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استفاده اس ماشین حساب مجاس نیست.

تذکزات آسمون:
ضمه آرسيی مًفقیت ثزای ضمب داوصپژيٌ گزامی ،خًاَطمىذ است قجل اس پبسخ ثٍ سؤاالت آسمًن ثٍ مًارد سیز تًجٍ
کىیذ:
 ایه آسمًن ضبمل  ۴مسألهی تشزیحی ي يقت آن  ۱۲۰دقیقه است.
 استفبدٌ اس مبضیهحسبة در ایه آسمًن غیز مجبس است.
َ مزاٌ داضته تلفه َمزاٌ (حتی خبمًش) در عًل سمبن آسمًن مجبس نیست.
 فقظ دايعلجبوی میتًاوىذ دفتزچٍی سؤاالت را ثب خًد ثجزوذ کٍ تب پبیبن آسمًن در جلسٍ حضًر داضتٍ ثبضىذ.
 اوتطبر ي ثبستًلیذ ایه سًاالت تًسظ کمیتهی اجرایی ماخ اوجبم ضذٌ است.
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۲

هاضیي ػجیة ( ۲۰نمره)
سؼیذ داسای هاضیي ػجیثی است کِ داسای  1111خاًِ حافظِ هیتاضذ .تِ ّش خاًِ حافظِ یک تیت گفتِ هیضَد ٍ تیت  iام سا
تا ً M iطاى هیدّینّ .ش تیت حافظِ یکی اص دٍ هقذاس  1 ٍ 1سا دس خَد رخیشُ هیکٌذ .هتاسفاًِ هقادیش رخیشُ ضذُ دس
حافظِ هاضیي قاتل سٍیت ًیست .تٌْا هیداًین اػذاد رخیشُ ضذُ دس تیتّای  811تا  911تشاتش  ٍ 1اػذاد رخیشُ ضذُ دس
تیتّای  911تا  1111تشاتش ّ 1ستٌذ.
ایي هاضیي ػجیة تٌْا تَاًایی اجشای دستَسات صیش سا داسد:
M [i1 ] M [i2 ]... M[ik ] 

]  : M[iتا اجشای ایي دستَس دس صَستی کِ اػذاد رخیشُ ضذُ دس تیتّای  iiام i2 ،ام ٍ

 ik ٍ . . .ام تشاتش  1تاضٌذ هقذاس ]  M [iیک ٍ دس غیش ایي صَست صفش خَاّذ ضذ.
M [i1 ] M [i2 ]... M[ik ] 

]  : M[iتا اجشای ایي دستَس دس صَستی کِ اػذاد رخیشُ ضذُ دس تیتّای  iiام i2 ،ام ٍ .

 ik ٍ . .ام تشاتش  0تاضٌذ هقذاس ]  M [iصفش ٍ دس غیش ایي صَست یک خَاّذ ضذ.
M[ik ] 

M [i2 ]...

] M [i1

]  : M [iتا اجشای ایي دستَس دس صَستی کِ تؼذاد یکّای رخیشُ ضذُ دس تیتّای ii

ام i2 ،ام ٍ  ik ٍ . . .ام فشد تاضذ هقذاس ]  M [iیک ٍ دس غیش ایي صَست صفش خَاّذ ضذ.
دس ٍاقغ ایي سِ دستَس تِ تشتیة  xor ٍ or ،andهٌطقی هیتاضٌذ .تذیْی است کِ تالفاصلِ تؼذ اص ایي کِ سؼیذ تِ دستگاُ
دستَس هیدّذ ،دستگاُ دستَس سا اجشا هیکٌذ .تَجِ کٌیذ اًذیسّای  i, i1,..., ikحذاقل  ٍ 1حذاکثش  1111هیتاضٌذ ٍ ً kیض
حذاقل  ٍ 1حذاکثش  1111هیتاضذ.
دس کٌاس دستَسات فَق ،ایي هاضیي ػجیة تِ سَال صیش ّن پاسخ هیدّذ.
 آیا ٌَّص اػذاد رخیشُ ضذُ دس تیتّای  811ام تا  011ام تشاتش تا  ٍ 1اػذاد رخیشُ ضذُ دس تیتّای  911ام تا  1111ام
تشاتش تا  1است؟
جَاب هاضیي تِ ایي سَال تلِ یا خیش خَاّذ تَد.
سؼیذ هیخَاّذ دس هَسد ػذد ]M[4

