
  به نام خداوند بخشنده و مهربان

  

  :خوب ديگه فكر نكنم الزم باشه كه يادآوري كنم كه

  .نام مستعار دقيق خودتون رو وارد كنين -

  .پاسخ پرسش ها رو جابجا ارسال نكنين -

  .پس از ديدن حكم صحيح يا غلط بودن پاسختون،حتما ثبت پاسخ رو بزنين -

  .نخوندين همين اآلن برين سه چهار تا نكته ي اولش رو بخونيناگر فايل توضيحي قبل امتحان رو  -

  ...شده عذر خواهي ميكنم با اون ها مزاح وشوخي اي پيشاپيش از تمامي افراد حقيقي و حقوقي اي كه توي اين آزمون: نكته ي مهم

   خوش بگذره بهتون، خوب من ديگه پر حرفي نمي كنم

  

  مقدمه

كه توش پر از نابغه و دانشمند بود كه خيلياشون در حال ترقي و خيلياشون  »ايران«داشت به اسم  روزي روزگاري كشوري وجود

به نام اي وجود داشت  ، دهكدهاين شهرستان توي! گفتن المپياد از قديما بهش ميكه  توي ايران يه شهرستان نابغه پروري بود ...در

دمانش طراحي خون گرم و صميمي بودن كه قوت غالبشون كد بود و شغل اكثر مر اهالي المپياد كامپيوتر، مردماني .المپياد كامپيوتر

زنن رو ديباگ  هايي كه ميتمام هم و غمشون اين بود كه كد .هاي آنالين خالصه ميشد و خوش گذرونيشون تو چت و بازيالگوريتم 

ا صبح پاي ها ت همچنين اكثر اين مردم شب .زننواسه حل كردن، يه الگور توپ بكنن و واسه سؤاالي جديدي كه به دستشون ميرسه 

  !ها تا ظهر خرّ و پفشون گوش فلك رو پاره ميكرد كدينگ و چت بودن و صبح

  ... د آشنا بشيمننك زندگي مياين دهكده  يتو در حال حاضر حاال ميريم كه كم كم با موجوداتي كه

   



 امتياز 10  ..........................................................................................................................................  پرسش يكم
 ديم كه اگه نديم اصلنب »ژنيك آمار«اول از همه براي ورود به دهكده بايد آمار كاملي از خودمون رو به شخص شخيصي به اسم 

هايي كه اون  ده كه يكي از سؤال اون تنها در حالتي به ما اجازه مي. دهكده از ژنيك اجازه بگيريم همچنين بايد براي ورود به .شه نمي

  !كردن اين سؤال واسه ما آب خوردنهنتونسته حل كنه رو براش حل كنيم، و خوب واضحه كه حل 

را به طور متوالي و  123456تا  1اعداد « :سه اينهپر سؤالي كه ژنيك از ما مي

ايم كه چند رقم اول دنباله به  در يك رديف از چپ به راست نوشته بدون فاصله

  .شود صورت زير مي

12345678910111213… 

ي  دهنده اين دنباله نشان هاي متوالي دنبالهخواهيم بدانيم كه چند تا از زير  حال مي

  »باشد؟ د مييك عدد فر

 1000007باقيمانده ي پاسخ را بر  .نبايد بشماريداست را  صفرها  رقم آنترين  هايي كه سمت چپ يردنبالهزداشته باشيد كه  توجه

  .وان پاسخ اين پرسش ارسال نماييدبه عن) 7+106(

 امتياز 15  ..........................................................................................................................................  دومپرسش 
دهكده، ما رو ببره  نداد، ما از اون خواستيم كه براي شناختن هرچه بيشتر ايحاال كه ژنيك با خوشرويي تمام ما رو به دهكده راه 

  !ترين آدم اون نسل از قومه باتجربه ترين و طبيعتاٌ خفن مونطور كه ميدونين كدخداي يك قومه !پيش كدخدا

ي ما، خيلي سرش  قصه ي خداي دهكدهكد د،اما اين طور كه به نظر ميا ...كدخداي قوم المپياد كامپيوتر ريم به سراغ هاواليزا، پس مي

گويا فردا هم امتحان گسسته داره و از اونجايي هم كه گسسته  !شلوغه و كلي درگير آمادگي تيم ملي و امتحانات نهايي سال سومه

بينه ما چند خواد ب كدخدا وقت اضافي گير آورده و مي كامپيوتري ها يه مبحث كشكه و هاواليزا هم نيازي به خوندنش نداره،ما واسه 

  .مرده حلّاجيم

در همين راستا، اون . ده كه آزادانه تو دهكده بچرخيم به ما اجازه مي ده كه اگه بتونيم حلش كنيم، به خاطر همين هم يه سؤال به ما مي

! تا خونه ي متوالي توي يك رديفه 121212121212ميده كه خط و خال هاي بدنش به شكل  نشون به ما  رو يه مار خيلي دراز

 1اي كه ته دم مار قرار داره انديسش  به ما ميگه كه خونه) لگيم هاوا اآلن ديگه باهاش رفيق شديم بجاي هاواليزا بهش مي( والها



