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کشور کامپیوتر المپیاد نهمین و بیست دوم مرحله ی

است. دقیقه ١٨٠ آزمون زمان •
دارد. منف نمره ی ١ سوال هر به نادرست پاسخ و مثبت نمره ی ۴ سوال هر به درست پاسخ •

کنید. پاسخ نامه وارد را دفترچه کد حتماً است. تصادف طور به گزینه ها ترتیب •
است. شده ارایه توضیح دسته هر از قبل و آمده اند سوال چند دسته های در ٢٠ تا ١۴ سواالت •

ی حت باق مانده خانه های در نتوان تا کنیم مسدود باید را آن خانه ی چند حداقل داریم. ۴ × ١٢ جدول ی ١
داد؟ قرار آن) قرینه های و دوران ها (یا زیر ل ش به کاش

١۶ (۵ ١٨ (۴ ١٢ (٣ ٢۴ (٢ ۶ (١

نشسته اند: دایره ی دور ٩ تا ١ های شماره با نفر ٩ ٢

١
٢

٣

۴

۵ ۶

٧

٨

٩

،١ شماره فرد دوستان مثال برای گوییم. او دوستان دارند، او از را فاصله بیش ترین که نفری دو نفر، هر ازای به
دست در را توپ که فردی مرحله، هر در است. ١ شماره نفر اختیار در توپی ابتدا در هستند. ۶ و ۵ شماره افراد
توپ م توان طریق چند به م گیرد. را آن نظر مورد دوست و م کند پرتاب دوستانش از ی سمت به را آن دارد،
برسد، ۴ شماره نفر به م تواند توپ نیز ١۴ مرحله ی از قبل تا رساند؟ ۴ شماره فرد به مرحله ١۴ دقیقاً از پس را

باشد. ۴ شماره نفر اختیار در توپ ١۴اُم مرحله ی از پس که است این مهم اما

١٠١۵ (۵ ١٣۶۵ (۴ ١٠٠١ (٣ ٢٢٣ (٢ ١۴ (١

انجام را زیر کار سه از ی م توانیم مرحله، هر در داریم. سبد ی در سان ی پرتقال پنج و سان ی سیب پنج ٣
دهیم:

بخوریم. و برداریم سبد از سیب ی •
بخوریم. و برداریم سبد از پرتقال ی •

بخوریم. و برداریم سبد از پرتقال ی و سیب ی •

و سیب تعداد لحظه ای هیچ در کار، انتهای و ابتدا جز به که طوری بخوریم، را میوه ها کل م توانیم طریق چند به
نباشد؟ برابر سبد پرتقال های

٨۴ (۵ ۴٧٢ (۴ ١۶٨ (٣ ١٨٠ (٢ ٩٠ (١

١ سوال: دفترچه ی کد ١ ١٣٩٨/٢/١٠
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کشور کامپیوتر المپیاد نهمین و بیست دوم مرحله ی

گوییم. ه ای شب نقاط صفحه، صحیح مختصات با نقاط به است. شده کاشته مختصات صفحه ی مبدأ در بوته ی ۴
راست، جهت های در واحد طول به شاخه سه نگرفته، صورت آن از رشدی که بوته ه ای شب نقطه ی هر از ثانیه هر در
رشد جدیدی شاخه ی باشد، موجود قبل از شاخه ای جهت آن در که صورت در م کنند. رشد به شروع چپ و باال
هم اگر ند. م ش تصادف طور به آن ها از ی برسند، نقطه ی به رشد حال در شاخه ی دو اگر هم چنین نم کند.

ی از پس مثال برای ند. م ش داشته، وجود شاخه ای نقطه آن در قبال که برسد نقطه ای به رشد حال در شاخه ی
م آید: در زیر ل ش به بوته ثانیه

A

B

C

که این به توجه با م کنند. رشد به شروع شاخه ها ،(C و B ،A) جدید ه ای شب نقاط از کدام هر از دوم ثانیه ی در
هم چنین کرد. نخواهند رشد شاخه دو این است، موجود قبل از C راست سمت شاخه ی و A چپ سمت شاخه ی
(همین ند بش تصادف به باید آن ها از ی پس م رسند، نقطه ی به B راست سمت شاخه ی و A باالی شاخه ی
در دوم ثانیه ی از پس بوته حاالت از ی مثال برای است). صادق B چپ شاخه ی و C باالی شاخه ی برای امر