]2 M [3

]4 M[2

]8 M[1

 xاطالػاتی کسة کٌذ .اٍ دٍست داسد ایي

اطالػات سا تا اجشای کوتشیي تؼذاد دستَس ٍ تٌْا یک تاس سَال پشسیذى کسة کٌذ .تِ اٍ کوک کٌیذ تا اطالػات صیش سا تذست
آٍسد.
تَجِ :دس ّش قسوت اتتذا دستَسات خَد سا ًَضتِ ٍ سپس آى سا دس چٌذ سطش تَظیح دّیذ .دس ّش قسوت تایذ اص کوتشیي
تؼذاد دستَس هوکي استفادُ کٌیذ ،اها ًیاصی تِ اثثات کویٌِ تَدى تؼذاد دستَسات ًیست .دقت کٌیذ دس ّش قسوت فقط یک تاس
هیتَاًیذ سَال تپشسیذ.
الف) آیا  xتضسگتش اص  5است؟
ب) آیا  xتَاًی اص  2است؟ (دقت کٌیذ کِ  1تَاًی اص  2است).
ج) آیا  xتش  3تخصپزیش است؟
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تاصی ( 52نمره)
تِ یک جذٍل  n nیک هشتغ التیي هیگَیینّ ،شگاُ دس ّش یک اص خاًِّای آى یکی اص اػذاد ًَ 1, 2,..., nضتِ ضذُ تاضذ ٍ
دس ّیچ سطش ٍ ّیچ ستًَی ػذد تکشاسی ًذاضتِ تاضین .فشض کٌیذ  nػذدی طثیؼی ٍ تضسگتش اص  1111استً n! .فش سٍی یک
هشتغ التیي  n nدلخَاُ ضشٍع تِ تاصی هیکٌٌذّ .ش کس دس ًَتت خَد هیتَاًذ جای دٍ سطش ٍ یا دٍ ستَى اص جذٍل سا تا
ّن ػَض کٌذ .اٍلیي کسی کِ حشکتی اًجام تذّذ کِ یک هشتغ التیي تکشاسی ایجاد ضَد تاصًذُی تاصی است ٍ تقیِ افشاد تشًذُ
هیضًَذ .ثاتت کٌیذ ً n ! 1فش اٍل هیتَاًٌذ تا ّن تثاًی کٌٌذ تا ًفش ! nام (آخشیي ًفشی کِ حشکت اٍلص سا اًجام هیدّذ)
تاصًذُ ضَد.
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تکشاس سضتِّا ( 52نمره)
فشض کٌیذ  w1,..., wnسضتِّایی هتوایض تا حشٍف اًگلیسی کَچک تاضٌذ کِ هجوَع طَل آىّا اص  Qتجاٍص ًویکٌذ W .سا
ًیض یک سضتِ اًگلیسی دلخَاُ تا طَل  Qدس ًظش تگیشیذ.
ػذد ؟؟؟ (کِ 1,..., n
aca , w1

ab

bb , w2

 iاست) سا تشاتش تؼذاد ظاّشضذى سضتِ  wiدس  Wتؼشیف هیکٌین .تِ ػٌَاى هثال ،اگش
 W = abcabbb ٍ w3تاضٌذ ،آًگاُ 2

0 , a1

2 ٍ a2

 a3خَاّذ تَد.