ي  اما بقيه! نوشته شده 1، عدد 2 و 1خونه ها انديس دهي شدند و توي خونه هاي با انديس از چپ به راست هست و به همين ترتيب 

اين خونه ها،  گه كه اين اعداد توي اما هاوال به ما مي. معلوم نيست توشون چي نوشته شده هاي بدن مار، مها به خاطر پيچ و خ خونه

 سهتوي هر خونه فقط  چي هستن كه فقط به خاطر محدوديت جا واسه اعداد روي بدن اين مار،ي معروف فيبونا همون اعداد دنباله

  !ه نوشتيمرقم سمت راست عدد مربوط به اون خونه رو توي او خون

 ي مارِ آوري كنيم كه عددي كه روي كله خواد ما بهش ياد اش كمي تحليل رفته، مي ستان ما كه ديگه پير شده و حافظهحاال هاوال دا

  !ود تند سريع بگين جواب روزبدبخت نوشته شده چيه؟ 

بر  باشد 1برابر  2و  1انديس در صورتي كه را  121212121212عدد فيبوناتچي با انديس  ي باقيمانده ي سوال اين هست كه صهخال

  ).بيابيد 103

 امتياز 25  .......................................................................................................................................... سومپرسش 
آخه . گرفت كه به ما افتخار بده و با ما يه قدمي بزنه تو دهكدهحاال كه ما به هاوال پير جواب پرسش قبل رو گفتيم، هاوال تصميم 

  .اين روزا اينقدر داره تو خونه و باشگاه درس ميخونه و كانتست ميده، دلش واسه بچه محل هاش تنگ شده

و گوگولي  اي محترم و خوش اخالق يگفتن كدفورسز، ديديم كه پسر بچهرودخونه ي معروف دهكده بوديم كه مردم به اون م نزديك

رفتيم سراغش و  .نشسته كنار رود و يه عدد گرفته دستش و داره با اون بازي ميكنه) همون رهام خودمون(» هامرو«به نام مگولي 

هامرو با مهمون نوازي تمام ما رو نشوند كنار خودش و نحوه ي بازي با  .ازش پرسيديم چه باليي داره سر اين عدد زبون بسته مياره

استش هستش و دو تا گوش داره، كه هر بار اگه گوش سمت ر 1برابر  ، در ابتداهامرو گفتش كه اين عدد .ما نشون داداين عدد رو به 

اي  اما يه نكته .برابر ميشه و اگه گوش سمت چپش رو بكشيم به عدد يك واحد اضافه ميشه 3 نشون ميده به ما رو بكشيم عددي كه

 به خاطر همين خيلي ممنون ميشه ازمون اگر كه گوش چپش رو! م شل و ولهك يكاين كه گوش سمت چپ اين بنده خدا  .هم هست

هستش، دوبار گوش راستش رو بكشيم  1اگه اول كار كه عدد  مثلن ...ما هم كه ظالم نيستيم كه .هيچ وقت دو بار پشت سر هم نكشيم

  .ميشه 10 بار گوش چپش رو بكشيم، عدد برابريك بعدش 

ا رسيد رو روي يك ورق كاغذ بدون به اون 1زيادي داشته، نشسته تمام اعدادي رو كه ميشه از عدد هامرو كه تو اين مدت وقت 

به خاطر همين به ما ميگه كه بگين   !كم ما رو سر كار بزاره يكي خواد تكرار و به ترتيب از كوچك به بزرگ نوشته و حاال هم م

دقت كنيد كه اولين عدد ليست برابر  چنده؟ 109+3م ياقيموندش به امين عددي كه من روي اين برگه نوشت 7474747474747474

  ...زود زود بگين جواب رو!! ره هازشته، آبرومون جلو كدخدا مي!! ازود باشيد .هست 1با 



 امتياز 20  ..........................................................................................................................................  چهارمپرسش 
هاي  و يه جايي سرگرممون كنه تا سربازديم، تصميم گرفت ما رو يه مدتي ت ها رو خيلي خوب جواب مي ريم سؤالهاواليزا كه ديد ما دا

راستا ما رو برد يه در همين  ! ايه واقعاٌ مغزه يا چيز ديگهدهكده برسن و ما رو بگيرن و ببرنمون به آزمايشگاه تا ببينن اين تو 

زير هر . ه داشتها يه حفر تا درخت بود كه هر كدوم از درخت 7477كه توش  رم هابه اسم سرزمين ك يه زمين سرسبز ...جاويييي

 7476تا  0ها از  اتاق! ن توي درخت روش، بريم او شد از توي اون حفره ها يك اتاق زيرزميني بود كه مي كدوم از اين درخت

دواتاق ابتدا و  هاي شماره طرفه وجود داره كه اگه به هر راهرو و سري راهرو يك رزميني يكهاي زي بين اتاق .گذاري شدند شماره