است: مشاهده قابل زیر ل ش

باشد؟ داشته م تواند مختلف حالت چند بوته ل ش ثانیه، ۴ از ١٢)پس
۶

)
(۵ ٣۶ (۴ ۴٠٩۶ (٣ ١٢٨ (٢ ٣٢٧۶٨ (١

کنند.  بازی م خواهند و نشسته اند صندل سه با ردیف ی در چپ به راست از ترتیب به سینا و بهنود شایان، ۵
انجام زیر صورت به بازی مرحله ی هر بنشینند. ر دی ترتیبی به و شده بلند صندل ها از بار سه افراد این است قرار

م شود:

ترتیب برای را ⟨a, c, b⟩ یا ⟨b, a, c⟩ حالت دو از ی b فرد باشد، ⟨a, b, c⟩ افراد کنون ترتیب اگر
م کند. انتخاب بعدی نشستن

دشمن های دارد. نیز دشمن ی فرد هر باشد. وسط صندل روی سوم مرحله ی از پس که است کس بازی برنده ی
در و ببرد خودش اول اولویت در م خواهد فرد هر هستند. شایان و سینا بهنود، ترتیب به سینا و بهنود شایان،

هستند؟ درست زیر گزاره های یا گزاره  کدام نبرد. دشمنش دوم اولویت

شد. خواهد برنده شایان کنند، بازی اهدافشان به رسیدن برای ن مم ل ش بهترین به نفر سه هر اگر آ)
شد. خواهد برنده بهنود کنند، بازی اهدافشان به رسیدن برای ن مم ل ش بهترین به نفر سه هر اگر ب)
شد. خواهد برنده سینا کنند، بازی اهدافشان به رسیدن برای ن مم ل ش بهترین به نفر سه هر اگر پ)

نشود. برنده سینا که کند بازی طوری م تواند ران دی بازی نحوه ی از مستقل بهنود ت)

ت و آ (۵ ب (۴ آ (٣ ت و پ (٢ ت و ب (١

١ سوال: دفترچه ی کد ٢ ١٣٩٨/٢/١٠
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کشور کامپیوتر المپیاد نهمین و بیست دوم مرحله ی

ویروس شدن، زامبی عامل که دریافته اند دانشمندان شده اند. زامبی هم و هستند دایره ی دور نفر ١٣٩٨ ۶
این از ی زامبی هر م کشد. بیرون زامبی بدن از را زابون که کرده اند اختراع دستگاه و است زابون نام به
بیرون دستگاه از استفاده با خود بدن از را زابون زامبی هر همزمان، طور به مرحله هر در دارد. اختیار در دستگاه ها
مرحله، انجام از پس م کند. منتقل او به را ویروس و کرده انتخاب را خود مجاور نفر دو از ی سپس م کشد،
مراحل تعداد کمینه ی م شوند. سالم بقیه و زامبی کند، دریافت زابون خود مجاور دو هر یا ی از که فردی هر

باشد. افراد میان در زامبی دو فقط که برسیم وضعیت به تا بیابید را

١٣٩٧ (۵ ۶٩٨ (۴ ۶٩٩ (٣ ١٣٩٨ (٢ ندارد ان ام وضعیت چنین به رسیدن (١

(ماشین گرفته اند قرار هم سر پشت ۵ تا ١ شماره های با ترتیب به ماشین پنج م کنند. بازی هم با ایلیچ و سلطان ٧
i ∈ {٢, ٣, ۴, ۵} هر ازای به که م کند ارائه ۵ تا ٢ اعداد از دنباله ای ایلیچ ابتدا است). ماشین جلوترین ١ شماره
به م دهد؛ قرار ١ عدد ی دنباله، از دل خواه جایی در سلطان سپس است. آمده دنباله در بار i− ١ دقیقاً i عدد
،(١ ⩽ j ⩽ ١١) jاُم مرحله ی در نهایتاً م آید. دست به ⟨a١, a٢, . . . , a١١⟩ مانند عدد ١١ از دنباله ای ترتیب این
انجام مرحله آن در سبقت بود، ماشین جلوترین aj (اگر م گیرد سبقت خودش جلوی ماشین از aj ماشین
م خواهد ایلیچ و ن مم ان م جلوترین در ١ شماره ماشین مراحل، انجام از پس م خواهد سلطان نم شود).
کجای در ١ شماره ماشین کنند، بازی بهینه ل ش به نفر دو اگر باشد. ن مم ان م عقب ترین در ١ شماره ماشین

