
 

 عبشق می شود ! 1یمسسو

 تهیه شده توسط شبززز

سسَهی داستبى هب  اس بذ رٍسگبر دچبر بیوبری الػالج ػبشمی شذُ . اٍ دچبر ػشك سَسبًَ شذُ ٍ یک 

دلیمِ آرٍم ٍ لزار ًذارُ ! ببالخزُ ػشهشَ جشم هی کٌِ ٍ هی رُ تب سَسبًَ رٍ اس جَهًَگ)بزادر 

"تْ چَ ٌُری داری کَ جَهًَگ ًگبّی بِ سسَهی بیچبرُ هی کٌِ ٍ هیگِ :  2سَسبًَ( خَاستگبری کٌِ .

هی خًْن" .  کاهپیْتر : "هي الوپیادسسَهی سزشَ بب افتخبر ببال هی گیزُ ٍ هی گِ سْساًْ رّ بِت بدم ؟" . 

شرکت کردم . البتَ اّى  شْ 1" خْشن هیاد هرد زًدگی ُستی ! هٌن خْدم بچگیام هرحلَ جَهًَگ ّن هی گِ : 

جَهًَگ ّن بزای شزٍع ایي " بدٍ تا برات حلشْى کٌن ". سسَهی : ُا سْاالش خیلی خفي بْد ! " .   هْقع

 . حبال سسَهی داستبى هب اس شوب هی خَاّذ تب آبزٍ داری کٌیذ ! 3سِ سَال رٍ بْش هی دّذ

 

 

  .......................................... سید حبمد ولیسادهمسئله اول : مرتب سبزی گوسفندی.........................

گَسفٌذ  111در سهبى بچگی ّبی جَهًَگ چَپبى ّبی بسیبری سًذگی هی کزدًذ . ایي چَپبى ّب ّوگی         

چبق ٍ چلِ داشتٌذ کِ ٍسى ّیچ دٍتبییشَى بب ّن بزابز ًبَد. ایي چَپبى ّب ًیبس داشتٌذ کِ در اًتْبی سبل 

سفٌذاًشَى رٍ بِ تزتیب ٍسى هزتب کٌٌذ ٍ بب آى ّب ػکس دست جوؼی بگیزًذ . بب تَجِ بِ کوبَد اهکبًبت گَ

   تب گَسفٌذ بِ ػٌَاى ٍرٍدی هی گزفت ٍ ّوچٌیي  01در گذشتِ تٌْب ابشار در دستزس جبدٍگز شْز بَد کِ 

هی داد. بب تَجِ بِ ایٌکِ تب گَسفٌذ را بِ تزتیب صؼَدی ٍسى تحَیل  01سکِ طال ٍ  بِ ػٌَاى خزٍجی   1

چَپبى ّب خیلی اس جبدٍگز شْز خَششبى ًوی آیذ حذالل چٌذ سکِ ببیذ بپزداسًذ کِ بتَاى بب ػکس دست 

 جوؼی سبل ًَ را تحَیل کٌٌذ ؟

 میریوسفیمسئله دوم : دور کوچک ......................................................................... سید سبحبن 

جَهًَگ کِ اس حل شذى هسئلِ اٍل هبت ٍ هبَْت چشن بِ افك دٍختِ بَد ! سسَهی دیگِ خستِ شذ ٍ 

 "چی ؟ آُاى سْال بعدی ! "گفت سَال بؼذی رٍ بگَ . جَهًَگ گفت : 

در سهبى ًَجَاًی جَهٌگ شْز جَهًَگ ایٌب اس یک سزی تمبطغ تشکیل هی شذ کِ بب جبدُ بِ ّن ٍصل 

ّب   viکِ    v1,v2, . . . ,vnًب یک هیذاى اصلی داشت . )تؼزیف هیذاى : یک سزی تمبطغ هبًٌذ بَدى . شْز اٍ

 است . ( جَهًَگ در سهبى بچگیش n. اًذاسُ هیذاى ّوبى  vnبِ  v1جبدُ دارد ٍ ّوچٌیي   vi+1بِ  viهتوبیش ٍ 



 

)آى ّن ٍالغ در  vٍالغ در هیذاى اصلی شزٍع بِ لذم سدى هی کزد ٍ بِ تمبطغ  uّز رٍس صبح اس تمبطغ  

لذم  سدى خَد را خبتوِ هی داد .)لشٍهی ًذارد هسیز لذم سدى اٍ در هیذاى  ,هیذاى اصلی( کِ هی رسیذ 

در ایي اصلی لزار داشتِ ببشذ هوکي است بِ غیز اس سز ٍ تِ بب آى اشتزاکی داشتِ ٍ یب ًذاشتِ ببشذ (.  اٍ 

جبدُ را طی کزدُ ٍ ّیچ تمبطؼی را بیش اس یک ببر ًوی دیذ . سَالی کِ اس بچگی فکز اٍرا  kهسیز حذ الل 

   دارد ؟  √  هشغَل کزدُ ایي است آیب شْز هیذاًی بِ طَل حذ الل

 "خب ثابت کي !" .جَهًَگ : "  هعلْهَ کَ دارٍ !" . سسَهی : 

 ...................................................................دانیبل مهرجردیمسئله سوم : ببزی غیر منصفبنه.......

اًجبم هی شَد . خبًِ ّبی  n*nببسی هؼزٍف سهبى جَهًَگ ایٌب ببسی سٌگ یب پَچ است کِ رٍی یک جذٍل 

 (j,i)شذ  در خبًِ سٌگ بب  (i,j)ایي جذٍل در آى ّب یب سٌگ هَ جَد است یب پَچ است ! هی داًین اگز در خبًِ 

 ًیش سٌگ است . 

لزار دّذ ٍ  Sًفز اٍل)سَسبًَ( هی تَاًذ در ّز حزکت یکی اس سٌگ ّبی هَجَد رٍ بزدارد ٍ بِ جبی آى 

لزار دّذ . اگز ًفز اٍل بتَاًذ در  Jًفز دٍم)جَهًَگ( ّن حتوب ببیذ سٌگ خبًِ لزیٌِ آى را بزدارد ٍ در آى 

 لزار دّذ بزًذُ ببسی هی شَد ٍ در غیز ایٌصَرت ًفز دٍم ببسی را هی بزد . Sّز سطز یک 

جَهًَگ ببسی ای را بِ خبطز ًذارد کِ آى را بزًذُ شذُ ببشذ . شوب شزط السم ٍ کبفی بزای بزدى سَسبًَ 

 رٍ بذست بیبٍریذ ٍ ثببت کٌیذ .

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

1. Se/So/Mi 

 چیشی کِ سیبدُ جَهًَگ ٍ سَسبًَ )ّز گزدی کِ گزدٍ ًوی شِ !( .2

تَجِ کٌیذ حبفظِ جَهًَگ ایي سَاالت رٍ بِ تزتیب کبهال  رًذٍم بیزٍى ریختِ است)سختی سَاال  .3

 لشٍهب بِ تزتیب ًیست !(


