادی م تواند پارسا برش، عمل هر در
سه اگر مثال برای بزند. برش دل خواه ارتفاع از را هم ، افق برش ی با و داده قرار سطح ی در سانت متری
،۱ × ۲ تکە ی چهار زیر ل ش مطابق سانت متر، ۲ ارتفاع از برش با باشیم، داشته ۱ × ۴ و ۱ × ۷ ،۱ × ۵ ر ج

شد: خواهد ساخته ۱ × ۵ تکە ی ی و ۱ × ۳ تکە ی ی

"

بسیار آبولف مشتری های سانت متر). حسب (بر بمانند باق طبیع رها ج اضالع که باشند نحوی به باید برش ها
پنج ابتدا در پارسا کنید فرض یرند. ب تحویل هم اندازە ای و ی دست رهای ج دارند دوست و هستند حساس
عمل چند به حداقل او باشد. داشته ۱ × ۳۳۸ و ۱ × ۵۴۶ ،۱ × ۴۲۹ ،۱ × ۲۷۳ ،۱ × ۹۱ اندازە های با ر ج
همە ی باید و بریزد دور را رها ج از بخش ندارد اجازه (پارسا شوند هم اندازه ر ج تکە های تمام تا دارد نیاز برش

بدهد)؟ آشپز تحویل را آن ها
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کشور کامپیوتر المپیاد مین ی و س  دوم مرحلە ی

۱۰ (۵ ۶ (۴ ۵ (۳ ۸ (۲ ۳ (۱

شده استفاده رنگ های مجموعە ی که کنیم رنگ آمیزی طوری رنگ ۵ از استفاده با را ۲×۸ جدول ی م خواهیم ۳
i هر ازای به م خواهیم هم چنین باشد. برابر دومش سطر در شده استفاده رنگ های مجموعە ی با اول سطر در
شده استفاده رنگ های مجموعە ی با نخست ستون i در شده استفاده رنگ های مجموعە ی ،(۱ 6 i < ۸ (برای

کرد؟ رنگ شرایط این با را جدول م توان روش چند به باشد. برابر ر دی ستون ۸ − i در

۱۶۳۸۴۵ (۵ ۸۰۶۵۵ (۴ ۱۶۱۳۰۵ (۳ ۶۵۵۳۵۵ (۲ ۸۱۹۲۰ (۱

تسلط»، نیازمند مثلث، «آیندە ی شعار با مسلط دکتر است؛ شده شروع مثلث کشور در انتخابات تبلیغات است مدت ۴
م باشند. شهری اش تبلیغات سفر برای برنامە ریزی حال در او انتخابات ستاد و است کرده نام ثبت انتخابات در
⋆ شهر در مسلط دکتر م دهد. نشان را شهرها این میان اتصاالت زیر ل ش که است شهر ۱۵ شامل مثلث کشور
مجاورش شهرهای از ی به روز هر ابتدای در کند، شروع را سفرش فردا از است قرار که او م کند. زندگ
کند انتخاب طوری را مسلط دکتر حرکت مسیر م خواهد او انتخابات ستاد م کند. سخنران آن جا در و م رود
دارد وجود متفاوت مسیر چند باشد. ⋆ شهر در سخنران اش آخرین و کند سخنران ی بار فقط شهر هر در او که

کند؟ انتخاب م تواند انتخابات ستاد این که

⋆

۱۸ (۵ ۲۷ (۴ ۸۱ (۳ ۲۴ (۲ ۷۲ (۱

اختاپوس از دلیل همین به کنند. استفاده مغزشان از مدت ها، از پس که گرفتند تصمیم پاتری و اسفنج باب ۵
و داد دو آن به شطرنج اسب مهرە ی ی و جدول ی اختاپوس کند. معرف آن ها به فکری بازی ی که خواستند