بود؟ خواهد صف

جلو از ماشین چهارمین (۵ ماشین جلوترین (۴ ماشین عقب ترین (٣ جلو از ماشین دومین (٢ جلو از ماشین سومین (١

یرید): ب نظر در دوطرفه رابطه ای را (آشنایی است زیر ل ش به آن ها آشنایی گراف که داریم شایعه ساز هشت ٨

دهد: انجام را زیر کار سه از ی م تواند روز هر شایعه ساز هر
کند. استراحت •

کند. استراحت باید را بعد روز کاری، فشار دلیل به او صورت این در بسازد! جدید شایعه ی ی •
گرفته آشنایانش طریق از چه و باشد ساخته خودش (چه داشته روز آن از قبل تا که را شایعه هایی تمام •

وید. ب آشنایانش تمام به باشد)،

م تواند هم استراحت حال در شایعه ساز حت و باالست حالت سه از مستقل آشنایان، شایعه های کردن دریافت
چند حداکثر روز ١۶ از پس بدانند. را آن نفر هشت تمام اگر گوییم، فراگیر شایعه ی به کند. دریافت شایعه

داشت؟ خواهد وجود متمایز فراگیر شایعه ی

١٢٠ (۵ ١۴ (۴ ۵۶ (٣ ١١٢ (٢ ۶٠ (١

١ سوال: دفترچه ی کد ٣ ١٣٩٨/٢/١٠
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کشور کامپیوتر المپیاد نهمین و بیست دوم مرحله ی

جلوی نفر چهار که است سمند ١
٢ احتمال به م آید که خودرو هر ایستاده اند. آدم زیادی تعداد تاکس صف ی در ٩

٩٩اُم نفرات ایلیچ و سلطان م کند. سوار را صف جلوی نفر ١٠ که است ون ١
٢ احتمال به و م کند سوار را صف

گرفت؟ خواهند قرار خودرو ی در افراد این احتمال چه به هستند. صف ١٠٠اُم و

١−٢٩٩
٢٩٩ (۵ ١ (۴ ١

٢ (٣ ٢٠۴٧
٢٠۴٨ (٢ ١٠٢٣

١٠٢۴ (١

یرید: ب نظر در را زیر وریتم ال ١٠

بده. قرار ١ و ٠ ،٠ ترتیب به را i و s ،ans مقادیر .١
بده. قرار ته را X مجموعه ی .٢

بده. قرار i+ ١ را i مقدار .٣
برو. ٣ مرحله ی به صورت این غیر در بده؛ قرار ans+ s را ans مقدار بود، ١٠ برابر i اگر .۴

بده. قرار i− ١ را i مقدار .۵
برو. ١٠ مرحله ی به بود، صفر برابر i اگر .۶

برو. ٩ مرحله ی به نبود i ∈ X اگر .٧
برو. ۵ مرحله ی به سپس بده. قرار s− i را s مقدار و کن حذف X از را i عدد .٨
برو. ٣ مرحله ی به سپس بده. قرار s+ i را s مقدار و کن اضافه X به را i عدد .٩

پایان. .١٠

بود؟ خواهد چه ans مقدار وریتم ال اجرای پایان از پس

نم یابد پایان گاه هیچ وریتم ال (۵ ٢٨١۶٠ (۴ ٢٣٠۴٠ (٣ ۴۵ (٢ ١١۵٢٠ (١

ضلع) (در مجاور خانه ی ی به م تواند حرکت هر در او دارد. قرار ١ خانه ی در ربات و داریم زیر ل ش به جدول ١١
برود.

