
 

 

  ، شهر پاتایا، تایلند

 
 
 

  

 

  

) گویندکه به آن صحنه می(یک خط  رویفیل 

است که در  )act( اجراشامل تعدادی  نمایش

  . کندعوض خود را 

خواهند ها می، آناجرابعد از هر . را داشته باشد

قرار  مکانها پشت هم در هماندر این صورت، آن

شامل ( �خطی به طول  پارهها روی فیلآن گروه از 

دوربین برای ثبت  چندینتوانند روی صحنه پخش شوند ممکن است به 

طور همان(ه، یک دوربین در این لحظ. دارند 

  .)اندشده نمایش دادهنقه زذو باها صورت مثلث و دوربین

  
برای ثبت  دوربین ۲، ما نیاز به حداقل اجرابعد از این 

  
عکس دوربین برای  ۳ها، ما نیاز به فیل

 ۲۰۱۱سال  المپیاد جهانی کامپیوتر

، شهر پاتایا، تایلند۲۰۱۱ژو ی  ۲۹الی  ۲۲

 دومروز  –مسائل مسابقه 

٤ از ۱ ی صفحه  

  های رقصندهفیل

فیل  �پربیننده در پاتایا است که در آن  )show( نمایش

نمایش.  های جالبی هستندقادر به انجام رقص نمایشهای این ها آموزش، فیل

خود را  مکاندر این حین ممکن است دهد و دقیقًا یک فیل رقص زیبایی انجام می

را داشته باشد نمایش های کّلخواهند کتاب عکسی تولید کنند که عکس

  . بگیرند ،بینندشکلی که بینندگان می همان به

در این صورت، آن. یکسانی داشته باشند مکان، تعدادی فیل ممکن است 

آن گروه از  مکان اگر و تنها اگرها بگیرد گروه از فیلیک تواند یک عکس از 

توانند روی صحنه پخش شوند ممکن است به ها میفیل جا که از آن. جا شود) 

  . ها نیاز داشته باشیم

� �  صحنه قرار ۲۰ و ۱۷ ،۱۵ ،۱۰های مکانها در و فیل ۱۰

صورت مثلث و دوربین ها در شکل بهفیل. (تواند تصویرشان را بگیرد

بعد از این . رودمی ۳۲کنان به مکان هست رقص ۱۵ مکانبعدی، فیلی که در 

فیلجدید  وضعیتدر این . رودمی ۷است به مکان  ۱۰بعدی، فیلی که در مکان 

هافیل
 ۱٫۳ فارسی نسخه

  

نمایشیک  »های رقصندهفیل«

  .رقصند می

ها آموزش، فیلپس از سال

دقیقًا یک فیل رقص زیبایی انجام می، اجراهر 

خواهند کتاب عکسی تولید کنند که عکسمی نمایشکنندگان  تهیه

به ،هافیل ی هایی از همهعکس

، تعدادی فیل ممکن است نمایشدر هر زمانی از 

  .گیرندمی

تواند یک عکس از یک دوربین می

) خطپارهسر ی دو  نقطههر دو 

ها نیاز داشته باشیمزمان تصویر همه فیلهم

۱۰برای مثال، فرض کنید 

تواند تصویرشان را بگیردمی) بینیدکه در شکل زیر می

بعدی، فیلی که در  اجرایدر 

  .تصویر داریم

بعدی، فیلی که در مکان  اجرایدر 

  . داریم هاگرفتن از همه فیل



 

 

  ، شهر پاتایا، تایلند

 
 
 

  

 

  

.  را معین کنید اجرااری بعد از هر مورد نیاز برای تصویربرد

  .یا کم شود و یا تغییری نکند

 .اند گذاری شده

  توانید فرض کنید کهمی. شود ضبط می

۰برای . کندها را مشخص میفیل � � � 	 ،

  یعنی . اند ه شدمرتبصعودی به صورت  آغازین

۰ � 
�0 � � � 
توجه داشته . است 

 .شان را تغییر دهند

صدا زده خواهد شد و هیچ ) updateروال 

۰ � � � یک عدد صحیح  �و  است ۱٫۰۰۰

هر  ).شودهای قبلی انجام میاجراکه بعد از (

  .را برگرداند ی متناظراجراها بعد از 

   

