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tournament
1.2 یسراف — 

ییامزآروز هقباسم 
هب ار  تساد  اکیرتیب  اب  دوخ  یـسورع  نشج  تیادـه  اـت  درک  تساوخ  رد  ودراـنوئل  زا  نـالیم -  کود  ازروفسا -  اکیوودل  لاس ١۴٩١  رد 

 ... دیسر تاقباسم  هب  رید  هیلاوش  نیرت  بوبحم  اما  دش .  یم  ییامزآروز  هزور  هس  هقباسم  کی  لماش  نشج  نیا  دریگب . هدهع 
هقباسم

هب  N-1 ات دادعا 0  اب  اه  نآ  ناکم  هرامـش  دـنریگ و  یم  رارق  طخ  کی  دادـتما  رد  فص  هب  هیلاوش   N ادـتبا رد  ییامزآ ، روز  هقباسم  کی  رد 
مالعا ار  هقباسم  زا  رود  کـی  عورـش   E و  S هرامـش ود  ندز  ادـص  اب  هقباسم  سیئر  دوش . یم  صخـشم  دـنراد  رارق  طـخ  رد  هک  یبیترت 
رگیدکی اب  تسا   ( E و S دادعا دوخ  لماش   ) E و S نیب اه  نآ  هرامـش  هک  ییاـه  هیلاوش  همه  رود  نیا  رد  (. 0 ≤ S < E ≤ N - 1  ) دنکیم

رانک هقباسم  زا  اه  هدـنزاب  دزادرپ و  یم  هقباـسم  همادا  هب  ددرگ و  یمرب  دوخ  یلبق  ناـکم  هب  هقباـسم  زا  رود  ره  هدـنرب  دـننک . یم  هزراـبم 
رگیدکی هب  طخ  رد  دوخ  نتفرگ  رارق  بیترت  ظفح  اب  هدنام  یقاب  یاه  هیلاوش  نآ  زا  سپ  دـننک . یم  کرت  ار  دوخ  ناکم  دـنوش و  یم  هتـشاذگ 

همادا ار  هقباسم  فلتخم ، یاه  رود  ندرک  اـپرب  اـب  هقباـسم  سیئر  دـنریگ . یم  رارق   N-(E-S)-1 ات یاه 0  ناکم  رد  هدـش و  رت  کـیدزن 
. دنامب یقاب  هقباسم  رد  هیلاوش  کی  اهنت  ات  دهدیم 

یوق یارب   ) N-1 ات نیرت ) فیعـض  یارب   ) تردـق 0 زیامتم  یاه  هبتر  اب  هک  دـنراد  یتوافتم  یاه  تردـق  اه  هیلاوش  هک  دـناد  یم  ودرانوئل 
وا تسا . ربخ  اب  دـنک  یم  مالعا  هقباسم  رود   C زا کی  ره  رد  هقباسم  سیئر  هک  ییاه  هرامـش  زا  نینچمه  وا  دـنوش . یم  هداد  ناشن  نیرت )

. دوش یم  هدنرب  دراد  ار  تردق  نیرتشیب  هک  یا  هیلاوش  هقباسم ، رود   C زا مادک  ره  رد  هک  تسا  نئمطم 
هدرک رید  هک  یا  هیلاوش 

تسا و  R اب ربارب  هیلاوش  نیا  تردـق  درادـن . رارق  طـخ  رد  بوبحم  هیلاوش  اما  دـنا ، هداتـسیا  طخ  رد  هدـش و  هقباسم  دراو  هیلاوـش   N-1
رد ار  نآ  دنک و  هدافتـسا  هیلاوش  نیا  تیبوبحم  زا  دـهاوخ  یم  ودرانوئل  هقباسم  ندـش  رتهب  یارب  دوش . یم  دراو  تاقباسم  هب  رید  یکدـنا 

روضح بوبحم  هیلاوش  اه  نآ  رد  هک  هقباسم  زا  ییاه  رود  دینک  هجوت  دوش . زوریپ  ار  هقباسم  زا  رود  دادعت  نیرتشیب  هک  دـهد  رارق  یناکم 
. دوش یم  زوریپ  دنک و  یم  تکرش  اه  نآ  رد  بوبحم  هیلاوش  هک  دنراد  تیمها  ییاه  رود  اهنت  تسین و  مهم  ام  یارب  درادن 

لاثم
یاراد بوبحم  هیلاوش  دنتـسه . [ 1,0,2,4  ] یاـه تردـق  یاراد  بیترت  هب  دـنراد  رارق  طـخ  رد  هک  یا  هیلاوش   N - 1 هیلاوش ،  N = 5 یارب

(1  , 3 : ) دنز یم  ادـص  ریز  تروص  هب  بیترت  هب  ار  ( S, E  ) یاه روتـسد  هقباسم  سیئر  هقباسم ، زا  رود   C = 3 یارب تسا .  R = 3 تردق
(. 0  , 1  ) و ( 0 , 1  ) سپس