١ ٢ ٣

۴ ۵ ۶

٧ ٨ ٩

ربات سپس نیستند. سان ی آن متوال رقم دو هیچ که م دهد ربات به ٩ تا ٢ ارقام با رقم شش عدد ی شایان
کوتاه ترین چند (اگر م رود رقم آن متناظر خانه ی به ن مم مسیر کوتاه ترین با و م بیند را عدد چپ سمت رقم
چپ از ترتیب به نیز عدد ر دی ارقام تمام ازای به سپس م کند). انتخاب دل خواه به را ی داشت، وجود مسیر
برابر راست به چپ از ترتیب به دیده ربات که خانه هایی دنباله ی بدانیم اگر م دهد. انجام را کار همین راست به

١, ٢, ۵, ۶, ٣, ۶, ٩, ٨, ۵, ٨, ٧

دارد؟ وجود شایان عدد برای حالت چند باشد،

١٢ (۵ ١۶ (۴ ١٨ (٣ ٢٠ (٢ ١۴ (١

١ سوال: دفترچه ی کد ۴ ١٣٩٨/٢/١٠
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کشور کامپیوتر المپیاد نهمین و بیست دوم مرحله ی

وجه های روی که داریم وجه ١٣٩٨ تاس ی دارند. حضور جمع ی در ١٣٩٨ تا ١ شماره های با نفر ١٣٩٨ ١٢
و م اندازیم را تاس بار ی ابتدا م آیند. برابر احتمال به اعداد پرتاب، هر در و شده اند ح ١٣٩٨ تا ١ اعداد آن
م اندازیم را تاس مرحله هر سپس دهیم. یل تش جمع از نفره k تیم ی م گیریم تصمیم آمد، k مانند عددی هر
این غیر در و م کنیم اضافه تیم به را a بود، نشده انتخاب تیم در a شماره نفر اگر بیاید؛ a عدد کنید فرض و
افراد شماره ی مجموع ریاض امید شود. k تیم نفرات تعداد تا م اندازیم را تاس قدر آن نم کنیم. کاری صورت

بیابید. را تیم

١٣٩٧×١٣٩٨
۴ (۵ ١٣٩٩٢

۴ (۴ ١٣٩٩×١٣٩٨
۴ (٣ ١٣٩٨٢

۴ (٢ ١٣٩٩×١٣٩٨
٢ (١

ازای به بچه ها از کدام هر است. خریده آن ها برای هدیه شش آن ها پدر هستند. برادر سه آبولف و ایلیچ سلطان، ١٣
است: آمده زیر جدول در مقادیر این م شوند. خوشحال هدیه آن گرفتن با میزان چه به گفتند هدیه هر

آبولف

ایلیچ
سلطان

۶
٢

١٠

١ هدیه ی

١٠
١١
١٣

٢ هدیه ی

۶
۴
٨

٣ هدیه ی

۴
۵
۶

۴ هدیه ی

٨
۶
٣

۵ هدیه ی

۴
٣
۴

۶ هدیه ی

برسد. هدیه دو دقیقاً کس هر به ندارد لزوم کند. تقسیم فرزندش سه بین را هدیه شش این م خواهد پدر
اگر کرد، خواهد حسادت B فرد به A فرد گوییم باشد. ته فرد ی هدایای مجموعه ی است ن مم هم چنین
B به A که را (A,B) مرتب های زوج تعداد شود. بیش تر A خوشحال مجموع هدیه هایشان، کردن عوض با

بیابید. را پدر بدبخت میزان کمینه ی م گوییم. پدر بدبخت میزان کند، حسادت

۴ (۵ ١ (۴ ٢ (٣ ٣ (٢ ٠ (١

در یال را آن ها اضالع و رأس را جدول واحد مربع های گوشه های نقاط داریم. m × n جدول ی کنید فرض
و رأس ٢٠ با گراف n = ۴ و m = ٣ ازای به مثال برای م آید. دست به گراف ی ترتیب این به یرید؛ ب نظر

م آید: دست به زیر ل ش به یال ٣١

ی T و جدول گراف ی G کنید فرض گوییم. m × n جدول ی از حاصل جدول گراف گراف، این به
ام استح هستند، خانه آن ضلع که را T از یال هایی تعداد جدول، از خانه هر ازای به باشد. آن از فراگیر زیردرخت

م نامیم. خانه آن

دهید پاسخ زیر سوال ٢ به باال توضیحات به توجه با

ن مم فراگیر زیردرخت های تمام میان در را خانه ها ام استح مجموع کمینه ی ،n = ١٠ و m = ١٠ ازای به ١۴
بیابید.