 ۲۰۱۱سال  المپیاد جهانی کامپیوتر

، شهر پاتایا، تایلند۲۰۱۱ژو ی  ۲۹الی  ۲۲

 دومروز  –مسائل مسابقه 

٤ از ۲ ی صفحه  

Interactive( مورد نیاز برای تصویربرد تعداد دوربین کمترین، شما باید

یا کم شود و یا تغییری نکند های مورد نیاز ممکن است زیادتعداد دوربینبین هر دو اجرای متوالی، 

  .سازی کنیدهای زیر را پیاده

init( گیردای زیر را میکه پارامتره:  

	های صفر تا  با شماره که هافیلتعداد :  � � گذاری شده شماره ۱

ضبط میبه تنهایی که با یک دوربین  خطی استطول پاره:  �

۰ � � �   .است ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فیل آغازینمکان که از اعداد صحیح  ُبعدی یکی  یک آرایه:  � 


 برابر با ماُ-�فیل مکان آغازین ��آغازینهای مکان. است 


توانید فرض کنید که می�	 � ۱ � ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شان را تغییر دهند مکانها ممکن است رقص، فیل حینباشید که در 

روال  یهافراخوانی ی از همه کار و پیشدر ابتدای (این روال فقط یک بار 

  .گرداند

update( گیردکه پارامترهای زیر را می: 

 .کنداجرای فعلی حرکت میفیلی که در  یشماره

۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰توانید فرض کنید که می. اجرابعد از  �فیل  مکان

 

( است اجراهر فراخوانی معادل یک  .شوداین روال چندین بار فراخوانی می

ها بعد از فیل ی دوربین مورد نیاز برای تصویربرداری از همه کمترین تعداد

هافیل
 ۱٫۳ فارسی نسخه

  

Interactive(تعاملی  ی مسئلهدر این 

بین هر دو اجرای متوالی، توجه کنید که 

 وظیفه شما

های زیر را پیادهروالشما باید 

,�)روال • �, �)

o �

o �

o �

این روال فقط یک بار 

گرداندمقداری را برنمی

,�)updateروال  • �)

o �  :شماره

o �  :مکان

 .است

این روال چندین بار فراخوانی می

کمترین تعدادفراخوانی باید 



 

 

 ۲۰۱۱سال  المپیاد جهانی کامپیوتر
هافیل

  ، شهر پاتایا، تایلند۲۰۱۱ژو ی  ۲۹الی  ۲۲

 ۱٫۳ فارسی نسخه دومروز  –مسائل مسابقه 
 

 
 

  ٤ از ۳ ی صفحه  

 

  نمونه مثال

  اّولمثال 

	حالتی را در نظر بگیرید که  � ۴ ،� �   :ها به صورت زیر استمکان آغازین فیل و  ۱۰

  
 � 

10 
15 
17 
20    

.  شودفراخوانی می اجرابار برای هر شما یک update، روال پس از آن. شما با این پارامترها فراخوانی خواهد شد initابتدا، روال 

  :ها آمده استبرگشتی آن صحیح ها و مقدار ای از فراخوانیدنبالهدر مثال زیر، 

اجراشماره   مقدار برگشتی پارامترهای ارسالی 

۱  update(2,16) 1 
۲  update(1,25) 2 
۳  update(3,35) 2 

۴  update(0,38) 2 
۵  update(2,0) 3 

  اه زیرمسئله

 )امتیاز  ۱۰( یکزیرمسئله شماره 

	دقیقًا  • �  .وجود دارندفیل   ۲

 . ستاها متفاوت ، مکان فیلاجرادر ابتدا و بعد از هر  •

 .شودبار فراخوانی می ۱۰۰شما حداکثر  updateروال  •

 

