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رخآ ماش 
میمـصت شا  هنازور  هیلوا  یاهتیلاعف  زا  یکی  دوب : لاعف  یلیخ  شیراوید -  یـشاقن  نیرتفورعم  رخآ - » ماـش   » رثا قلخ  نیح  رد  ودراـنوئل 

ار اـهنآ  زا  یدودـحم  دادـعت  اـما  تـشاد ، زاـین  یداـیز  یاـهگنر  وا  دـنک . هدافتــسا  زور  نآ  تساوـخیم  هـک  دوـب  ییاـهگنر  دروـم  رد  یریگ 
ودراـنوئل هب  ار  زاـین  دروـم  یاـهگنر  دور و  تسبراد  یور  هک  دوـب  نآ  شراـیتسد  فیاـظو  هـلمج  زا  دراد . هـگن  تـسبراد  یور  تسناوـتیم 

. دهد رارق  نیمز  یور  بسانم  هسفق  رد  ار  یفاضا  یاهگنر  ددرگرب و  نیمز  یور  هرابود  دناسرب و 
زور لوط  رد  ودرانوئل  هک  ییاهگنر  یلاوت  همانرب  نیلوا  هب  دـنک . کمک  رایتسد  هب  هک  دیـسیونب  ازجم  همانرب  ود  دـیاب  امـش  هلاـسم  نیا  رد 
نیح رایتسد  زور ، لوط  رد  دـنک . داـجیا  دراد  ماـن  امنهار  هک  اـهتیب  زا  هاتوک  هتـشر  کـی  دـیاب  دوشیم و  هداد  یدورو  ناونع  هب  دراد  زاـین 

رایتخا رد  ار  لوا  همانرب  طسوت  هدش  داجیا  یامنهار  طقف  درادن و  یـسرتسد  وا  هدنیآ  یاهتـساوخرد  هب  ودرانوئل ، یاهتـساوخرد  یارجا 
تروص هب  ار  ودرانوئل  یاهتـساوخرد  تسیابیم  همانرب  نیا  سپـس  دوشیم و  هداد  مود  هماـنرب  هب  یدورو  ناونع  هب  اـمنهار  هتـشر  دراد .

یارب نآ  زا  دمهفب و  ار  امنهار  هتشر  ینعم  دیاب  همانرب  نیا  تساوخرد .) کی  نامز  ره  رد  ینعی   ) دنک شزادرپ  تفایرد و  ( Online  ) طخرب
. تسا هدش  هداد  حیضوت  ریز  رد  یرتشیب  تاییزج  اب  زیچ  همه  دنک . هدافتسا  هنیهب  یاهباختنا  ذاختا 

تسبراد هسفق و  نیب  اهگنر  لاقتنا 
شرایتسد زا  ودراـنوئل  زور  ره  و  دراد ، دوجو   N-1 ات یاه 0  هرامش  اب  گنر   N دـینک ضرف  میریگیم . رظن  رد  ار  هداس  یویرانـس  کی  ام 

ار  C میناوتیم سپ  تسا . هدرک  تساوـخرد  ودراـنوئل  هک  دـشاب  یگنر   N یلاوت  C دینک ضرف  دـنکیم . دـیدج  گنر  تساوخرد  راب   N اقیقد
راب دنچ  یضعب  دنشاب و  هتشادن  دوجو   C رد الصا  تسا  نکمم  اهگنر  زا  یضعب  دنتسه .  N-1 ات زا 0  کیره  هک  مینک  ضرف  ددع   N یلاوت

. دنوش رارکت 
. دنراد رارق  تسبراد  رد   K-1 ات یاهگنر 0  ادتبا  رد  . K < N هک دراد  رارق  نآ  رد  گنر   N زا ات   K تسا و رپ  هشیمه  تسبراد 

تحارتسا رایتسد  دشاب  تسبراد  رد  البق  هدش  هتـساوخ  گنر  رگا  دهدیم . ماجنا  ار  ودرانوئل  یاهتـساوخرد  زا  یکی  نامز  ره  رد  رایتسد ،
نیا زا  تسین ، دـیدج  گنر  یارب  تسبراد  رد  ییاج  هتبلا  دـنک . لقتنم  تسبراد  هب  هتـشادرب  هسفق  زا  ار  گنر  نآ  تسا  روبجم  هنرگو  دـنکیم ،