ثاتت کٌیذ:
Q
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2 Q
n

) min(a1, a2,..., an

سًگآهیضی تاصُّا ( 31نمره)
فشض کٌیذ ]  n ، [x1, y1 ],[x2, y2 ],...,[xn , ynتاصُ سٍی هحَس اػذاد حقیقی تاضٌذ .هیخَاّین ایي تاصُّا سا تا تؼذادی سًگ کِ
ّش سًگ تا یک ػذد طثیؼی ضٌاختِ هیضَد ،سًگآهیضی کٌین.
دس یک سًگآهیضی f x ،سا تشاتش تضسگتشیي سًگ تاصُّا تیي تاصُّایی کِ ضاهل ًقطِی  xهیضًَذ ،تؼشیف هیکٌین .تذیْی
است کِ  f xفقط تشای ًقاطی کِ حذاقل دسٍى یک تاصُ قشاس داسًذ تؼشیف هیضَد .تِ یک سًگآهیضی صیثا هیگَیین ،اگش
تشای ّش ًقطِ هثل  xسٍی هحَس اػذاد حقیقی کِ حذاقل دسٍى یک تاصُ قشاس داسد ،دقیقا یک تاصُ تا سًگ  f xضاهل ًقطِی
 xضَد.
ها دس اتتذا ّوِی تاصُّا سا دس اختیاس ًذاسین ٍ تاصُّا یکی یکی دس اختیاس ها قشاس هیگیشًذ .تِ هحط آًکِ یک تاصُ سا دسیافت
کشدین تایذ یک سًگ تِ آى اختصاظ دّین ٍ هجاص تِ تغییش آى دس آیٌذُ ًیستین .اص سٍش صیش تشای سًگآهیضی تاصُّا استفادُ
هیکٌین:
فشض کٌیذ تاصُ  vسا دسیافت کشدُ تاضین .سًگّای  1, 2, 3,...سا تِ تشتیة اص کَچک تِ تضسگ اهتحاى هیکٌین تا تِ اٍلیي سًگی
تشسین کِ اگش آى سًگ سا تِ تاصُی  vاختصاظ تذّین ،سًگآهیضی صیثا تواًذ( .تا تَجِ تِ هحذٍد تَدى تؼذاد تاصُّا ،چٌیي
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سًگی حتوا ٍجَد داسد ).تاصُی  vسا تا آى سًگ ،سًگ هیکٌین ٍ تِ سشاؽ تاصُی تؼذ هیسٍین ٍ تا آخشیي تاصُ ّویي سًٍذ سا
اًجام هیدّین.
الف) فشض کٌیذ  iاهیي تاصُای کِ دسیافت هیکٌین ]  [x i , yiتاضذ ٍ دس ظوي تذاًین xn

yn

y2

ً . y1طاى دّیذ تؼذ اص دسیافت  nتاصُ ،تؼذاد سًگّای استفادُ ضذُ ،اص 1

x2

ٍ x1

 log2 nتجاٍص ًویکٌذ.

ب) تا فشض آًکِ تاصُّا دلخَاُ تاضٌذ ٍ تا یک تشتیة دلخَاُ تاصُّا سا دسیافت کٌینً ،طاى دّیذ تؼذ اص دسیافت  nتاصُ ،تؼذاد
سًگّای استفادُ ضذُ ،اص  3 nتجاٍص ًویکٌذ.
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استفاده اس ماشین حساب مجاس نیست.

تذکزات آسمونۺ
ضمه آرسيی مًفقیت ثزای ضمب داوصپژيٌ گزامی ،خًاَطمىذ است قجل اس پبسخ ثٍ سؤاالت آسمًن ثٍ مًارد سیز تًجٍ
کىیذ:
 ایه آسمًن ضبمل  ۴مسألهی تشزیحی ي يقت آن  ۱۸۰دقیقه است.
 استفبدٌ اس مبضیهحسبة در ایه آسمًن غیز مجبس است.
َ مزاٌ داضته تلفه َمزاٌ (حتی خبمًش) در عًل سمبن آسمًن مجبس نیست.
 فقظ دايعلجبوی میتًاوىذ دفتزچٍی سؤاالت را ثب خًد ثجزوذ کٍ تب پبیبن آسمًن در جلسٍ حضًر داضتٍ ثبضىذ.
 اوتطبر ي ثبستًلیذ ایه سًاالت تًسظ کمیتهی اجرایی ماخ اوجبم ضذٌ است.
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هشست سبصی ( 2۰نمره)
دًجبلِ  Aضبهل  n 2ػذد ؼجیؼی ،دادُ ضذُ اسز .هیداًین ّش یک اص اػذاد  1سب  nدقیقب  nثبس دس ایي دًجبلِ آهذُاًذ .هیخَاّین
ایي دًجبلِ سا ثِ صَسر صؼَدی هشست کٌین .دس ّش هشحلِ هیسَاى  nػعَ ایي دًجبلِ سا اًشخبة کشدُ ٍ آىّب سا ثِ یک سشسیت
دلخَاُ دس هکبىّبی قجلیضبى ًَضز .هیخَاّین دس کوششیي سؼذاد هشحلِ ،دًجبلِ سا هشست کٌین .ثِ ػٌَاى هثبل ،دًجبلِ صیش دس 2
هشحلِ هشست هیضَد:
111
, , , 2, 2, 2, 3, 3, 3
ثبثز کٌیذ ّش دًجبلِ دلخَاُ  Aسا هیسَاى دس حذاکثش 1