گفت:
هر در که دارد وجود بازی این در نیز مهره ی م شود. انجام رنگ سفید ۴ × ۴ جدول  ی روی بر من «بازی
خانە ای هر در نتیجه، در و است آغشته سیاه رنگ به مهره این زیر م گیرد. قرار جدول خانە  ی از ۱۶ ی در زمان،

م شود. سیاه خانه آن رنگ یرد، ب قرار که
سیاه کار این از پس خانه آن ذار(رنگ ب آن در را مهرە  و کن انتخاب را جدول از خانه ی ابتدا ! اسفنج باب
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کشور کامپیوتر المپیاد مین ی و س  دوم مرحلە ی

نوبت شخص، هر حرکت از پس و است اول نفر پاتری م شود. شروع پاتری و تو بین بازی سپس م شود).
بار ی شطرنج در اسب حرکات مطابق را مهره که دارید حق خود، نوبت در شما از کدام هر م شود. ر دی فرد
شما حرکت از پس نیز مقصد خانە ی رنگ بدهید. حرکت سفید خانە ای به را مهره دارید حق تنها اما کنید؛ جا بە جا

م بازد.» را بازی دهد، حرکت را مهره نتواند که کس هر م شود. سیاه
م تواند حتما دهد، قرار آن ها از ی در را مهره اسفنج باب بازی، ابتدای در اگر که هستند جدول از خانه چند

دهد؟ ست ش را پاتری
جا بە جا عمودی یا افق جهت در خانه دو ابتدا که است صورت این به شطرنج در اسب مهرە ی حرکت توضیح:

م رود. جلو ر دی خانە ی ی نهایت در و م پیچد راست یا چپ به درجه ۹۰ سپس و م شود

۰ (۵ ۱۲ (۴ ۴ (۳ ۱۶ (۲ ۸ (۱

کدام هر از او دارد. تومان ۵۰۰ ە ی س ی و تومان ۲۰۰ ە ی س ی شلوارش جیب دو از ی هر در آقا اکبر ۶
بیایند. خط یا شیر برابر احتمال به تا م کند پرتاپ را آن ها و درآورده تصادف صورت به ه س ی جیب هایش از
که دارد احتمال چە قدر باشد، آمده شیر که دارد وجود تومان ای ۲۰۰ ە ی س شده پرتاب ە های س بین بدانیم اگر

باشند؟ آمده شیر ه س دو هر
۱
۳ (۵ ۱

۴ (۴ ۳
۷ (۳ ۱

۲ (۲ ۲
۵ (۱

پارک آن در ۳ یا ۲ طول و ۱ عرض به ماشین هایی که یرید ب نظر در ۷ × ۷ جدول ی ل ش به پارکینگ ی ۷
ماشین ی زیر، ل ش مانند باشد. شده اشغال م تواند ماشین ی حداکثر توسط جدول از خانه هر شدە اند.
صورت به نیز خاکستری ماشین چند و دارد قرار چهارم سطر چپ انتهای در افق صورت به ۲ دقیقا طول به سفید

صورت (در بروند م توانند پایین یا باال خاکستری ماشین های و راست، فقط سفید ماشین شدە اند. پارک عمودی
که دارد وجود دل خواه) تعداد هر (به خاکستری ماشین های دادن قرار حالت چند باشد). خال مقصد خانە  ی که
کنید. پیدا ۱۰ بر را جواب باقیمانده رساند؟ چهارم سطر راست انتهای به را سفید ماشین حرکت، تعدادی با بتوان

تفاوت هم با هم ماشین ها عقب و جلو نیز و ندارند هم با تفاوت هیچ هم طول خاکستریِ ماشین های ضمن، در
ندارد.

