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مرحله دوم
یازدهمین دورهی المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۷۹
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-

۳۲۰

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  ۸مسألهی تشزیحی ي يقت آن  ۳۲۰دقیقه 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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سال ۱۳۷۹

رساندن مهره
یک سغز ًاهتٌاّی اس خاًِّای  1 1تا شوارُّای  … ٍ ۱،1دادُ شذُ است .در اتتذا دٍ هْزُ در خاًِّای ۱ ٍ 1
قزار دارًذ .در ّز هزحلِ ،یکی اس دٍ هْزُ را تِ دلخَاُ اًتخاب هیکٌین ٍ اگز ایي هْزُ در خاًِی شوارُی  iتاشذ ،آى را i

خاًِی خالی تِ جلَ هیتزین .یؼٌی درطَرتیکِ هْزُی دیگز در خاًِّای 1
 2iهیتزین.

غیز ایي طَرت تِ خاًِی 1

ثاتت کٌیذ کِ تزای ّز ػذد عثیؼی 2)n
-۱

 iتا ً 2iثاشذ ،آى را تِ خاًِی  ٍ 2iدر

 ، (nهیتَاى تا اًجام تؼذادی حزکت یکی اس هْزُّا را تِ خاًِی nام تزد.

ماتریس پر مغز
در هاتزیس  Aتا اتؼاد  ،n×nدرایِی ٍاقغ در سغز  ٍ iستَى  jرا  aijهیًاهین .هاتزیس  Aرا «پز هغش» است ،اگز دٍ
خاطیت سیز را داشتِ تاشذ:
ّ .1وِی درایِّای  Aتزاتز  ۰یا  1تاشٌذ.
 .۱تِ اسای ّز  kسغز هتوایش n) pk ٍ ... p2, p1
ap

2j

چٌذ هاتزیس n
-۳

 a pفزد تاشذ.

ap

kj

k

 (1حذاقل یک ستَى ٍ jجَد داشتِ تاشذ تِگًَِای کِ

1j

 nپز هغش ٍجَد دارد؟

پادگاى ًظاهی
در یک پادگاى ًظاهی n ،فزهاًذُ ٍ  n 2سزتاس حضَر دارًذ .تزای اجزا یک ػولیات ػلیِ دشوي ،تایذ گزٍّی اس
ّوِی فزهاًذُّا ٍ تؼذاد دلخَاّی سزتاس تشکیل شَد .تزای شٌاسایی افزاد ایي گزٍُ ،تِ ّز کذام اس آىّا یک کذ ػولیاتی
تخظیض دادُ هیشَد .کذ ّز فزد ،یک ػذد عثیؼی است ٍ کذ ّیچ دٍ ًفزی یکساى ًیست .تِ خاعز هسائل اهٌیتی کذّا تا
ایي شزط اًتخاب هیشًَذ :تزای ّز دٍ فزد  B ٍ Aػضَ گزٍُ تا کذّای  ،b ٍ aػذد  a+bکذ یکی دیگز اس اػضای
گزٍُ است اگز ٍ تٌْا اگز ّ B ٍ Aز دٍ فزهاًذُ تاشٌذ (تَضیح آىکِ تِغیزاس اػضای گزٍُ ،تِ کسی کذ دادُ ًویشَد).
الف) ثاتت کٌیذ تزای ّز  ،nهیتَاى در پادگاًی تا شزایظ فَق یک گزٍُ اًتخاب کزد ٍ تِ اػضای آى کذّای درست ًسثت
داد.

ب) ًشاى دّیذ در ّز کذگذاری درست تا 4
کِ c

-۴

b

 nفزهاًذُ ۳ ،فزهاًذُی  C ، B ٍ Aتا کذّای ٍ c ٍ b ،aجَد ًذارًذ

.a

جایگشتهای عالمتدار
یک جایگشت ،یک تزتیة اس اػذاد  n ٍ …،۱،1است .تزای هثال ) (3,1, 4, 2, 5اس اػذاد  1تا  ۵است .یک جایگشت
ػالهتدار اس رٍی یک جایگشت ػادی تِ ایي شکل تِ دست هیآیذ کِ طفز یا چٌذ ػذد آى جایگشت را هٌفی هیکٌین.
تزای هثال ) ( 3,1, 4, 2, 5جایگشتی ػالهتدار است.
اگز ) , an

(a1, a2,

 Aیک جایگشت ػالهتدار تاشذ ،دٍراى )  (i, jکِ در آى n

جایگشت ػالهتدار سیز تثذیل هیکٌذ,an ) :

a j 1,

, ai 1, ai
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 1آى را تِ
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تزای هثال تا اًجام هتَالی دٍراىّای ) (1, 2) ٍ (2, 3) ، (1, 2رٍی جایگشت ػالهتدار ) ، (1, 2, 3تِ تزتیة جایگشتّای
ػالهتدار سیز تِدست هیآیٌذ:
)(3, 2,1
ثاتت کٌیذ دستکن 1

-۵

 nدٍراى تزای تثذیل ) , an

 (a1, a2,تِ ), a1

)( 2, 3,1

)( 2, 1, 3

)(1, 2, 3

 (an , an 1,السم است.