-2

111
, , , 2, 2, 3, 2, 3, 3

11
, , 2, 3, 2, 3, 2, 3,1

 nهشحلِ هشست کشد.

جبدُّب ( 22نمره)
کطَس آسالًشیس داسای  2nضْش اسز کِ ّش دٍ ضْش ثب یک جبدُ (خبکی یب آسفبلز) هسشقین ثِ یکذیگش هشصل ّسشٌذ .یک سٍص،
ٍصاسر ساُ ایي کطَس کِ سبثقِ ؼَالًی دس اسخبر سصوینّبی ػجیت ٍ غشیت داسد ،سصوین هیگیشد سب ضْشّبی کطَس سا ثِ دٍ
اسشبى (ًِ لضٍهبً ثب سؼذاد ضْشّبی ثشاثش) سقسین کٌذ .ایي سصوین ثبیذ ؼَسی اجشایی ضَد کِ ّش جبدُ هیبى دٍ ضْش دس یک اسشبى،
آسفبلز ثبضذ .ثشای اًجبم ایي ّذفٍ ،صاسر ساُ دس ًظش داسد ّش سٍص  nجبدُ کِ ّیچ دٍ جبدُای ثِ یک ضْش هٌشْی ًیسشٌذ سا
اًشخبة کشدُ ٍ ّوِی جبدُّبی خبکیِ اًشخبة ضذُ سا آسفبلز ٍ ّوِی جبدُّبی آسفبلزِ اًشخبة ضذُ سا خبکی کٌذ .ثب فشض
ایي کِ ًَع جبدُّب دس سٍص آغبصیي دلخَاُ ّسشٌذ ،آیب ٍصاسر ساُ هَفق هیضَد کطَس سا ثِ دٍ اسشبى ثب ضشایػ گفشِ ضذُ سقسین
کٌذ؟