۳ (۵ ۸ (۴ ۶ (۳ ۴ (۲ ۲ (۱

است، رستوران ی صاحب که خرچنگ آقای است. رسیده دوستان و باب اسفنج شهر به تازگ به کرونا بیماری ۸
را اجازه این او به دریا بهداشت سازمان اما کند. تعطیل را رستورانش نم خواهد و ذرد ب درآمدش از نیست حاضر
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۷×۷ جدول ی ل ش به خرچنگ آقای رستوران کند. فعالیت بیرون بر ل ش به فقط باید رستورانش و است نداده
از متمایز خانە ی ی در کدام هر که ( باب اسفنج و اختاپوس خرچنگ، (آقای م کنند کار آن در نفر سه و است
که م خواهد گردد، تعطیل رستوران و شود مریض کارکنان از ی م ترسد که خرچنگ آقای دارند. قرار جدول
دو بە دوی منهتن فاصلە ی مجموع چینش ی ایمن مقدار کنند. کار رستوران ن مم چینش ایمن ترین در کارکنان
دارد. چینش حاالت تمام بین در را ایمن ن مم مقدار بیشترین چینش، ایمن ترین است. چینش آن در کارکنان
رستوران برای مختلف ایمن ترین چینش چند م پرسد شما از است، جدید چیدمان های عاشق که باب اسفنج

دارد. وجود
عرض های تفاضل مطلق قدر و طول ها تفاضل مطلق قدر مجموع با است برابر خانه، دو منهتن فاصلە ی توضیح:

خانه. دو آن

۱۳۳۲ (۵ ۱۴۰۴ (۴ ۱۱۷۶ (۳ ۱۲۸۴ (۲ ۱۳۵۶ (۱

و است حقیق اعداد محور روی و بعدی ی مین گذاری، دنیای است. شده مین گذاری دنیای وارد امین تازگ به
مین ۱ و ۰ نقطە ی دو در صفرم روز در او که م دانیم م گیرد. قرار محور این روی نقطه ی صورت به مین، هر
احتمال به است، کاشتە  زمین در قبل روز های در که متوال ای مین دو هر ازای به روز، هر در امین است. کاشته
انتهای در متوال مین دو کاشت ان م b و a اگر دقیق تر، بیان به م کارد. میان شان در مین بین شان، فاصلە ی
که کنید دقت م کارد. مین a+b

۲ نقطە ی در ،b − a احتمال به ام  i روز در امین ،(a < b) باشند ام  i − ۱ روز
م مانند. باق و نم روند بین از است کاشته پیشین روزهای در امین که مین هایی

دهید پاسخ زیر سوال ۲ به باال توضیحات به توجه با

است؟ چە قدر ۱۲۸ام روز پایان تا صفرم روز از شده کاشتە  مین های تعداد ریاض امید ۹

۹ (۵ ۶۴ (۴ ۱۳۰ (۳ ۶۶ (۲ ۱۲۸ (۱

شده داده عدد که کنید دقت است؟ شده کاشته مین (۰٫۱۱۰۱۰۰)۲ نقطە ی در احتمال چه به روز، ۷ گذشت از پس ۱۰
است. شدە  نوشتە  ۲ مبنای در

۳۲۱
۲۲۷ (۵ ۱۲۹

۲۲۰ (۴ ۱۶۱
۲۲۰ (۳ ۱

۲۱۵ (۲ ۳۸۵
۲۲۷ (۱

که شدە اند یل تش منتظم شش ضلع عدد ۶ از و دارند خاص ل ش فضایی سفینە های ستان نم شان که در
م کنید. مشاهده پایین در را آن ل ش

منتظم های شش ضلع از آن زمین که است نیاز خاص فرودگاه به سفینە ها، این فرود برای ستان نم در همچنین
ی از جایی در بتواند سفینه ی که آن برای باشد. شده یل تش سفینە ها) شش ضلع های اندازە ی همان (با

شش ضلع های همە ی و شود منطبق فرودگاه شش ضلع های بر سفینه شش ضلع های باید بیاید، فرود فرودگاه
باشند. سالم سفینە اند، زیر در که فرودگاه

