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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  8مسألهی تشزیحی ي يقت آن  ۵۴۰دقیقه 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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لیَاى ثبسی (ً 02وزُ)
یه هیش چزخبى هزثغ ضىل را در ًظز ثگیزیذ وِ در ّز یه اس چْبر گَضِی آى یه ػذد لیَاى لزار داردّ .ز لیَاى یب رٍ ثِ ثبال
) ( است یب رٍ ثِ پبییي ) ( « .هحوذ» وِ چطوبًص ثستِ است ،هیخَاّذ ثب تَجِ ثِ لَاػذ سیز ثب حذالل تؼذاد «حزوت»
ّوِی لیَاىّب را یب رٍ ثِ ثبال وٌذ ٍ یب ّوِ را رٍ ثِ پبییي .ایي وبر سیز ًظز یه داٍر اًجبم هیضَدّ .ز حزوت ضبهل ّوِی
هزاحل سیز است وِ ثِ تزتیت اجزا هیضًَذ:
 )1داٍر هیش را ثِ دلخَاُ هیچزخبًذ تب ّز لیَاًی وِ ثخَاّذ در گَضِی هَردًظزش لزار گیزد.
 )2هحوذ دٍ گَضِی هیش را اًتخبة هیوٌذ .اگز ایي دٍ گَضِ دٍ سز یه ضلغ هزثغ ثبضٌذ آىّب را گَضِّبی هجبٍر ٍ اگز دٍ
سز یه لغز ثبضٌذ آىّب را گَضِّبی رٍثِرٍ هیگَیین.
 )3هحوذ دٍ لیَاى در گَضِّبی اًتخبثی را لوس هیوٌذ ٍ هیفْوذ وِ ّز یه رٍ ثِ ثبالست یب رٍ ثِ پبییي.
 )4هحوذ ثب ثزػىس وزدى تؼذادی (ضبیذ ّیچوذام) اس ایي دٍ لیَاى آى دٍ را ثِ ّز صَرتی وِ السم ثجیٌذ در هیآٍرد.
 )5داٍر ثِ هحوذ هیگَیذ وِ آیب ّوِی لیَاىّب ّنجْت ّستٌذ یب خیز .اگز ّنجْت ثبضٌذ وِ هحوذ هَفك ضذُ است ٍ وبر
توبم استٍ ،گزًِ ثبیذ حزوت ثؼذی را اًجبم دّذ.
آیب هحوذ هیتَاًذ ثب تؼذاد هحذٍدی حزوت ایي وبر را اًجبم دّذ؟ در صَرتی وِ جَاة ضوب هٌفی است آى را اثجبت وٌیذ.
ثزای جَاة هثجت ،حذالل تؼذاد حزوتّب را ثِ دست آٍریذ ٍ ًطبى دّیذ وِ آى تؼذاد حزوت وویٌِ است.
نکتهیمهم :ثزای ثیبى استذالل یب الگَریتن خَد حتوبً اس ًوبدّبی


 ٍ ,یب ? استفبدُ وٌیذ ٍ ٍضؼیت لیَاىّب را ثِ صَرت

دًجبلِی چْبرتبیی اس ایي ًوبدّب ًطبى دّیذ .هثالً در اثتذا ٍضؼیت ???? است ،یؼٌی هحوذ ًویداًذ وِ لیَاىّب در چِ ٍضؼی
?? ? ،

لزار دارًذ .اگز اٍ در اٍلیي حزوت دٍ لیَاى هجبٍر را رٍ ثِ پبییي وٌذٍ ،ضؼیت ثِ صَرت
??
?
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در هیآیذ ٍ اگز ٍضؼیت هثالً ?

یب

?،

?? یب

? ثبضذ ٍ ایي دٍ لیَاى رٍثِرٍ را ثِ سوت ثبال در آٍرد ٍضؼیت ثِ صَرت

? در هیآیذ.