-3

خشگَش ًبهشئی ( 22نمره)
 1391سکَ دس یک سدیف قشاس داسًذ ٍ یک خشگَش ًبهشئی سٍی یکی اص سکَّب ًطسشِ اسز .هیخَاّین ایي خشگَش سا
ضکبس کٌین .دس ّش هشحلِ هیسَاًین ثِ یکی اص ایي سکَّب ضلیک کٌین .اگش خشگَش سٍی سکَیی کِ ثِ آى ضلیک ضذُ ًطسشِ
ثبضذ ،ضکبس هیضَد؛ دس غیش ایي صَسر ثِ ػلز سشس اص صذای سیشاًذاصی ،سٍی یکی اص دٍ سکَی هجبٍسش (دس صَسر
ٍجَد) هیدشد .سٍضی ثشای سیشاًذاصیّب اسائِ دّیذ کِ هؽوئي ثبضین ثؼذ اص حذاکثش  11111ضلیک ،خشگَش حشوب ضکبس
هیضَد.
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سایبًِ ثبسشبًی ( 31نمره)
ثبسشبىضٌبسبى دس صهبى حفبسی ضْش ثبسشبًی آسالًشیس ثِ یک سایبًِ ثبسشبًی ثشخَسدًذ کِ دس ػیي سبدگی داسای سَاًبییّبی
ثسیبسی ثَد .ثؼذ اص اًجبم ثشسسیّبی اٍلیِ هطخص ضذ کِ ایي سایبًِ ثشای اًجبم هحبسجبر ،اػذاد سا ثِ صَسر ًوبیص دس
هجٌبی  ٍ 2دس سضشِّبی ثِ ؼَل  32اص اسقبم ً 1 ٍ 1گْذاسی هیکٌذ .ثِ ّش یک اص اسقبم  1 ٍ 1دس ًوبیص دٍدٍیی ،یک ثیز
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گفشِ هیضَد ٍ ثیزّب سا اص سوز ساسز ثِ چخ ثب اػذاد  1سب  31ضوبسُگزاسی هیکٌین .ثِ ػٌَاى هثبل ایي سایبًِ ثشای رخیشُ
ػذد  27سضشِ صیش سا ًگْذاسی هیکٌذ:
00000000000000000000000000011011
ثشای ًگْذاسی اػذاد ،ایي سایبًِ یک حبفظِ  26خبًِای داسد کِ دس ّش خبًِ هیسَاًذ یک ػذد  32ثیشی سا رخیشُ کٌذ .ایي
خبًِّب ثب حشٍف  aسب ً zبمگزاسی هیضًَذّ .وچٌیي هطخص ضذُ اسز ایي سایبًِ سَاًبیی اًجبم ػولیبرّبی "ٍ ثیشی"" ،یب
ثیشی"ً" ،قیط ثیشی"" ،ضیفز ثیشی ثِ سوز ساسز" ،جوغ ٍ ظشة سا داسد.
ثشای ًوبیص ساحزسش اػذادّ ،ش ػذد سا ثِ صَسر یک ػذد  8سقوی دس هجٌبی ً 16طبى هیدّین .ثِ ػٌَاى هثبل ػذد  27سا ثِ
صَسر صیش ًوبیص هیدّین( :دقز کٌیذ اسقبم  10,11,...,15دس هجٌبی  16ثب ً A, B,..., Fوبیص دادُ هیضًَذ)
0000001B
ّش دسشَس دس ایي سایبًِ ،یکی اص ػولیبرّبی ثبال سا سٍی اػذاد ثبثز یب اػذاد دسٍى حبفظِّب اجشا کشدُ ٍ ًشیجِ سا دس یکی اص
خبًِّبی حبفظِ رخیشُ هیکٌذ .دسشَسّبی ایي سایبًِ ثِ ضکل صیش اسشفبدُ هیضًَذ:
دسشَس
ADD a, b, c
MLT a, b, c

AND a, b, c

OR a, b, c

SHR a, b, c

NOT a, b

سَظیح

ػولکشد
هقذاس حبفظِ  aسا ثشاثش حبصل جوغ  c ٍ bقشاس
هیدّذ
هقذاس حبفظِ  aسا ثشاثش حبصل ظشة  c ٍ bقشاس
هیدّذ
هقذاس حبفظِ  aسا ثشاثش حبصل "ٍ هٌؽقی" ٍ b

ثیز  iام دس حبفظِ  aدس صَسسی ثشاثش  1هیضَد کِ

 cقشاس هیدّذ

ثیز  iام ّن دس ّ ٍ bن دس  cثشاثش  1ثبضذ

هقذاس حبفظِ  aسا ثشاثش حبصل "یب هٌؽقی" ٍ b

ثیز  iام دس حبفظِ  aدس صَسسی ثشاثش  1هیضَد کِ

 cقشاس هیدّذ

ثیز  iام دس حذاقل یکی اص  c ٍ bثشاثش  1ثبضذ

 bسا ٍ cاحذ ثِ سوز ساسز ضیفز دادُ ٍ دس a

هقذاس  aسا ثشاثش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قشاس هیدّذ (هقذاس b

رخیشُ هیکٌذ.

سغییش ًویکٌذ)

"ًقیط هٌؽقی"  bسا دس  aرخیشُ هیکٌذ.