سیارە ی هوایی نیروی شدە اند. هم با جنگ وارد تازگ به که هستند ستان نم در سیاره دو ریه» «ش و یه» «نم
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نیروی  هدف کند. منهدم را ریه ش سیارە ی فرودگاه شش ضلع های از ی م تواند نقطە زن موش ی با یه نم
بیاید. فرود فرودگاه در نتواند سفینە ای هیچ که است این یه نم سیارە ی هوایی

دهید پاسخ زیر سوال ۲ به باال توضیحات به توجه با

دارد؟ نیاز موش چند به حداقل یه نم هوایی نیروی باشد، ریه ش سیارە ی فرودگاه نشان دهندە ی زیر تصویر اگر ۱۱

۵ (۵ ۷ (۴ ۸ (۳ ۶ (۲ ۴ (۱

زیر ل ش مطابق بزرگ تر و جدید فرودگاه ی از ریه ش سیارە ی خدمت گزار نیروهای ، ضربت عملیات ی در ۱۲
دارد؟ نیاز موش چند به حداقل یه نم هوایی نیروی ، قبل سؤال مشابه کردە اند. پردە برداری

۷ (۵ ۸ (۴ ۱۰ (۳ ۱۱ (۲ ۹ (۱

اجرا زیر صورت به و م گیرد ورودی عنوان به را (۱ و ۰ ارقام (از دودویی رشتە ای دارد، نام Zip که زیر وریتم ال
م شود:

بریز. z در را ورودی و یر ب نظر در ته مجموعە ای را S .۱
برس. پایان به و برگردان را آن ،z ∈ S یا است ی رقم z اگر .۲

۵
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کن. اضافه S به را z .۳
در کن؛ حذف را z راست سمت رقم باشند، برابر رقم دو این اگر یر؛ ب نظر در را z راست سمت رقم دو .۴

کن. اضافه z چپ سمت به را آن و کن حذف را z راست سمت رقم صورت، این غیر
بازگرد. ۲ مرحلە ی به .۵

م کند: تغییر صورت این به z مقدار بدهیم، وریتم ال این به ورودی عنوان به را ۱۱۱۰ رشتە ی اگر مثال، برای

۱۱۱۰ → ۰۱۱۱ → ۰۱۱ → ۰۱ → ۱۰ → ۰۱

باشد. صفر م تواند z رشتە ی چپ سمت رقم که کنید دقت م شود. ۰۱ با برابر Zip(۱۱۱۰) مقدار نتیجه، در و

دهید پاسخ زیر سوال ۲ به باال توضیحات به توجه با

برم گرداند؟ را متفاوت خروج چند وریتم ال این ن، مم رقم یازده دودویی رشتە های همە ی ازای به ۱۳

۲ (۵ ۵ (۴ ۲۲ (۳ ۱۲ (۲ ۱۰ (۱

سان ی اعضایش همە ی برای وریتم ال خروج که متمایز رقم یازده دودویی رشتە های از مجموعه بزرگ ترین ۱۴
دارد؟ اندازە ای چه باشد،

۴۶۲ (۵ ۹۲۴ (۴ ۵۰۴ (۳ ۲۵۲ (۲ ۳۳۰ (۱

م شود: انجام زیر صورت به ستە بندی ش عملیات داریم. صفحه در متمایز نقطە ی n کنید فرض

ازای به که م شود کشیده سته ش خط سپس م شوند. شمارە گذاری n تا ۱ اعداد با نقاط ابتدا
م کند. متصل i+ ۱ شمارە ی نقطە ی به را i شمارە ی نقطە ی ،(۱ 6 i 6 n− ۱ (برای i هر

است: شده انجام نقطه پنج روی ستە بندی ش عملیات ی زیر، ل ش در مثال برای

۱
۲

۳
۴

۵

باشند. داشته متفاوت شمارە گذاری های اگر تنها و اگر هستند، متمایز ستە بندی ش دو

دهید پاسخ زیر سوال ۲ به باال توضیحات به توجه با

ستە بندی ش عملیات م توان طریق چند به دارند. قرار دایره ی روی هم که داریم صفحە  در متمایز نقطە ی ۹ ۱۵
نکند؟ قطع را خودش شده ایجاد ستە ی ش خط که طوری داد، انجام نقاط این روی را