هْزُّب (ً 25وزُ)
تؼذادی هْزُ دارین وِ رٍی ّز وذام یه ػذد عجیؼی ًَضتِ ضذُ استّ .زثبر هیتَاًین یه هْزُ ثِ ضوبرُی  nرا ثزدارین ٍ ثِ
جبی آى دٍ هْزُی جذیذ ،یىی ثِ ضوبرُی  ٍ n + 1یىی ثِ ضوبرُی  2nلزار دّین .آیب ّویطِ ،ثِ اسای ّز تؼذاد هْزُی
اٍلیِ (وِ هوىي است ثؼضی اس آىّب ضوبرُی یىسبى داضتِ ثبضٌذ) ،هیتَاى ثب در پیص گزفتي رٍش هٌبست ثِ جبیی رسیذ وِ
ّیچ دٍ هْزُای ضوبرُی ثزاثز ًذاضتِ ثبضٌذ؟
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سیبرُی آلفب (ً 33وزُ)
در سیبرُی آلفب وِ اخیزاً وطف ضذُ m × n ،وطَر ٍجَد دارد .اعالػبت سیز درثبرُی ایي وطَرّب وطف ضذُ است:
.m ≥ 3 ٍ n ≥ 3 
ّ ز وطَر ثب یه سٍجِ هزتت اس اػذاد عجیؼی ثِ صَرت )  (i, jوِ n

 دٍ وطَر ) (i2, j2 ) ٍ (i1, j1ثِ ّن جبدُ دارًذ ،اگز ٍ تٌْب اگز:
educo.ir

j

m ٍ1

i

ً 1بمگذاری ضذُ است.
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i2 --

j2 | 1 ٍ i1

. | j1
j2 | n

 ٍ --یب ایٌىِ i2

1 ٍ i1

 ٍ --یب ایٌىِ j2

i2 | 1 ٍ j1

 ٍ --یب ایٌىِ j2

سال 138۲

1 ٍ j1

. | j1

. | i1

i2 | m

. | i1

(در ٍالغ ّز وطَری ثِ چْبر وطَرِ دیگز جبدُ دارد).
دٍ جْبًگزد لصذ دارًذ ثب ضزٍع اس یه وطَرِ دلخَاُّ ،ز وذام سفزی را ثِ توبمِ وطَرّب اًجبم دٌّذ ٍ اس ّز وطَری در عَل
سفز دلیمبً یه ثبر ػجَر وٌٌذ ٍ سزاًجبم ثِ وطَر ضزٍعِ سفز ثبسگزدًذ .اهب آى دٍ ثِ دالیلی هبیل ًیستٌذ اس ّیچ جبدُای وِ لجال
جْبًگزدِ دیگز اس آى ػجَر وزدُ ٍ یب در حبل ػجَر است ،ػجَر وٌٌذ.
ثبثت وٌیذ ایي دٍ ًفز ّوَارُ هیتَاًٌذ سفزّبی خَد را ثب هَفمیت ثزًبهِریشی وٌٌذ ٍ ثِ اًجبم ثزسبًٌذ.
در ضىل سیز 3 ،هثبل ثزای حبلتّبی  m = 4 , n = 4 ٍ m = 3 , n = 4 ٍ m = 3 , n = 3وطیذُ ضذُ است.
خغَطِ ًمغِچیي هسیزِ سفزِ یىی ٍ خغَطِ پزرًگ هسیزِ سفزِ جْبًگزدِ دیگز است .در ّز ضىل ،ضْز )  (i, jدر سغز ٍ i
ستَى  jلزار دارد.
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خبعزًَُیسی ثبرٍى (52نمره)
پس اس ایيوِ «ٍیَالًتِ دٍ ریَالٌذُ» ( )Violante de Rivalondeثزای ّویطِ اس ًشد «ثبرٍى وَسیوَ الٍرس دٍ رًٍذٍ»
( )Baron Cosimo Laverse du Rondoرفت ،ثبرٍى اس فزط ًبراحتی خبعزًَُیسیّبی رٍساًِ خَد را هتَلف وزد.
اهب پس اس هذتی تصوین گزفت دٍثبرُ آى را آغبس وٌذ .اهب ایي ثبر هیخَاست عَری ثٌَیسذ وِ تٌْب خَدش ثفْوذ .ثٌبثزایي یه