 )امتیاز ۱۶( دوزیرمسئله شماره 

• ۱ � 	 � ۱۰۰ 

 .ستاها متفاوت ، مکان فیلاجرادر ابتدا و بعد از هر  •

 .شودبار فراخوانی می ۱۰۰شما حداکثر  updateروال  •

  

 )امتیاز ۴۷( چهارزیرمسئله شماره 

• ۱ � 	 � ۷۰٫۰۰۰ 

 .در یک مکان ممکن است بیشتر از یک فیل قرار گیرد •

 .شودبار فراخوانی می ۷۰٫۰۰۰شما حداکثر  updateروال  •

 

 )امتیاز ۳( پنجزیرمسئله شماره 

• ۱ � 	 � ۱۵۰٫۰۰۰ 

 .در یک مکان ممکن است بیشتر از یک فیل قرار گیرد •

 .شودبار فراخوانی می ۱۵۰٫۰۰۰شما حداکثر  updateروال  •

قسمت جزئیات را در  CPUنی محدودیت زما نکته مربوط به •
  .سازی ببینیدپیاده

  )امتیاز ۲۴( سهزیرمسئله شماره 

• ۱ � 	 � ۵۰٫۰۰۰ 

 .ستاها متفاوت ، مکان فیلاجرادر ابتدا و بعد از هر  •

  .شودبار فراخوانی می ۵۰٫۰۰۰شما حداکثر  updateروال  •

  

   



 

 

 ۲۰۱۱سال  المپیاد جهانی کامپیوتر
هافیل

  ، شهر پاتایا، تایلند۲۰۱۱ژو ی  ۲۹الی  ۲۲

 ۱٫۳ فارسی نسخه دومروز  –مسائل مسابقه 
 

 
 

  ٤ از ٤ ی صفحه  

 

  سازی پیادهجزئیات 

 ها محدودیت

 ثانیه CPU: ۹محدودیت زمانی  •

ها اگر از آن ،مخصوصًا. دنممکن است کند باش) C++)STL ها در کتابخانه استاندارد collection template :توجه

  .را حل کنید ۵له ئممکن است نتوانید زیر مساستفاده کنید، 

 مگابایت ۲۵۶ :محدودیت حافظه •

ی استفاده  میزان حافظه. استفاده شده وجود ندارد) stack(ی پشته  ی حافظه هیچ محدودیت صریحی روی اندازه :توجه •

  .شود ی مصرفی محاسبه می عنوان بخشی از حافظه پشته به  شده در

  APIواسط 

 /elephants: سازی فولدِر پیاده •

 elephants.pasیا  elephants.cppیا  elephants.c: سازی شوند بایست پیاده کننده می هایی که توسط شرکت فایل •

 elephants.pasیا  elephants.h: کننده واسط شرکت •

 grader.pasیا  grader.cppیا  grader.c: مصّحِح نمونه •

 ...و  grader.in.1 ،grader.in.2: ورودی مصّحح نمونه •

 :خواند مصحح نمونه، ورودی را به فرمت زیر می  :توجه •

o مقادیر  :خط اّول	جراها در نمایش استاتعداد   �، که �و در نهایت  �،  . 

o الی  ۲ هایخط� � �یعنی خط . آغازینهای مکان: ُام � � ۰برای ( ۲ � � � 
شامل مقدار  )	�� .است  

o هایخط � � �تا  ۲ � � � ۱یعنی برای هر . اجرا �اطoعات مربوط به  :ُام۱ � � � 	، خط � � ۱ � شامل    �

���سه مقدار  ،���به مکان  ���، فیل شماره اجراامین -�اند به این معنی که در که با یک فاصله از هم جدا شده ���، و 

��� . برداریستتصویردوربین مورد نیاز برای  تعدادترین  کم ���، اجرارود و بعد از آن می 

 ...و  grader.expect.1 ،grader.expect.2: خروجی مورد انتظار برای ورودی مصحح نمونه •

  .باشند» .Correct«ها دقیقًا باید شامل عبارت  برای این مسئله، هر کدام از این فایل

 