۵۱۲ (۵ ۲۵۶ (۴ ۱۱۵۲ (۳ ۲۳۰۴ (۲ است. متفاوت پاسخ نقاط، چینش به بسته (۱

۶
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،C ،B ،A متمایز نقطە ی چهار هیچ هم چنین، نیستند. هم خط آن ها از سە تا هیچ که داریم صفحه در نقطە  ۹ ۱۶
ستە بندی، ش عملیات برای کنید فرض باشند. موازی CD و AB پارە خط های که یافت نم توان را آن ها از D و

کنیم: شمارە گذاری زیر روش به را نقاط

که شرط این با م کنیم، تعیین دل خواه (زاویە ای) جهت در را بعدی دو مختصات محور ی ابتدا
هر که م کنیم شمارە گذاری طوری را نقاط سپس نباشد. برابر نقطە ای دو هیچ (x) طول مقدار

باشد. داشته بیش تری شمارە ی بیش تر،  (x) طول با نقطە ی

داد؟ انجام م توان متمایز ستە بندی ش چند روش، این با

است. متفاوت پاسخ نقاط، چینش به بسته (۵ ۱۸ (۴ ۹۰ (۳ ۳۶ (۲ ۷۲ (۱

گوشە ی دو بر که دارد وجود دریچه دو جدول، این از خانه هر در است. ۱۰ × ۱۰ جدول ل ش به آبولف کاخ
شده)، نصب آن بر که گوشە ای (حول درجە ای ۹۰ چرخش با م تواند دریچه هر شدە اند. نصب خانه آن از مقابل
به که دریچە ای چرخش با زیر، ل ش در مثال برای بدهد. وضعیت تغییر برعکس، یا عمودی به افق حالت از
برسیم: راست سمت وضعیت به چپ سمت وضعیت از م توانیم است، متصل جدول خانە ی چپ باال گوشە ی

گوشە ی در نصب با (و چسبیده هم به کامال دریچە ی دو مشترک) ضلع (دارای مجاور خانە ی دو که صورت در
حالت در زیر، ل ش در مثال برای برود. ری دی به خانە ها این از ی از م تواند فرد ی باشند، داشته سان) ی

خیر: ر دی حالت دو در اما دارد،  وجود خانه دو بین جابە جایی ان ام چپ سمت

دهید پاسخ زیر سوال ۲ به باال توضیحات به توجه با

زمان هر او برود. راست باال  خانە ی به م خواهد و دارد قرار جدول چپ پایین خانە ی در آبولف زیر، ل ش در ۱۷
را آن که دهد دستور دریچه آن مأمور به و کند انتخاب را خانە ها از ی دریچە های از ی م تواند بخواهد، که
بدهد باید دستور چند حداقل آبولف باشد). آبولف فعل خانە ی در شده انتخاب دریچە ی ندارد (لزوم بچرخاند

برسد؟ مقصد به بتواند تا
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۲۰ (۵ ۱۷ (۴ ۱۸ (۳ ۱۶ (۲ ۱۹ (۱

برای (هم چنان ذارد ب دریچه نو از خانە ها برای و بردارد را دریچە ها تمام م خواهد آبولف کاخ، بازسازی در ۱۸
چند به او شود). داده قرار عمودی، یا افق صورت به ی هر مقابل، گوشە ی دو در دریچه دو باید خانه، هر
(م توان رسید ر دی خانە ی هر به گام تعدادی با بتوان خانه هر از که طوری دهد، انجام را کار این م تواند طریق

چرخاند)؟ هم مسیر پیمودن حین را دریچە ها

۳ × ۲۳۰۰ (۵ ۲۳۰۰ (۴ ۲۲۰۰ (۳ ۲۱۰۱ (۲ ۲۲۰۱ (۱

۸