educo.ir

educo.ir

سال 138۲

مزحله دوم دوره 1۴

۴

سثبى رهش اثذاع وزد وِ فمظ اس دٍ ػالهت  O ٍ Xتطىیل ضذُ ثَد ٍ اس ایي ػالئن ثزای ًطبى دادى حزٍف ،فَاصل خبلی ٍ
ًطبًِّبی سجبًٍذی سثبى هبدری خَد (وِ اس ایي ثِ ثؼذ ثِ آىّب ّن حزٍف هیگَیین) استفبدُ هیوزد .ثِ ایي تزتیت وِ ثزای
ّز وذام اس ایي حزٍف ،رهشی اس ػالئن  O ٍ Xتؼییي وزد؛ هثالً ثزای حزف  dاس رهش  ،OXثزای  sاس رهش  ،OOXثزای  nاس
 ،OXOثزای  lاس  ،XOثزای  aاس  ،XXثزای  pاس  ٍ OOثزای  eاس  Xاستفبدُ وزد .اٍ ثزای ًطبى دادى یه ولوِ ،رهشّبی
ته ته حزٍف آى ولوِ را ثِ تزتیت پطت سز ّن هیًَضت.
یه رٍس وِ ثبرٍى یبدداضتّبیص را هزٍر هیوزد ثِ ولوِی  OOXXXOXOOXثزخَرد ٍ ًفْویذ وِ ایي ولوِ در اصل
 sandثَدُ یب ( .palesضوب ّن اهتحبى وٌیذ)
پس تصوین گزفت رهشّبی حزٍف را عَری تغییز دّذ وِ ّیچ دٍ تزتیت هتفبٍت اس حزٍف (ثب هؼٌی یب ثی هؼٌی) پس اس رهش
ضذى ثِ رضتِی یىسبًی اس ػالئن تجذیل ًطَد ٍ در ایي وبر هَفك ضذ.
اگز در سثبى هبدری ثبرٍى  kحزف ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ ،عَل رهشّبی جذیذ هزثَط ثِ ایي حزٍف ثزاثز  lk ..., l2, l1ضذُ ثبضٌذ،
ًطبى دّیذ:
1
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1
l

2k

...

1

1

l2

l1

2

2

تحَل ٍ تغَر (52نمره)
ثِ دًجبلِای هتٌبّی اس حزٍف  b ٍ aوِ پطت سز ّن لزار گزفتِ ثبضٌذ یه ولوِ هیگَیین .هثالً  bbabیب ّ aaaaaز وذام
یه ولوِ ّستٌذ .لبػذُای ثِ ًبم «لبػذُی تحَل» ٍجَد دارد وِ عجك آى ثب داضتي ولوِای هثل  ،Wاگز جبیی در ab ،W
هطبّذُ وزدین هیتَاًین آى را ثِ  bbaتجذیل وٌین ٍ ثِ ایي تزتیت ولوِی جذیذی هثل  Wثِ ٍجَد ثیبٍرین .هثالً ولوِی
 aababرا هیتَاى ثب لبػذُی تحَل ثِ ّز یه اس ولوبت  abbaabیب  aabbbaتجذیل وزد (ثز حست ایيوِ لبػذُ را رٍی
اٍلیي یب دٍهیي  abاجزا وٌین).
یه هتخصص دستَر سثبى ادػب وزدُ است وِ «لبػذُی تحَل تَلفپذیز است ».یؼٌی اگز ثب ّز ولوِی دلخَاُ هثل  W1ضزٍع
وٌین ،ثب لبػذُی تحَل آى را ثِ ولوِای هثل  W2تجذیل وٌین ،سپس هجذداً ثب لبػذُی تحَل  W2را ثِ ولوِای هثل  W3تجذیل
وٌینّ ٍ ،ویيعَر اداهِ دّین ،ثِ جبیی هیرسین وِ دیگز رٍی ولوِی ثِ دست آهذُ ًویتَاى لبػذُی تحَل را اجزا وزد.
الف) درستی یب ًبدرستی ایي ادػب را اثجبت وٌیذً 15( .وزُ)
ة) لبًَى دیگزی ثِ ًبم «لبًَى تغَر» ٍجَد دارد وِ ضجیِ ثِ لبػذُی تحَل است ثب ایي تفبٍت وِ اگز در ولوِی  ،Wرضتِی
 abرا هطبّذُ وزدین ،هیتَاًین آى را ثِ  bbaaتجذیل وٌین .آیب لبًَى تغَر تَلفپذیز است؟ (ً 13وزُ)
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حلشٍىِ آسهبیطگبّی (52نمره)
هحممی ثز رٍی رفتبر ًَػی حلشٍى تحمیك هیوٌذ .اٍ دستگبّی ضبهل یه جذٍل  122×122سبختِ است ٍ حلشٍى را رٍی آى
لزار دادُ است .حلشٍى ّز رٍس صجح ضزٍع ثِ حزوت هیوٌذ ٍ ٌّگبم ضت ثِ یىی اس خبًِّبی هجبٍر آى هیرسذ (اگز دٍ
خبًِ ضلغ هطتزن داضتِ ثبضٌذ هیگَیین هجبٍرًذ) ٍ ضت را در آىجب استزاحت هیوٌذ .فزدا صجح دٍثبرُ حزوت را ضزٍع
educo.ir
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هیوٌذ .در ضوي حلشٍى ًویتَاًذ اس جذٍل خبرج ضَد .جذٍل در ضىل سیز ًطبى دادُ ضذُ استً .بم چْبر گَضِی جذٍل را
هغبثك ضىل خبًِّبی  D ٍ C ،B ،Aهیگذارین.
100
B