. دنادرگرب هسفق  هب  ار  نآ  باختنا و  ار  تسبراد  رد  دوجوم  یلبق  یاهگنر  زا  یکی  دیاب  رایتسد  ور 
ودرانوئل هنیهب  یژتارتسا 

هب دـنک  تحارتـسا  دـناوتیم  نآ  یازا  هب  هک  ییاهتـساوخرد  دادـعت  دـنک . تحارتـسا  یرتـشیب  تاـعفد  هـب  نـکمم  دـح  اـت  دـهاوخیم  راـیتسد 
یاهباختنا دوشیم ، تسبراد  زا  گنر  کی  فذح  هب  راچان  رایتسد  هک  راب  ره  رت ، قیقد  روط  هب  دراد . یگتـسب  دنیارف  لوط  رد  وا  یاهباختنا 

: دسرب شفده  هب  دـناوتیم  هنوگچ   C نتـسناد اب  هک  دنکیم  حیرـشت  وا  هب  ودرانوئل  دش . دـنهاوخ  هدـنیآ  رد  توافتم  جـیاتن  هب  رجنم  فلتخم 
یاهگنر و  دنتـسه ، تسبراد  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  ییاهگنر  ندرک  کچ  اـب  دوش  فذـح  تسبراد  زا  دـیاب  هک  یگنر  یارب  باـختنا  نیرتهب 

: دوش باختنا  ریز  دعاوق  قبط  گنر  کی  دیاب  تسبراد  رد  دوجوم  یاهگنر  نیب  زا  دیآ . یم  تسد  هب   C یاهتساوخرد تسرهف  رد  هدنامیقاب 
. دنک فذح  تسبراد  زا  ار  گنر  نآ  دیاب  رایتسد  دریگیمن ، رارق  زاین  دروم  هدنیآ  رد  تقو  چیه  هک  تسه  تسبراد  رد  یگنر  رگا 

ینعی . ) دوش عقاو  زاین  دروم  هدـنیآ  رد  ماـگنه  نیرترید  رد  هراـبود  هک  دوـش  فذـح  تسبراد  زا  دـیاب  یگنر  تروـص  نیا  ریغ  رد 
رخآ هک  دوش  هدـنادرگرب  هسفق  هب  دـیاب  یگنر  میبای . یم  هدـنیآ  رد  ار  نادـب  زاین  نیلوا  ام  تسبراد ، یور  یاـهگنر  زا  کـی  ره  یارب 

(. دریگیم رارق  زاین  دروم  همه 
. درک دهاوخ  تحارتسا  نکمم  تاعفد  نیرتشیب  رایتسد  ودرانوئل ، یژتارتسا  زا  هدافتسا  اب  هک  درک  تابثا  ناوتیم 

لاثم ١
زین اهتساوخرد C = (2, 0, 3, 0) و  یلاوت  دینک  ضرف  تساوخرد . و ۴  ات ٣ ) یاه ٠  هرامش  اب   ) میراد گنر  ام ۴  سپ  ، N = 4 دینک ضرف 
رد و ١  یاهگنر ٠  ادـتبا  رد  دـش ، هداد  حرـش  هچنانچ  دراد . گـنر  یرادـهگن ٢  یاـج  هظحل  ره  رد  ودراـنوئل  تسبراد  ینعی  تـسا ،  K = 2

ماجنا ار  اهتـساوخرد  ریز  بیترت  هب  تسا  نکمم  راـیتسد  میهدـیم . شیاـمن  تروص [1 ,0]  هب  ار  تسبراد  یاـهگنر  اـم  دنتـسه . تسبراد 
. دهد
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تسبراد زا  ار  گنر ١  دریگیم  میمـصت  هدرک ، لـقتنم  تسبراد  هب  ار  نآ  راـیتسد  تسین . تسبراد  یور  گنر ٢ )  ) تساوخرد نیلوا 
. دوب دهاوخ  تسبراد [2 ,0]  ینونک  تیعضو  دنک . فذح 

. دنک تحارتسا  دناوتیم  رایتسد  سپ  تسه . تسبراد  یور  البق  گنر ٠ )  ) یدعب تساوخرد 

