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آزمون عملی اول

 دقیقه۳۰۰زمان آزمون : 

نکات : 

 به نام rar. هر سؤال را با اسم نوشته شده در ابتدای سؤال ذخیره کنید و همه سؤالها را در فایل ۱
 باشد.exam1 بفرستید. موضوع ایمیل شما باید exam.mathdpt@gmail.comخودتان به ایمیل 

 میباشد اگر برنامه شما قابلیت جواب دادن درست به همه تست ها در زمان ۱۰۰. نمره هر سؤال ۲
 به آن تعلق میگیرد. برخی از تست ها شرایط خاص تر دارند که در سؤال ۱۰۰داده شده را داشته باشد نمره 

ذکر شده است (برای مثال ممکن است ورودی آنها کوچکتر باشد)

. حافظه داده شده به سؤالها نامحدود میباشد اما سعی به خراب کردن سرور نکنید. ۳

 کد زیر را بزنیدmain. برای سریعتر عمل کردن برنامه در گرفتن ورودی در ابتدای ۴

)ios::sync_with_stdio(false
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سؤال اول

بزرگ ضرب

zarb.cpp

 ثانیه۱محدودیت زمان هر تست : 

دو عدد آ و ب به شما داده شده است. حاصل ضرب آن دو را در خروجی چاپ کنید.

ورودی:

 رقم میباشد.۵۰۰ورودی شامل دو سطر میباشد که در هر سطر یک عدد طبیعی مثبت با حداکثر 

خروجی:

در تنها سطر خروجی حاصل ضرب دو عدد داده شده را چاپ کنید.

نکات : 

 رقمی میباشند.۹حداکثر  ها اعداد ورودی ٪ تست۲۰در 

ورودی نمونهخروجی نمونه
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سوال دوم

برج های هانوی

borj.cpp

 ثانیه۲محدودیت زمان هر تست : 

 n وزنه داریم که وزن های آنها متفاوت اند و وزنشان عددی طبیعی بین یک تا nمیباشد.حال در ابتدای کار 
وزنه ها در سه میله روی همدیگر قرار گرفته اند. برای مرتب کردن آن هظظا میتظظوانیم وزنظظه هظظا را جابجظظا کنیظظم منظظظور از
جابجایی برداشتن یک وزنه از بالی یک میله و قرار دادن آن وزنه در بالی میله ی دیگر است. قانونی داریم که هیچ گظظاه

یک وزنه از خود آن وزنه سنگین تر باشد(میدانیم این قانون نیز در حالت ابتدایی وزنه ها نیظز رعظایتنباید وزنه ی بالیی 
شده است) با رعایت این قانون کمترین جابجایی برای قرار دادن همه ی وزنه ها بر روی یک میله را بدست آورید.

ورودی :

  داده شده اسظظت کظظه نشظظان دهنظظدهC  و  B  و  A تعداد وزنه ها. در سطر دوم سه عدد nدر سطر اول ورودی 
 عدد آمده است که نشان دهنده وزن وزنه های سظظتون اول میباشظظد.Aتعداد وزنه های هر ستون میباشد. در سطر بعدی 

 عظظدد کظظه نشظظان دهنظظدهC عدد دارد که نشان دهنده وزن وزنه ها در ستون دوم میباشد و سطر سظظوم Bسطر بعدی آن 
. وزن های داده شده در هر سطر به ترتیب نزولی میباشند.ستون سوم میباشد

خروجی :

خروجی شامل دو سطر است. در سطر اول شماره میل ای که وزنظظه هظظا بایظظد در آن جمظظع شظظود، در سظظطر بعظظد
 را بنویسید.۱۰۰۰۰۰۰باقیمانده کمترین تعداد جابجایی بر عدد 

محدودیت ها :

n < 10001  وA,B,C < n+1و   A+B+C = n          



ورودی نمونهخروجی نمونه
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سوال سوم

آس های پیاپی

ace.cpp

 ثانیه۲محدودیت زمان هر تست : 

 شماره گذاری شده است. در ابتدا مقدار هر عنصری از آرایهn تا ۱ عضوی داریم که اعضای آن از nیک آرایه 
 مرحله در هر مرحله عملیات زیر را انجام میدهیم :qصفر است. در 

 ).r و l-ام آرایه مقدار یک را اضافه میکنیم ( شامل خود r-ام آرایه تا عنصر lبه مقادیر عناصر 

 میباشد.n تا ۱پس از اتمام تمام مراحل هدف شما یافتن مقادیر خانه های 

ورودی:

 نشانr و l سطر بعد در هر سطر دو عدد q و تعداد مراحل کار). در ه (تعداد اعضای آرایq و nدر سطر اول 
دهنده ابتدا و انتهای عملیات.

خروجی:

-ام آرایهi-ام نشان دهنده مقدار عنصر i عدد که با خط فاصله از هم جدا شده اند. عدد nدر سطر اول خروجی 
میباشد.

محدودیت ها:

q < 1001 و n < 1001٪ تست ها : ۳۰در  

q < 100001 و n < 100001در تمام تست ها : 

l <= r <= n



ورودی نمونهخروجی نمونه
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سوال چهارم

توفیق اجباری

tof.cpp

 ثانیه۲محدودیت زمان هر تست : 

 برویم و کمترین تعداد راس راt به راس s میخواهیم از راس  راس میباشد.n یک گراف همبند ساده با Gگراف 
 وsطی کنیم. هدف شما این است که بگویید از چه رئوسی حتمن باید گذشت (یعنی در تمام کوناه ترین مسیر های بین 

t.(این راس ظاهر شود 

ورودی:

t و s (تعداد یال های گراف) . در سطر دوم دو راس m (تعداد رئوس گراف) و nدر سطر اول ورودی دو عدد 
 می آید نشان دهندهv و u سطر بعدی در هر سطر دو راس m میباشند داده میشود. سپس در n تا ۱که عددی بین 

  میباشد.v و uیالی بین دو راس 

خروجی:

 عدد که هرk تعداد راس هایی که حتمن در کوتاه ترین مسیر می آیند. در سطر دوم kاول خروجی در سطر 
کدام نشان دهنده راس هایی ست که حتمن در کوتاه ترین مسیر می آید. راس ها را باید مرتب شده در خروجی چاپ

کنید.

محدودیت ها:

n < 1001 , m< 1001٪ تست ها : ۳۰در 

 n < 100001 , m < 200001در همه تست ها : 
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