1 2 3
A

C

1
2
3

100 D

در ّز یه اس خبًِّبی  D ٍ C ،Bیه دستگبُ پزتبة وٌٌذُ لزار دارد .ایي  3دستگبُ ّز ضت فؼبل ضذُ ٍ در صَرتی وِ
حلشٍى در یىی اس آى خبًِّب ثبضذ ،آى را ثِ خبًِی  Aپزتبة هیوٌذ .در ًتیجِ در ًیوِی ضت حلشٍى در خبًِی  Aلزار
هیگیزد ٍ ٌّگبم صجح حزوت را اس آىجب اداهِ هیدّذ.
هحمك هب هیخَاّذ ثذاًذ وِ حلشٍى چٌذ ثبر ٍ ّز ثبر اس چِ خبًِای پزتبة ضذُ است .ثذیي هٌظَر ثؼضی رٍسّبٌّ ،گبهی وِ
حلشٍى هیخَاّذ ضزٍع ثِ حزوت وٌذ سز دستگبُ هیآیذ ٍ یبدداضت هیوٌذ وِ حلشٍى در وذام خبًِ لزار دارد.
فزض وٌیذ وِ هحمك صجحِ رٍس اٍل ،صجح رٍس  k + 1ام ،صجح رٍس  2k + 1ام( ... ،یؼٌی ّز  kرٍس یه ثبر ،اس رٍس اٍل) ثِ
سزاؽ دستگبُ هیآیذ ٍ ّز ثبر ،پس اس دادى غذا ثِ اٍ ،هىبى حلشٍى را یبدداضت هیوٌذ.
ّذف هحمك ایي است وِ تٌْب اس اعالػبت یبدداضت ضذُی خَد جَاة سؤال را پیذا وٌذ .یؼٌی ّوِی دفؼبتی وِ حلشٍى
پزتبة ضذُ ٍ ایيوِ ّزثبر اس وذام خبًِ پزتبة ضذُ را هحبسجِ وٌذ .اس عزف دیگز چَى هحمك سزش ضلَؽ است ،هیخَاّذ
خیلی ون ثِ حلشٍى سز ثشًذ ،یب ثِ ػجبرت دیگز هیخَاّذ همذار  kرا ثیطیٌِ وٌذ.
 kرا عَری هحبسجِ وٌیذ وِ هحمك ثتَاًذ ثِ ّذف خَد ثزسذ ٍ ًیش ثبثت وٌیذ جَاة ضوب ثشرگتزیي kی هوىي است.
در اثتذای جَاة خَد در ثزگِ ،همذاری را وِ ثزای  kثِ دست آٍردُایذ ثٌَیسیذ.
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اػذاد ًحس (52نمره)
هٌظَر اس یه رضتِ ػذدیِ «اس راست ًبهتٌبّی» دًجبلِای ثیپبیبى اس رلنّبست وِ اس سوت راست پطت سز ّن لزار گزفتِ
ثبضٌذ .اگز دًجبلِی رلنّب ًِ فمظ اس سوت راست ،ثلىِ اس سوت چپ ًیش ثذٍى تَلف اداهِ داضتِ ثبضذ ،آى رضتِی ػذدی را
«اس دٍ عزف ًبهتٌبّی» هیگَیین.
هیگَیین ػذد  Nدر یه رضتِی ػذدی ٍجَد دارد ،اگز در لسوتی اس آى رضتِ ػیٌبً ظبّز ضذُ ثبضذ .هثالً ػذد  1333در رضتِی
اس راست ًبهتٌبّیِ سیز
1229971383325 . . . . . . .
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ٍ ػذد  2334در رضتِی اس دٍ عزف ًبهتٌبّیِ سیز
. . . . . . . . 9300220224215 . . . . . . . .
ٍجَد دارد.
در یه تحمیك ،توبم اػذادی را ثِ دست آٍردُاًذ وِ اس ًظز سبوٌیي لجبیل استَایی «ًحس» ضوزدُ هیضًَذ .فزض وٌیذ
 X1, X2,..., Xnایي اػذاد ثبضٌذً .طبى دّیذ اگز یه رضتِی ػذدیِ اس راست ًبهتٌبّی هَجَد ثبضذ وِ ّیچوذام اس اػذاد
ًحسِ فَق در آى ٍجَد ًذاضتِ ثبضٌذ ،آىگبُ یه رضتِی ػذدیِ اس دٍ عزف ًبهتٌبّی ثب ایي خبصیت ّن ٍجَد دارد.
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ًطبًذى درخت پُزگل (52نمره)
در ایي هسئلِ ًیبس ثِ هَجَدی ثِ ًبم «گزاف» دارین؛ ٍلی فمظ ثِ ضىل آى ًِ ثِ هفبّین ًظزیِی گزاف .گزاف ضىلی است ضبهل
تؼذادی «رأس» وِ ثب ػالهت ● ًطبى دادُ هیضًَذ ٍ تؼذادی یبل ثیي ثزخی اس رأسّب وِ ثب خغَط ثیي آى یبلّب ًطبى دادُ
هیضًَذّ .ز یبل دلیمبً دٍ رأس را ثِ ّن ٍصل هیوٌذ وِ ثِ آى رأسّب رئَس هجبٍر هیگَیین.
درخت پُزِ  Tگزافی است ثب 1