رییغت هب [2 ,3]  تسبراد  دوشیم  ثعاب  هک  درادیمرب ، تسبراد  یور  زا  ار  گنر ٠  رایتسد  گنر ٣ )  ) موس تساوخرد  ماجنا  یارب 
. دهد تیعضو 

و دریگیم ، گنر ٢  اب  ینیزگیاج  هب  میمـصت  رایتسد  دوش . لـقتنم  تسبراد  هب  هسفق  زا  دـیاب  گنر ٠ )  ) رخآ تساوخرد  ماـجنارس ،
دوب دهاوخ  تسبراد [0 ,3]  ینونک  تیعضو 

زا گنر ٢  موس ، ماـگ  رد  تسیاـبیم  هنیهب  یژتارتسا  قبط  درکن . تیاـعر  ار  ودراـنوئل  هنیهب  یژتارتسا  راـیتسد  قوف  لاـثم  رد  دـینک  هجوت 
. دنک تحارتسا  اددجم  رخآ  ماگ  رد  تسناوتیم  رایتسد  ور  نیا  زا  دشیم و  هتشادرب  تسبراد 

تسا دودحم  شا  هظفاح  یتقو  رایتسد  یژتارتسا 
ودرانوئل اما  دنک . لابند  هتفای و  ار  هنیهب  یژتارتسا  دناوتب  وا  هک  دسیونب  ذغاک  هکت  کی  یور  ار   C هک دهاوخیم  ودرانوئل  زا  رایتسد  حبص 

C رایتسد داد  هزاجا  طقف  وا  دراد . هاگن  ار  ذغاک  رایتسد  دراذگیمن  ور  نیا  زا  دنامب ، یقاب  زار  کی  تروص  هب  یـشاقن  نف  توف و  دـهاوخیم 
. دراپسب رطاخ  هب  هک  دنک  یعس  هدناوخ و  ار 

وا هک  دوش  ثعاب  تسا  نکمم  رما  نیا  یلک  تلاح  رد  درپسب . رطاخ  هب  ار  تیب   M دناوتیم طقف  وا  تسا . دب  یلیخ  رایتسد  هظفاح  هنافساتم 
رطاخ هب  دهاوخیم  هک  ار  ییاهتیب  هتـشر  هنادنمـشوه ، شور  کی  یط  تسا  روبجم  رایتسد  ور  نیا  زا  دروآ . رطاخ  هب  ار   C هتشر لک  دناوتن 

. دنکیم صخشم   A اب هدیمان و  امنهار  هتشر  ار  هتشر  نیا  وا  دنک . هبساحم  درپسب 
لاثم ٢

هک هنیزگ  کی  دـهد . ماجنا  ار  مزال  یاهباختنا  همه  و  دـناوخب ، ار  نآ  دریگب ، ار  نآ  یور   C یلاوت اب  ودرانوئل  ذغاک  دناوتیم  رایتسد  حـبص ،
هنیهب ریغ  یژتارتسا  وا  رگا  لاثم  ناونع  هب  دجنـسب . تساوخرد  ره  زا  دـعب  ار  تسبراد  تیعـضو  هک  تسا  نآ  دـنک  باـختنا  تسا  نکمم  وا 

تسبراد [1 ,0] هیلوا  تیعضو  دنادیم  وا  هک  دینک  هجوت   ) دوب دهاوخ  ریز  تروص  هب  تسبراد  یاهتیعضو  یلاوت  دریگب ، رظن  رد  ار  لاثم ١ 
[0, 2], [0, 2], [3, 2], [3, 0] تسین :) نیا  نتشون  هب  یزاین  سپ  تسا ،

تیب رد ٢  ار  گنر  ره  میناوتیم  ام   N = 4 نوچ دـنک . ظفح  ار  تاعالطا  تیب  رثکادح ١۶  تسا  رداق  رایتسد  سپ  ، M = 16 دینک ضرف  لاح 
هبـساحم ار  ریز  یامنهار  هتـشر  رایتسد  و  تسا ، یفاک  قوف  تسبراد  یاهتیعـضو  یلاوت  یزاـس  هریخذ  یارب  تیب  سپ ١۶  مـینک . هریخذ 

: دنکیم
A = (0,  0,  1,  0,  0,  0,  1,  0,  1,  1,  1,  0,  1,  1,  0,  0)