مسیر کوتاه
یک شثکِ  m nاس ًقاط را در ًظز تگیزیذ کِ در آى ّز ًقغِ تَسظ پارُخظّایی تِ ًقاط هجاٍرش در تاال ،پاییي،
چپ ٍ راست (در طَرت ٍجَد) ٍطل است( .عَل ّز یک اس پارُخظّا را یک ٍاحذ فزع کٌیذ ).یک هسیز دًثالِای اس
پارُخظّای تِ ّن هتظل ایي شثکِ است .هٌظَر اس یک هسیز «کَتاُ» ،هسیزی است کِ اتتذای آى ًقغِی «تاال ٍ سوت
چپ» شثکِ ٍ اًتْای آى ًقغِی «پاییي ٍ سوت راست» شثکِ تاشذ ٍ ًیش یکی اس کَتاُتزیي هسیزّای تیي ایي دٍ ًقغِ تاشذ
(یؼٌی کنتزیي تؼذاد پارُخظ را داشتِ تاشذ) .ػذد عثیؼی دلخَاُ  kدادُ شذُ است .هیخَاّین رٍی ّز یک اس ایي

پارُخظّا ػذدی طحیح اس هیاى اػذاد 1 ٍ … ،1 ،۰

 kتٌَیسین تا ایي شزط کِ

هجوَع اػذاد پارُخظّای ّز هسیز کَتاُ ،تاقیهاًذُی ثاتتی در تقسین تز  kداشتِ
تاشذ .تزای هثال در جذٍل سیز  k ٍ m ،nتِ تزتیة تزاتز  ۵ ٍ ۳ ،۴اًذّ .نچٌیي
هجوَع اػذاد رٍی پارُخظّای تواهی هسیزّای کَتاُ در تقسینتز  ۵تاقیهاًذُی 1
را تَلیذ هیکٌٌذ.
تزای ّز  k ٍ m, nتؼذاد حالتّایی را کِ هیتَاى پارُخظّا را تا شزایظ فَق ػذدگذاری کزد تیاتیذ ٍ ادػای خَد را
ثاتت کٌیذ.
-۶

جذٍل جوؼی

یک جذٍل n

( nیؼٌی جذٍلی کِ در ّز سغز یا ستَى  nخاًِ دارد) ،جوؼی است اگز در ّز خاًِی آىیکی اس

اػذاد  ۰ ،1یا ًَ -1شتِ شذُ تاشذ ٍ ػذد ّز خاًِ تزاتز هجوَع اػذاد خاًِّای هجاٍر آى تاشذ (دٍ خاًِ هجاٍرًذ اگز در
یک ضلغ هشتزک تاشٌذ)ّ .نچٌیي ّوِی درایِّای یک هاتزیس جوؼی طفز ًیستٌذ.
الف) تزای 4

 nیک جذٍل جوؼی تساسیذ.

ب) ثاتت کٌیذ اگز تاقیهاًذُی تقسین  nتز  ۵تزاتز  ۴تاشذ ،هیتَاى یک جذٍل جوؼی n

 nساخت (هوکي است

تزای ّ nای دیگز ًیش تتَاى ایي کار را اًجام داد).
-۷

ٍسًِّا
ٍ 1۳۸۰سًِ تا ٍسىّای  x1380 ٍ ..., x 2, x1دارین .هیداًین ٍسى ّیچ دٍ ٍسًِای تزاتز ًیست ،اها ٍسى ّیچکذام اس
ٍسًِّا را ًویداًین .تٌْا اعالػی کِ اس ٍسًِّا دارین ایي است کِ اگز ٍسًِّا را تزحسة ٍسى آىّا اس سثک تِ سٌگیي
تچیٌین ٍ تِ دًثالِی ٍسًِّای  x1380 ٍ ..., x 2 , x 1تزسین.
الف) تِ اسای ّiای سٍج،

i

x

xi

ب) تِ اسای ّiای فزد ،اگز  xi  x  jآىگاُ . x j  x i
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۴

ٍسًِی  yدادُ شذُ است .هیخَاّین تا کنتز اس  ۱۵هقایسِ هشخض کٌین آیا  yتا ّیچ کذام اس ٍسًِّای ٍ ..., x 2 , x1
ّ x1380نٍسى است یا خیز .رٍشی تزای ایي کار ارائِ کٌیذ .تَجِ کٌیذ کِ ّز هقایسِ ػثارت است اس قزار دادى دٍ ٍسًِ در
دٍ کفِی یک تزاسٍی دٍ کفِای.
-۸

استانها
کشَری شاهل دٍ استاى است ٍ ّز استاى اس  2nشْز تشکیل شذُ است .تِ ّز شْز یک کذ  n  1رقوی تا ارقام
طفز ٍ یک اختظاص دادُاین ،تِ عَری کِ کذ ّز شْز اس استاى اٍل شاهل تؼذاد فزدی رقن یک ٍ کذ ّز شْز اس استاى
دٍم شاهل تؼذاد سٍجی رقن یک است ًٍیش کذ ّیچ دٍ شْزی یکساى ًیست.
در ایي کشَر تیي ّز دٍ شْز کِ کذ آىّا دقیقا در یک رقن تفاٍت دارد ،یک خظ تلفي هستقین کشیذُ شذُ است .اگز
هجوَػِی  Aاس تؼذادی اس شْزّای ایي کشَر تشکیل شذُ تاشذ F(A) ،هجوَػِی شْزّایی است کِ تیي ّز کذام اس
آىّا ٍ تؼذاد فزدی اس شْزّای هجوَػِی  Aهستقیوا خظ تلفي هَجَد تاشذ.
ثاتت کٌیذ اگز  nسٍج تاشذ ٍ توام اػضای  Aرا اس استاى اٍل اًتخاب کٌین ،آىگاُ . F (F (A))  A

educo.ir

