
  کوچک ها چيز خدا نام به

  المپياد کامپيوتر شاززز ۳آزمايشی مرحله يکم آزمون

  

بر جواب به دست آمده را   مانده باقی برا هر زير مساله،:  گنده نکته

  !)به جز سوال دوم( ، در سايت سابميت کنيد وص خود مخص دلتا

  

  .کنی آسون تره وقتی که سوال اول از چيز که فکرشو می .۰۰۱
و از . كنه هر كسي تعدادي دارت پرتاب مي .كنن آقاي ايكس با خانوم ايگرگ دارن دارت بازي مي  

امتياز هركس توي  .خوره اي از صفحه دارت مي ، دارتشون حتمن توي ناحيهاي هستن ها حرفه نجايي كه بازيكناو
و دو قطاع  20ي دارت از  صفحه. هاش به اونا خورده هايي هست كه دارت يك بازي برابر با مجموع امتياز ناحيه

هاي  امتياز ناحيه. و از چهار ناحيه تشكيل شده است داره 20تا  1اي بين  طاع شمارهر قه. ي مركزي تشكيل شده ناحيه
 82ي دارت از  بنابراين صفحه. دارند 50و  25امتياز  ي مركزي هم دو ناحيه. باشد مي i3و  i ،i ،i2 برابر با ام- iقطاع 

ي  به طوري كه ناحيه وجود داشته باشه اي i اگر و تنها اگر ي بازي با هم متفاوت هستن نتيجه دو. ناحيه تشكيل شده
  823 تونه ازي دارت سه پرتابه ميبراي مثال يك نفر در يك ب .ام در اين دو بازي متفاوت باشه- iبرخورد دارت 

  .ي مختلف بگيره نتيجه

در چنـد حالـت از   . دهنـد  كدوم دقيقن دو پرتاب انجام مـي آقاي ايكس و خانوم ايگرگ هر ـ  ) نمره 8(الفـ 
  ؟شه از آقاي ايكس اكيدن بيشتر مي ، امتياز خانوم ايگرگبازي



در اين دور از  .كند ي ايكس و خانوم ايگرگ بازي ميآقاآقاي زد هم از راه رسيده و با ـ ) نمره 12(بــ 
كنه؟  آقاي زد بقيه رو لوله مي ،فراين سه ن توي چند حالت از بازيِ .دهند بازي هركدام دقيقن سه پرتاب انجام مي

  .)ممكنه امتياز آقاي ايكس و خانوم ايگرگ با هم برابر بشه. (شه ها بيشتر مي يعني امتيازش اكيدن از اون

  

  .دونی صورتش چيه حل کردن سوالی که نمی .۰۰۲
  .ي عكس دارد هاي غلط شما براي اين سوال رابطه امتياز دهي اين سوال با تعداد ارسال: توجه

  !)به ما هم فحش ندين( ...شه ـ يك جواب ارسال كنيد تا ببينيم چي مي )نمره 15(الفـ 

  

  . رنگی باز کردن با يه عالمه تيله. ۰۰۳
انجام  m×nروي يك جدول  هر دو بازي. بازي جديد اختراع كردهدو تا ش سر رفته و  آقاي ايكس باز حوصله

. ان هاي اين جدول بسته ضي از خونهبع. اند گذاري شده ه شمار mتا  1هاش از  و ستون nتا   1 هاش از  كه سطر شن مي
ي  باقيماندهست اگر و تنها اگر  ام بسته-iسطر  ام- jي  هاي سطر يكم باز هستند و خانه نهي خو نيم همه.د مي
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هاي غير  در ابتدا در يكي از خانه. شه بين دو نفر انجام مي 500×500بازي روي يك جدول ـ  )نمره 10(الفـ 
هر بازيكن تيله رو به يكي از  ،ولدر هر مرحله با شروع از بازيكن ا. شه ي جدول يك تيله قرار داده مي بسته
كسي كه نتونه . بره هاي پايين، پايين راست يا پايين چپ در صورتي كه بسته نباشه و داخل جدول باشه مي خونه

ي بازي نفر اول  اوليه  هاي تا از حالت حساب كنه در چند نكمك كني آقاي ايكس به. بازه حركت كنه بازي رو مي
  .برنده باشه تونه طوري بازي كنه كه همواره مي



در ابتدا در تعدادي از . شه مي بين دو نفر انجام 10×100اين مدل از بازي روي يك جدول  ـ) نمره 20(بــ 
نوبتشه روي تعدادي از  كه ام كسي-iدر مرحله . كنه بازي رو نفر اول شروع مي .تيله قرار گرفته ،هاي سطر يكم  نهخو

هاي باال،  ي جديد حداقل يكي از خونه ده، به طوري كه براي هر تيله تيله قرار مي +1iي سطر  هاي بسته نشده خونه
وجود نداشت يا بازيكني كه  +1iاگر توي يك مرحله سطر . باال سمت راست يا باال سمت چپش شامل تيله باشه

اي ايكس كمك كنيد به آق. ي بازيه اره اون بازيكن بازندهبذ +1iي جديدي توي سطر  نوبتش بود نتونست تيله
ي بازي  تونه طوري بازي كنه كه همواره برنده نفر اول مي ،ي بازي حالت اوليه 1024حساب كنه در چند حالت از 

  .باشه

  

  ...فول کردن آزمون مرحله سه. ۰۰۴
 !).ي خودمونه ، همون پشتهنه استيك استك نه ايستكه نه اسنك(آقاي ايكس از استك فروشي دو تا استك خريده 

ها  خانوم ايگرگ با ديدن استك .هم اول كار خاليه دوم استك و چيده شدن يبه ترتيب nتا  1اعداد  توي استك اول
باالي يكي از  از تا عضو چندشه  بازي هر مرحله مي توي اين! ذوق كرده و باهاشون يه بازي جديد اختراع كرده

شه كه  حال مي خانوم ايگرگ وقتي خوش. تك گذاشتي اون يكي اسرتيب باالها رو برداشت و با همون ت استك
بازي چند  .باالي استك باشه nتوي استك اول قرار گرفته باشن به طوري كه عدد  nتا  1ي اعداد با ترتيب  همه

  .شون بايد به خانوم ايگرگ كمك كنينبخش داره كه توي حل كردن

تونه خانوم  ل وجود داره كه آقاي ايكس مياز اعداد استك او اوليه چند جايگشت = n 1000به ازاي ـ ) نمره 5(الفـ 
  .بدين 109 + 7 بر اي اين تعداد ر مانده ؟ باقيال كنهح خوش ايگرگ رو

 8به ازاي  ـ) نمره 16( بــ  n = در تونه ل وجود داره كه آقاي ايكس مياز اعداد استك او اوليه چند جايگشت 
  ؟حال كنه حداكثر پنج مرحله خانوم ايگرگ رو خوش

ي الزم براي  تك اول، كمترين تعداد مرحلهو هر جايگشت اوليه براي اس = n 8آقاي ايكس به ازاي  ـ) نمره 14(پــ 
  ؟چه قدره , ت كردهايكس يادداشمجموع اعدادي كه آقاي .  يادداشت كرده م ايگرگ روخانو حال كردن خوش



  

ها کوچک چيزايده از   
https://www.facebook.com/chizhayekuchak 

 

  :)با تشکر از حامد صالح عزیز و کيوان عليزاده وحيد 