. دنک هدافتسا  شیاهباختنا  یارب  نآ  زا  هدرک  ( decode  ) ییاشگزمر ار  امنهار  هتشر  دناوتیم  رایتسد  زور  لوط  رد  ادعب 
میتساوخ طقف  ام  لاثم  نیا  رد  دـنک . ظـفح  دوجوم  تیب  زا ١۶  تیب  اب ٨  ار   C یلاوت لک  نیا ، یاج  هب  دـناوتیم  راـیتسد   M = 16 اب هتبلا  )

(. میهدب ول  ار  بوخ  خساپ  هک  نآ  نودب  دراد ، مه  یرگید  یاه  هنیزگ  وا  میهد  ناشن 

هلاسم حرش 
هب رداق  ارجا  لوط  رد  هکنآ  نودب  یرگید ، زا  سپ  یکی  اه  همانرب  نیا  دیسیونب . ناسکی  یـسیون  همانرب  نابز  اب  ازجم  همانرب  ود  دیاب  امش 

. دش دنهاوخ  ارجا  دنشاب ، رگیدکی  اب  طابترا 
. دیامن هبساحم  ار  ( A  ) امنهار هتشر  تسیابیم   C یلاوت نتفرگ  اب  همانرب  نیا  دریگیم . راک  هب  حبص  رایتسد  هک  تسا  نامه  همانرب  نیلوا 
 - ودرانوئل یاهتساوخرد   - C یلاوت امنهار ، هتـشر  نتفرگ  اب  همانرب  نیا  دش . دهاوخ  هدافتـسا  رایتسد  طسوت  زور  لوط  رد  مود  همانرب 

تـساوخرد ره  و  دوشیم ، هداد  همانرب  هب   C یلاوت زا  تساوخرد  کی  هعفد  ره  هماـنرب  نیا  یارجا  لوط  رد  دـینک  هجوت  دـنکیم . شزادرپ  ار 
. دوش شزادرپ  یدعب  تساوخرد  تفایرد  زا  لبق  تسیابیم 

N زا  C هیارآ یدورو  ناونع  هب  هک  دیـسیونب   ComputeAdvice(C, N, K, M) هیور کی  دـیاب  امـش  لوا  هماـنرب  رد  رت ، قیقد  روط  هب 
. دریگب ار  ( M  ) رایتسد طسوت  هدافتـسا  لباق  یاهتیب  دادعت  و  (، K  ) تسبراد یور  یاهگنر  دادعت  (، N - 1 ات نیب 0  کیره   ) حیحـص ددع 

یناوخارف اب  ار   A هتشر همانرب  سپس  دنک . هبـساحم  هدش  لیکـشت  تیب   M زا رثکادـح  هک  ار   A یامنهار هتـشر  کی  تسیابیم  همانرب  نیا 
: دنک لاسرا  متسیس  هب  بیترت -  هب   A زا تیب  ره  یارب  ریز -  عبات 
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یناوخارف ار  هیور  نیا  راـب   M رثکادح دـیناوتیم  . ) نک هفاضا   A یامنهار هتـشر  یاهتنا  هب  ار   B تـیب  — WriteAdvice(B)
(. دینک

یامنهار هتشر  زا : تسا  ترابع  هیور  نیا  یدورو  دینک . یزاس  هدایپ  ار   Assist(A, N, K, R) هیور کی  اهنت  دیاب  امش  مود  همانرب  رد 
هیور نـیا  . (R ≤ M) تیب دادـعت  تروـص  هب   A هتـشر یعقاو  لوـط   - R زین و  دـنا ، هدـش  فـیرعت  ـالاب  رد  هک   K و  N حیحـص دادـعا  ، A

: دنک ارجا  دنا  هدیدرگ  مهارف  امش  یارب  البق  هک  ریز  یاه  هیور  زا  هدافتسا  اب  ار  رایتسد  یارب  امش  یداهنشیپ  یژتارتسا  تسیابیم 
هیارا نآ  زا  دـعب  یاهتـساوخرد  دروم  رد  یتاعالطا  . ) نادرگرب ار  ودرانوئل  تساوخرد  دروم  یدـعب  گنر   — GetRequest()

(. دش دهاوخن 

رد رـضاح  لاح  رد  امتح  دـیاب   T گـنر هیور  نیا  یناوـخارف  رد  نک . لـقتنم  هسفق  هـب  ار  تـسبراد  زا   T گـنر  — PutBack(T)
. دشاب دوجوم  تسبراد 