ثیز  iام دس حبفظِ  aدس صَسسی ثشاثش  1هیضَد کِ
ثیز  iام دس  bثشاثش  0ثبضذ

ّش ثشًبهِ دس ایي کبهذیَسش دًجبلِای اص دسشَسّب اسز کِ ثِ سشسیت اجشا هیضًَذ .ثِ ػٌَاى هثبل فشض کٌیذ دٍ ػذد دس
حبفظِّبی  b ٍ aرخیشُ ضذُاًذ .ثشًبهِ صیش هطخص هیکٌذ کِ حبصل جوغ آىّب ثِ  2ثخصدزیش اسز یب ًِ (اگش ثخصدزیش
ثبضذ ػذد  1سا دس حبفظِ  zرخیشُ هیکٌذ ٍ دس غیش ایي صَسر ػذد  0سا دس حبفظِ  zرخیشُ هیکٌذ)
ADD c, a, b
AND d, c, 00000001
NOT e, d
AND z, e, 00000001
educo.ir
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ثؼذ اص اًجبم سحقیقبر هشحلِ دٍم هطخص ضذ کِ ایي سایبًِ داسای یک دسشَس ػجیت ًیض ّسز کِ سؼذاد ثیزّبی دس
اًذیسّبی صٍج یک ػذد کِ داسای هقذاس ّ 1سشٌذ سا دس یک خبًِ حبفظِ رخیشُ هیکٌذ .ثشای اسشفبدُ اص ایي دسشَس ثبیذ ثِ
ضکل صیش ػول کشد:
CNT a, b
ثؼذ اص اجشای ایي دسشَس ،سؼذاد ثیزّبی  1دس اًذیسّبی صٍج ػذد دس حبفظِ ( bیب ػذد ثبثز  )bدس خبًِ حبفظِ  aرخیشُ
هیضَد .ثِ ػٌَاى هثبل ثؼذ اص اجشای ثشًبهِ صیش ،ػذد  2دس هشغیش  zرخیشُ هیضَد ،صیشا ثیزّبی  a2 ٍ a0داسای هقذاس 1
خَاٌّذ ثَد:
ADD a, 00000002, 00000005
CNT z, a
توجه :دس ّش قسوز اثشذا ثشًبهِ خَد سا ًَضشِ ٍ سذس آى سا دس چٌذ سؽش سَظیح دّیذ.
الف) ثشًبهِای ثٌَیسیذ کِ ثب اسشفبدُ اص  4دسشَس ،سؼذاد ثیزّبی ثب هقذاس  1ػذدی سا کِ دس حبفظِ  aرخیشُ ضذُ اسز سا دس
حبفظِ  zرخیشُ کٌذ.
ة) اٍلیي ثشًبهِای کِ ثشای ایي کبهذیَسش کطف ضذ ،ثشًبهِای ثَد کِ سؼذاد سکشاسّبی سضشِ  01سا دس ًوبیص دٍدٍیی ػذدی کِ
دس حبفظِ  aرخیشُ ضذُ اسز ،ثِ ضشؼی کِ  1دس یک اًذیس فشد ٍ  1دس یک اًذیس صٍج آهذُ ثبضذ سا هحبسجِ ٍ دس حبفظِ z
رخیشُ هیکشد .ثِ ػٌَاى هثبل اگش ػذد دسٍى حبفظِ  aثشاثش  DDABCDEFثبضذ ،ایي هقذاس ثشاثش  3اسز.
a = 11011101101010111100110111101111
ثشًبهِای ثب حذاکثش  4دسشَس ثٌَیسیذ سب ایي کبس سا اًجبم دّذ .ثشای ثشًبهِ خَد ضیَُ کبسکشد آى سا دس چٌذ سؽش سَظیح دّیذ.
ح) ثؼذ اص کطف ثشًبهِ قسوز قجل ،هحققبى ثشًبهِای سا دیذا کشدًذ کِ ػولکشد دسشَس  CNTسا ضجیِسبصی هیکشد .اهب
هشبسفبًِ یک ػذد دس دسشَس آخش ثشًبهِ قبثل خَاًذى ًجَد .ایي ثشًبهِ ثِ ضکل صیش اسز( :هیسَاًیذ فشض کٌیذ ػذد دسٍى
حبفظِ  aثشاثش ً 55555555یسز)
AND b, a, 55555555
SHR c, b, 00000002
ADD d, b, c
AND e, d, 33333333
MLT f, e, 11111111
… SHR z, f,
ػذد هشثَغ ثِ هکبى خبلی سا کبهل کٌیذ ٍ ساُ حل خَد سا سَظیح دّیذ.

هَفق ثبضیذ!
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