٢۴٠ (۵ ١٣٩ (۴ ١٢٠ (٣ ١٩٩ (٢ ٢٠١ (١

١ سوال: دفترچه ی کد ۵ ١٣٩٨/٢/١٠
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کشور کامپیوتر المپیاد نهمین و بیست دوم مرحله ی

،n = ١٠ و m = ١٠ ازای به م گیریم. نظر در دو) توان به ام (استح آن ام استح مجذور را خانه هر دوام ١۵
بیابید. ن مم فراگیر زیردرخت های تمام میان در را خانه ها دوام مجموع کمینه ی

۴٠۵ (۵ ٢٩٢ (۴ ٣٠١ (٣ ۴٠١ (٢ ٩٠١ (١

زد! خود نام به و دزدید سلطان صندوق چه ی از را زیر گراف پترسن نام به فردی پیش سال ها

را گراف رأس های ابتدا در او کند! بازی آن با اندک م خواهد و است شده تنگ گراف این برای دلش سلطان
در که م دهد قرار رنگ با برابر را رأس هر رنگ همزمان طور به مرحله هر سپس م کند. رنگ آبی و قرمز با

است. شده تکرار بیش تر همسایه هایش

دهید پاسخ زیر سوال ٢ به باال توضیحات به توجه با

قرمز رأس ی حداقل هم واره که طوری کند، آبی را بقیه و قرمز را رأس سه م تواند طریق چند به ابتدا در سلطان ١۶
یرید. ب نظر در متمایز را گراف رأس های بماند؟ باق گراف در

١٢ (۵ ٢٠ (۴ ٣٠ (٣ ١٢٠ (٢ ۵ (١

کم دست هم واره کند، آبی را بقیه و قرمز را رأس k که روش هر به ابتدا در سلطان که طوری بیابید، را k کمینه ی ١٧
بماند. باق گراف در قرمز رأس ی

۶ (۵ ٧ (۴ ۴ (٣ ٣ (٢ ۵ (١

ی طرفه او، استراتژی کند. کم شهر ترافی شدن روان به م خواهد و شده خوشوآباد شهردار تازگ به سلطان
زیاد خیل هم از شهر مختلف قسمت های فاصله ی کار، این با ندارد دوست او طرف از خیابان هاست. کردن
آن، یال های و تقاطع ها گراف، (رأس های م شود داده محله ی تقاطع های و خیابان ها گراف سوال، هر در شود.
هر در گرفت. خواهد صورت پرسش آن خیابان های کردن ی طرفه مورد در شما از و هستند) محله خیابان های

یرید. ب نظر در متمایز را گراف (تقاطع های) رأس های سوال، سه

دهید پاسخ زیر سوال ٣ به باال توضیحات به توجه با

دارد: زیر ل ش به گراف شهر این در رامتینک کوچ محله ی ١٨

١ سوال: دفترچه ی کد ۶ ١٣٩٨/٢/١٠
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کشور کامپیوتر المپیاد نهمین و بیست دوم مرحله ی

تقاطع ها، از (X, Y مرتب( زوج هر ازای به که طوری کند، ی طرفه را محله این خیابان های تمام م خواهد سلطان
است؟ ن مم کار این طریق چند به برسیم. Y به X از خیابان چهار حداکثر کردن ط با بتوانیم

٠ (۵ ۶ (۴ ۴ (٣ ٨ (٢ ٢ (١

دارد: زیر ل ش به گراف خان میرزامحمد قدیم محله ی ١٩

تقاطع ها، از (X, Y مرتب( زوج هر ازای به که طوری کند، ی طرفه را محله این خیابان های تمام م خواهد سلطان
است؟ ن مم کار این طریق چند به برسیم. Y به X از خیابان سه حداکثر کردن ط با بتوانیم

٠ (۵ ١٢ (۴ ٢۴ (٣ ۴ (٢ ٣٢ (١

دارد: زیر ل ش به گراف پارساییان زیبای محله ی ٢٠

مشخص خیابان چهار زیرا کند، ی طرفه را خیابان ها تمام نم خواهد سلطان قبل، سوال دو خالف بر سوال این در
م تواند طریق چند به سلطان نیست. آن ها شدن ی طرفه به نیازی و هستند عریض کاف اندازه ی به خط چین با شده
کردن ط با بتوانیم تقاطع ها، از (X, Y ) مرتب زوج هر ازای به که طوری کند، ی طرفه را ر دی خیابان ١٢ تمام

برسیم؟ Y به X از خیابان پنج حداکثر

٩۶ (۵ ١٢ (۴ ٢ (٣ ۴ (٢ ٠ (١

١ سوال: دفترچه ی کد ٧ ١٣٩٨/٢/١٠