رد دوش . یم  [ 3,1,0,2,4  ] اب ربارب  اه  هیلاوش  تردق  بیترت  دـهد  رارق  طخ  رد  ناکم  نیلوا  رد  ار  بوبحم  هیلاوش  ودرانوئل  هک  یتروص  رد 
. دوشیم هزرابم  زوریپ  تردق ٢  اب  هیلاوش  دننک و  یم  هزرابم  مه  اب  یاه ١،٠،٢  تردق  اب  یاه ١ و ٢ و ٣ ) ناکم  رد   ) اـه هیلاوش  رود  نیلوا 

هزرابم یاه ٠ و ١ ) ناکم  رد   ) تردق ٢ هیلاوش  تردق ٣ و  هیلاوش  یدعب  رود  رد  [. 3,2,4  ] اب تسا  ربارب  دیدج  بیترت  رد  اه  هیلاوش  تردق 
رد اـه  هیلاوش  نیب  رخآ  رود  [. 3,4  ] اب دوب  دهاوخ  ربارب  اه  هیلاوش  تردـق  نآ  زا  سپ  دوشیم . هزرابم  هدـنرب  تردق ٣  اب  هیلاوش  دـننک و  یم 

( مود رود   ) رود کی  رد  اهنت  بوبحم  هیلاوش  تروص  نیا  رد  دوش . یم  هزراـبم  هدـنرب  تردـق ۴  اب  هیلاوش  دوش و  یم  رازگرب  ناکم ٠ و ١ 
. دوشیم زوریپ 

طخ کی  رد  اه  هیلاوش  دهد ، رارق  تردق ٠ و ١  یاه  هیلاوش  نایم  رد  ار  نآ  طخ  یادتبا  رد  بوبحم  هیلاوش  نداد  رارق  یاج  هب  ودرانوئل  رگا 
R=3 تردق اب  هیلاوش  دننک و  یم  هزرابم  تردق ٣،٠ و ٢  اب  اه  هیلاوش  رود  نیلوا  رد  راب  نیا  [. 1,3,0,2,4  ] دنریگ یم  رارق  تروص  نیا  هب 
اب هیلاوش  تردق ٣ ) هیلاوش  اب  تردق ١  هیلاوش  هزرابم   ) یدـعب رود  رد  و  [ 1,3,4  ] اب دوب  دهاوخ  ربارب  طخ  یدـعب  تلاح  دوش . یم  زوریپ 

هیلاوش تلاـح  نیا  رد  دوش . یم  هدـنرب  تردـق ۴  اب  هیلاوش  تسا و  [ 3,4  ] لکـش هب  طـخ  رود  نیرخآ  رد  دوش . یم  زوریپ  هراـبود  تردق ٣ 
. دوش یم  زوریپ  هقباسم  زا  رود  ود  رد  بوبحم 

رد هک  داد  رارق  یناـکم  رد  ار  بوبحم  هیلاوش  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  تسا و  بوبحم  هیلاوش  یارب  نکمم  یراذـگیاج  نیرتـهب  نیا  عـقاو  رد 
. دوش زوریپ  هقباسم  زا  رود  ود  زا  شیب 
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هلئسم حرش 
رود دادـعت  ات  دـنک  باختنا  ار  بوبحم  هیلاوش  یارب  ناکم  نیرتهب  دـهاوخ  یم  ودرانوئل  هک  هنوگناـمه  هک  دیـسیونب  یا  هماـنرب  دـیاب  اـمش 

. دوش هنیشیب  دوش  یم  زوریپ  اه  نآ  رد  بوبحم  هیلاوش  هک  ییاه 
: هک دینک  یزاس  هدایپ  یا  هنوگ  هب  ار   GetBestPosition(N, C, R, K, S, E) عبات دیاب  امش  رت  قیقد  تروص  هب 

; اه هیلاوش  دادعت  اب  تسا  ربارب   N

(; 1 ≤ C ≤ N - 1 . ) دنک یم  رازگرب  هقباسم  سیئر  هک  ییاه  رود  دادعت  اب  تسا  ربارب   C 

هیلاوش ی مه  دـنراد و  رارق  طـخ  رد  هک  ییاـه  هیلاوش  مه   ) اـه هیلاوـش  یماـمت  تردـق  بوـبحم ؛ هیلاوـش  تردـق  اـب  تسا  ربارب   R
رایتخا رد  ادـج  تروص  هب  بوبحم  هیلاوش  تردـق  اـب  تسا  ربارب  هک   R ددـع دراد . رارق   N-1 و نیب 0  تسا و  تواـفتم  بوبحم )

. دروآ تسد  هب  هدش  هداد  تاعالطا  رگید  زا  ار  نآ  ناوت  یم  دنچ  ره  تسا ، هتفرگ  رارق  عبات 