. طرفه وجود داره راهروي يكمياد يك  اتاقي كه با فرمول زير به دستبه ام  iاتاق  يعني از. يم شكل زير رو مي بينيمش نگاه كنانتهاي

  .هست »نده برام باقي«همون  %عالمت  .درختش بيرون اومد ي حفره شه خارج شد و از از هر اتاق هم مي

i  (7i2+47i+474)%7477 

از اتاقي به اتاقي ديگه  ،از روي زمين به توي يك اتاق( جايي ماهر جابدونيم كه  مي

اق هم دقيقاً توي هر ات كشه و مي دقيقاً يك دقيقه طول) و از اتاقي به روي سطح زمين

خواد  ي المپياد كامپيوتر مي حاال كه كدخداي خبيث دهكده .شيم يك دقيقه االف مي

ري نقشه هاي دور از چشم ما از هامرو كه يد طواليي در برقرا يه مدتي االفمون كنه،

يك بار از روي تا  بيشترين زماني كه ممكنه طول بكشه هك خواد شوم و پليد داره، مي

ها را بپيماييم به طوري كه هيچ  بريم و تعدادي از راهرو ك اتاقسطح زمين به درون ي

 tاگه اين مدت زمان برابر  .حساب كنه اي نبينيم و به زمين برگرديم رو ياتاق تكرار

 xتونه ازش شروع شه برابر  سيري ميكه چنين م اتاقي )كمترين عدد( باشه و اولين

خوب ما كه دست كمي از هامرو  .رو به عنوان پاسخ به هاوال بگهt+x  باشه، مقدار

  !باشد كه رستگار شويم. در مياريم ما جواب رو  نداريم و دور همي بيكار هم هستيم، قبل از اين كه هامرو جواب رو به هاوال بگه،

 امتياز 25  ..........................................................................................................................................  پنجمپرسش 
مرو به عنوان گيره كه ما رو به جاي ها تر از هامرو به هاوال گفتيم، به همين خاطر هاوال تصميم ميما جواب پرسش قبل رو زود

ي كدفورسز  د اون رو از پلي كه روي رودخانهو چون خيلي هم از دست هامرو عصباني بو ي خودش بكنه مشاور امور خبيثانه

) مثل مايك و گندي و پتر( ندازه پايين و جوون مردم تبديل به شام شب كوسه هاي گنده ي كدفورسز گذره، به فرم كلّه پا مي مي

و هاردديسك  در ادامه ما سال هاي سال در كنار مردم خوب و مهربون دهكده مثل هاوال و ژنيك و رفيق شفيقش سي پي يو !شه مي



هاوال  مدت ها، اما بعد از .خيلي با آرامش  و اليك ا باس و اليك ا سر زندگي مي كنيم...  و رم و كارت گرافيك و ديسك نوري و

اي زيرزميني ها پيش سر ما بياره و يه مدتي توي داالن ه د همون باليي رو كه مي خواست سالبياگيره كه  باالخره تصميم مي

اما وضعيت بنيامين يكم . بود بياره و اونو بندازه تو هچل اسمش بنيامين شخصي كه به تازگي به دهكده اومده بود و بچرخونتمون، سر

تا  7477عني به جاي ي! ي هاوال كلي پيشرفت و رشد كرده بود ت آزار و شكنجهون تو اين مدت ابزار و آالچدشوار تر از ما بود، 

ي اين  اومده بود و زير همه هاي خبيثانش درست كرده بود در كه هاوال براي انجام طرحهايي  تا تو سرزمين كرم 774447 درخت

  .تغيير ميكنه 774447ش به باقيمونده به 7477، باقيمونده به ها ره و اون قانون در مورد راهرووجود دا ها هم يك اتاق درخت

همين با يكي از دوستاي بنيامين كه حتماً با اسم تركيب  ش داريم، به خاطرتشناسيم و خيلي هم دوس خوب ما هممون بنيامين رو مي

شناسينش تماس گرفتيم تا بياد به كمكش، چون اگر ما دست از پا خطا كنيم هاوال با ما كاري مي كنه كه خروس هاي  مي) ابوالفضل(

  !آسمون به حالمون ده تا ده تا تخم بزارن

چي بگم  شه؟ ونه مي پرسه كه بنيامين نهايتاً چه قدر توي زيرزمين ها االف ميد حاال ابوالفضل از امين كه مهربونه قدر دوستاشو مي

  .كاري نداريم xمد نظر است و به  tدقت كنيد كه در اين سوال مقدار  !!بهش؟؟

  

  

  

  

مسال ي ا هاي بعدي كه بعد از دوره همديگه رو تو كانتست !م به شما هم خوش گذشته باشهراخوب به من كه خوش گذشت اميدو

يه تشكر حسابي هم . كنم صميم قلب براتون آرزوي موفقيت ميتك تك شما عزيزان رو دوست دارم و از . بينيم زاريم مي ون ميبرات

  .زاده كه خيلي دوسش دارم و خيلي هم بهم كمك كرد براي اين آزمون كنم از دوست عزيزم حامد ولي مي

شما           دوستدار هميشگي

 محمدامين عابدي


