
  پک آهنگ جی بیست و ششمین آزمون هم

  گیلی گیلی

  

  :کاري از

  نویسی بخش برنامه >گروه کامپیوتر  >پک  جی

  :مسئول آزمون

  آرا محمدمهدي جهان

  ):short list(طراحان سواالت پیشنهادي 

  بنیامین دلشاد –زاده  کیوان علی –مهرداد میري  –آرا  محمدمهدي جهان

  :بازبینی سواالت

  علیرضا نصري -محمدي آرش بیک –ابوالفضل اسدي 

  :سواالتداستان 

  ابوالفضل اسدي

  ساعت و نیم است 3رد و مدت آزمون پرسش دا 4آزمون. 

 ها به روش گفته شده در سایت عمل کنید براي ارسال پاسخ. 

 ي منفی ندارد آزمون نمره. 

  استفاده از ادیتورهايvim ،emacs ،dev ،kate  وnotepad++ 3مانند آزمون مرحله . (مجاز است( 

 3مانند آزمون مرحله . (استفاده از سیستم عامل ویندوز مجاز است( 

 اند شده سرودهاز شاعر واقعی نیستند و توسط نویسنده  (*) دار هاي ستاره بیت. 

  

  



تقدیم به فردوسی............................... ...........................................................................) امتیاز 10(1پرسش   

  :او روزي متوجه شد که فردوسی پس از بیت. مند است گیلی به ادبیات و تاریخ بسیار عالقه گیلی

  افکندم از نظم کاخی بلند                 که از باد و باران نیابد گزند  پی

فردوسی پس از این بیت گفته . ت که به دالیلی نامشخص از شعر او حذف شده استبیتی دیگر نیز گفته اس
  :است

  چو کاخی که باشد، رنگین چو آب عدد رنگیش را نداند شهاب*

نامه را به یک گراف تشبیه  شاه گیلی پس از تفکر بسیار فهمید منظور از شعر باال این است که فردوسی گیلی
هاي متناظر  دو راس به هم وصل هستند، اگر بیت. نامه هستند هاي شاه یتهاي این گراف ب راس. کرده است

  .ها، با هم ارتباط معنایی داشته باشند آن

روابط معنایی بین او با تحقیقات فراوان فهمید که فردوسی ، . گیلی به تفسیر مصرع دوم پرداخت سپس گیلی
وجود ندارد که با دو بیت متفاوت دیگر رابطه دسته تقسیم کرده بود به طوري که هیچ بیتی  3ابیات را به 

  . معنایی از یک نوع داشته باشد

ولی . ام بیتی سروده 8من یک دیوان «: فردوسی که از کار او خوشش آمده بود، شب به خوابش آمد و گفت 
هاي  حالتتعداد گیلی خواست  او از گیلی ».ارتباط معنایی دارندچه  ها با هم تبیاز کدام هردانم  هنوز نمی

دو بیت لزوما با هم ارتباط هر ( چیست؟Δدر تقسیم بر عدد ي  مانده باقی. حساب کند روابط معنایی  را مختلف
  ).معنایی ندارند

  

  

  

  

  

  

  

  



  تقدیم به رودکی ...........................................................................................................) امتیاز 15( 2پرسش 

هزار بیت شعر گفته  200میلیون و  1، متوجه شد رودکی خواند رودکی را میي  نامه گیلی که زندگی گیلی
ناگهان ...او بسیار ناراحت شد تا این که . ها، از بین رفته است بسیاري از آناست که متاسفانه در طول تاریخ 

  :چشمش به دو بیت زیر خورد

  میر سرو است و بخارا بوستان         سرو سوي بوستان آید همی

  ماه است و بخارا آسمان            ماه سوي آسمان آید همیمیر 

رودکی دوست . گیلی مشکوك شد گیلی. رفت رودکی این شعر را براي پادشاه گفته بود که به بخارا می
خوشی  او پس از تحقیقات فراوان فهمید که رودکی این را برا دل. نداشت که براي پادشاهان شعر بگوید

اي از اشعار خود را در  گیلی فهمید که رودکی نسخه گیلی.ش چیز دیگري است اصلیته و منظور پادشاه گف
رئوس ، مختصات )rect.txt(در این نقشه . اي را یافت سپس نقشه. ا رفتپس به بخار .بخارا مخفی کرده است

 :مستطیل نوشته شده است، طوري که در هر خط به صورت زیر مشخصات مستطیل نوشته شده است 10000

(ax, ay), (bx, by)  

푎)که در آن  ,푎 푏)راست و - ي باال مختصات گوشه ( , 푏 در نقشه .چپ است- پاییني  مختصات گوشه (
اشعار شانس بیشتري براي پیدا کردن بیابید، ها  در بین این مستطیلکه  پر چارشما به ازاي هر نوشته شده، 

ها مستطیل مرکزي است،  ه یکی از آنشود ک مستطیل تشکیل می 5پر، از  یک چار .رودکی را خواهید داشت
 و جهت راس داخل مستطیل یک راس در مستطیل مرکزي قرار دارددقیقا از هرکدام از چهار گلبرگ 

). شود محسوب نمیآن ، درون مستطیل توجه کنید مرز( .براي هرکدام از گلبرگ ها متفاوت است مرکزي
  :زیر یک چارپر استمثالْ شکل 

  

  

  

  

  

.푟푒푐푡ي تعداد چارپرهاي  مانده شما باید باقی 푡푥푡  را در تقسیم برΔ به دست بیاورید.  