. دهد یم  ناشن  ار  دنراد  رارق  طخ  رد  ادتبا  رد  هک  ییاه  هیلاوش  تردق  هک  تسا  ددع   N-1 لماش هیارآ  کی   K

اپرب هقباسم  سیئر  طسوت  هک  ما   i+1 رود ( C-1 لماش 0 و  ) C-1 نیب 0 و  i ره یازا  هب  دنتسه :  C هزادنا اب  ییاه  هیارآ   E و  S
هب هک  دیریگب  رظن  رد  دیناوت  یم  امـش  دوش . یم  دنراد  رارق   E[i] ات  S[i] یاه ناکم  رد  هک  ییاه  هیلاوش  یمامت  لـماش  دوش  یم 

. تسا  E[i] زا رتمک   S[i] رادقم  i ره یازا 
رود رد  هک  تسا  ییاه  هیلاوش  دادـعت  زا  رتمک  هشیمه   E[i] میناد یم  دوب : دـنهاوخ  ربتعم  یاهرتماراپ  اب  عبات  نیا  یاه  یناوخارف  یماـمت 

. دریگ یم  رارق  طخ  رد  هیلاوش  کی  اهنت  روتسد   C مامتا زا  دعب  نینچمه  دنراد . رارق  ما  ( i+1)
هک یناکم  هرامـش  اـب  تسا  ربارب  ( 0 ≤ P ≤ N - 1  ) رادقم دـنادرگرب . ار   P رادقم دـیاب   GetBestPosition(N, C, R, K, S, E)

نیرتکچوک دـیاب  عبات  تشاد ، دوجو  هلئـسم  یارب  خـساپ  کی  زا  شیب  هک  یتروص  رد  دـهد . رارق  نآ  رد  ار  بوبحم  هیلاوش  دـیاب  ودراـنوئل 
رگید ترابع  هب  یو . نتسویپ  زا  سپ  طخ  رد   0-based تلاح رد  بوبحم  هیلاوش  ناکم  هرامش  اب  تسا  ربارب   P ددع . ) دنادرگرب ار  اهنآ 
ینعم نیا  هب   P=0 صاخ روط  هب  دنراد . رارق  هنیهب  تلاح  رد  طخ  رد  بوبحم  هیلاوش  زا  لبق  هک  ییاه  هیلاوش  دادعت  اب  تسا  ربارب   P ددع

.( دریگ یم  رارق  طخ  یاهتنا  رد  وا  هک  تسانعم  نیا  هب   P=N-1 دریگ و یم  رارق  طخ  یادتبا  رد  بوبحم  هیلاوش  هک  تسا 

[ زایتما  ١٧  ] هلئسم ١ ریز 
.N ≤ 500 هک دیریگب  رظن  رد  دیناوت  یم  امش 

[ زایتما  ٣٢ هلئسم ٢ [  ریز 
.N ≤ 5 000 هک دیریگب  رظن  رد  دیناوت  یم  امش 

[ زایتما  ۵١  ] هلئسم ٣ ریز 
.N ≤ 100 000 هک دیریگب  رظن  رد  دیناوت  یم  امش 

یزاس هدایپ  تایئزج 
یراذگ مان   tournament.pas ای  tournament.c ، tournament.cpp اب هک  دییامن  لاسرا  ار  لیاف  کی  ْاقیقد  دـیاب  امش 

. دنک یزاس  هدایپ  ریز  بلاق  رد  ار  دش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  یا  همانرب  ریز  دیاب  لیاف  نیا  تسا . هدش 
C++/C یاه همانرب 

int GetBestPosition(int N, int C, int R, int *K, int *S, int *E);

لاکساپ یاه  همانرب 
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لاکساپ یاه  همانرب 

function GetBestPosition(N, C, R : LongInt; var K, S, E : array of LongInt) : LongInt;

هفاضا همانرب  هب  دوخ  یلخاد  هدافتـسا  یارب  یرگید  عباوت  دیناوت  یم  امـش  هتبلا  دننک . لمع  دش  صخـشم  هک  هنوگ  نامه  دـیاب  عباوت  نیا 
. دشاب هتشاد  لماعت  یلیاف  چیه  ای  درادناتسا  یجورخ  یدورو و  اب  هجو  چیه  هب  دیابن  امش  یلاسرا  همانرب  دینک .

هنومن ححصم 
: دنک یم  تفایرد  ریز  بلاق  هب  ار  دوخ  یدورو  هدش  مهارف  امش  یارب  هک  یا  هنومن  ححصم 

؛) N ادتبا  ) R و C و N تروص هب  لوا  رطس 
تروص K[i]؛ هب   N ات یاهرطس ٢ 

.E[i] و S[i] تروص هب   N + C ات  N + 1 یاهرطس

نامز هظفاح و  یاه  تیدودحم 
هیناث  ١ نامز : تیدودحم 

MiB ٢۵۶ هظفاح : تیدودحم 
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