 2nرأس وِ یه رأس آى ریطِ است وِ ) root(Tخَاًذُ هیضَد root(T) .دٍ رأس

هجبٍر دارد ثِ ًبمّبی ) right(T) ٍ left(Tوِ ّز وذام ریطِی درخت پُزی ثب 1

1

 2nرأس ّستٌذ .اگز یه رأس ثیي

ریطِ ٍ یىی اس دٍ فزسًذ درخت پُزِ  Tاضبفِ وٌین ،درختی ثب  2nرأس ثِ دست هیآیذ وِ آى را «پُزگل» ٍ رأس اضبفِ را
) ex(Tهیًبهین .ضىل سیز یه درخت پز ثب  15رأس ٍ یه درخت پزگل ثب  16رأس را ًطبى هیدّذ.

درخت پُر T

درخت پُر گل T

فَق هىؼت اس درجِی ّ nن گزافی است ثب  2nرأس ،وِ اگز ّز رأس آى را ثب یه ػذد  nرلوی هتوبیش در هجٌبی ً 2طبى
دّینّ ،ز رأس ( a1a 2....anوِ  aiیب صفز است ٍ یب  )1ثِ  nرأس دیگز ٍصل است .دٍ رأس ثِ ّن هتصلاًذ اگز ًوبیص
دٍدٍیی آى دٍ دلیمبً در یه رلن اختالف داضتِ ثبضذ .هیتَاى دیذ وِ اگز دٍ فَق هىؼت اس درجِی  nرا ثگیزین ٍ ثیي ّز دٍ
رأس اس ّز دٍ فَق هىؼت ثب ًوبیص ثیتی یىسبى یه یبل اضبفِ وٌین ،یه فَق هىؼت اس درجِی  n + 1ثِ دست هیآیذ.
ضىل سیز یه فَق هىؼت اس درجِی  ٍ 3فَق هىؼت درجِی  4را ًطبى هیدّذ.
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ًطبى دّیذ وِ هیتَاى یه درخت پزگل  Tثب  2nرأس را در یه فَق هىؼت
 2nرأُسی ً Qطبًذ .یؼٌی هیتَاى ّز رأس  Tرا در یه رأس  Qلزار داد
ثِعَریوِ دٍ رأس هجبٍر در  Tدر ً Qیش هجبٍر ّن ثبضٌذ .ثِ ضىل همبثل
ثزای  n = 3دلت وٌیذ .رٍضي است وِ هسئلِ جَاةّبی هختلف دارد ٍ یىی
وبفی است.

الف) فمظ ثب رسن ضىل ًطبى دّیذ وِ چِگًَِ درخت پزگل  16رأسی را هیتَاى در فَق هىؼجی ثب  16رأس ًطبًذً 13( .وزُ)
ة) ایي هسئلِ را ثزای حبلت ولی حل وٌیذً 15( .وزٍُ ،لی هطىل!)
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