  



  حافظتقدیم به ..................................................... ..............................................) ..........امتیاز 25( 3پرسش 

  :گیلی با بیت زیر مواجه شد روزي گیلی

  شکنان دهنان       که به مژگان شکند، قلب همه صف شاخ شمشاد قدان، خسرو شیرین

با . کند، چیست شکنان را جذب می ي صف کاو شد که بداند این مژگانی که قلب همه گیلی کنج گیلی    
  :ي زیر است اي او متوجه شد مژگان ذکر شده در شعر حافظ به گونه تفاسیر پیچیده

  این درخت این خاصیت را دارد که  .دار است گراف به صورت یک درخت ریشهیک مژگان، یک
هاي  اگر تعداد راسچنین هر راس این خاصیت را دارد که  هم. فرزند دارند 3یا  0در آن هر راس، 

푠بنامیم،  푠و  푠و  푠هاي چپ، وسط و راست آن را به ترتیب  زیردرخت ≤ 푠 ≤ 푠 باشد. 

حافظ در . گوییم می نسترنبه چنین مژگانی، مژگان . نیستنددار  ها شماره راسکنید فرض ) امتیاز 10() الف
  :بیتی از ابیات مفقود خود گفته است

  را نسترنپسندي، بشمار  حافظ در این دو راهی، راهی دگر گزیند     گر تو نمی*

هاي  خواهی به معشوق برسی، تعداد مژگان تو اگر می. منظور حافظ این است که من که به معشوقم نرسیدم
  چیست؟ Δدر تقسیم بر  푋ي  مانده باشد، باقی 푋اگر این تعداد . راسی را بیاب 2014 ترننس

حافظ در  .گوییم شکن می به چنین مژگانی، مژگان صف. هستنددار  ها شماره کنید راسفرض ) امتیاز 15) (ب
  :بیتی از ابیات مفقود خود گفته است

  شکن را شمارم، مژگان صف دردا که می     دیدگانم ز باران غم ببارد، هر دم*

شکن سخت است، از  راسی صف 2014هاي  منظور حافظ این است که از بس که شمردن تعداد مژگان
 푌اگر این تعداد  .شما با شمردن این تعداد، قدرت خود را به همگان ثابت کنید. بارد می دیدگانش باران غم 

  چیست؟ Δدر تقسیم بر  푌ي  مانده باشد، باقی

  

  .کار نباشید ها را به دست بیارید و بی این مژگان گه در هر حال یادتون باشه که حافظ می

  !غش، معشوق و جاي خالی از چار چیز مگذر، گر عاقلی و زیرك    امن و شراب بی

  

  



  تقدیم به نظامی.. ......................................................................................) ....................امتیاز 30( 4پرسش 

نظامی . کرد گیلی در مورد معشوقش با نظامی صحبت می کرد و گیلی گیلی بحث می روزي نظامی با گیلی
  :گفت

  »؟بخواهد هر چه داريبگفتا گر «

  :گیلی گفت یلیگ

  »این از خدا خواهم به زاريبگفت «

معشوق . ش رسید گیلی به معشوق ا بعد گیلیه سال. کار از نظامی شد وگو بود که مبناي شعري شاه همین گفت
گیلی خواست تا با او بازي  او از گیلی. ها بسیار عالقه داشت المپیاد کامپیوتري بود و به بازي، )گاگولیلی(او 

  . کند

,푥ها به ترتیب،  ها در ابتدا سه دسته دارند که در آن آنها به این شرح بود که  بازي آن 푦, 푧وجود دارد سکه .
0دانیم  می ≤ 푥 < 푦 < 푧 < هر فرد در نوبت خود یک دسته را . کنند ها به نوبت بازي می آن .است 150

خود سکه از آن دسته را براي  푎√آن فرد . سکه داشته باشد 푎فرض کنید این دسته . کند انتخاب می
,푏ي دیگر به ترتیب  سپس فرض کنید دو دسته .دارد برمی 푐  سکه داشته باشند که푏 < 푐 در این صورت . باشد
√푏 قدر  ها این کارها را آن آن .کنیم تر اضافه می ي بزرگ تر برداشته و به دسته ي کوچک سکه از دسته

اگر . تر باشد ش بیش هاي تعداد سکه برد که کسی می. ها خالی شوند ي دسته دهند که در نهایت همه انجام می
  .ها مساوي شد نیز بازي مساوي شده است تعداد سکه

  .دهند ترین بازي ممکن را انجام می چنین هر دو نفر به هم. کند گیلی بازي را شروع می گیلی    

,푥,푦)هاي ممکن  تایی به ازاي چه تعداد از سه) امتیاز 15() الف 푧) ،گیلی بازي را  گیلیبا شروط گفته شده
  خواهد برد؟

,푥,푦)هاي ممکن براي  تایی گیلی و گاگولیلی به ازاي تمامی سه گیلی) امتیاز 15() ب 푧) روط گفته شده، با ش
퐺. سکه به دست آوردند퐺2و  퐺1گیلی و گاگولیلی به ترتیب  در مجموع، گیلی. ندبازي را انجام داد − 퐺 

  چقدر است؟