ودرانوئل یاهتـساوخرد  زا  یکی  هعفد  ره  دنک و  یناوخارف  راب   N اقیقد ار   GetRequest هیور ارجا  نیح  رد  دیاب  امش   Assist هیور
ار  PutBack(T) هیور دیاب  امش  دوبن ، تسبراد  رد  یتشگزاب  گنر  رگا   GetRequest یناوخارف ره  زا  دعب  دنک . تفایرد  بیترت  هب  ار 

نیا تیاعر  رد  هابتـشا  درک . یناوخارف  ار   PutBack هیور دیابن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـینک . یناوخارف  زین  ناتدوخ  یباـختنا   T رادقم اب 
K-1 ات یاهگنر 0  ادتبا  رد  هک  دینک  هجوت  افطل  دش . دهاوخ  امـش  همانرب  یارجا  همتاخ  ثعاب  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  اطخ  کی  زین  عوضوم 

. دنراد رارق  تسبراد  رد 
تاعفد لک  دادعت  و  دننک ، ظاحل  ار  هدش  هتفگ  طیارش  همه  امش  هیور  ود  رگا  دوشیم  یقلت  هدش » لح   » امـش همانرب  طسوت  یتست  هداد  کی 

هب هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یژتارتسا  نیدنچ  رگا  دینک  هجوت  دشاب . ودرانوئل  هنیهب  یژتارتسا  اب  ربارب  اقیقد   PutBack هیور یناوخارف 
یبوخ نیمه  هب  یرگید  یژتارتسا  رگا  ینعی   ) دریگ راک  هب  ار  اهنآ  زا  کیره  تسا  زاجم  امـش  هماـنرب  دنـسرب ،  PutBack یناسکی دادعت 

(. دینک تیعبت  ار  ودرانوئل  هنیهب  یژتارتسا  تسین  مزال  امتح  دیراد 
لاثم ٣

: دیا هدرک  هبساحم  ریز  تروص  هب  ار   A امش  ComputeAdvice رد هک  دینک  ضرف  لاثم ٢  همادا  رد 
A = (0,  0,  1,  0,  0,  0,  1,  0,  1,  1,  1,  0,  1,  1,  0,  0)

: دینک ارجا  ار  اه  یناوخارف  زا  ریز  یلاوت  دیاب  امش  متسیس  هب  نآ  لاسرا  یارب 
WriteAdvice(0) ,  WriteAdvice(0) ,  WriteAdvice(1) ,  WriteAdvice(0) ,  WriteAdvice(0), 
WriteAdvice(0) ,  WriteAdvice(1) ,  WriteAdvice(0) ,  WriteAdvice(1) ,  WriteAdvice(1), 
WriteAdvice(1) ,  WriteAdvice(0) ,  WriteAdvice(1) ,  WriteAdvice(1) ,  WriteAdvice(0), 

WriteAdvice(0).
هیور سپـس  دش . دهاوخ  ارجا   R = 16 و K = 4، N = 2 ریداـقم قوف و  هتـشر A ی  تفایرد  اب  (، Assist  ) امـش مود  هیور  نآ ، زا  سپ 

Assist اه ، یناوخارف  نآ  زا  یـضعب  زا  دـعب  نینچمه  دـنک . یناوخارف  ار   GetRequest هیور راب   N = 4 اقیقد تسیاـبیم   Assist
. دنک یناوخارف   T زا یبسانم  باختنا  اب  ار   PutBack(T) هیور تسیابیم 

مدـع ینعم  هب  هریت  طـخ  دـهدیم . شیاـمن  دـشابیم  لاـثم ١  هنیهب  ریغ  یاـهباختنا  هب  طوـبرم  هـک  اـه  یناوـخارف  زا  یلاوـت  کـی  ریز  لودـج 
. تسا  PutBack یناوخارف

GetRequest()لمع
2PutBack(1)
0-
3PutBack(0)
0PutBack(2)

[ هرمن  ٨  ] هلاسمریز ١
N ≤ 5 000
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. دینک هدافتسا  تیب   M = 65 000 رثکادح دیناوتیم  امش 

[ هرمن  ٩  ] هلاسمریز ٢
.N ≤ 100 000

. دینک هدافتسا  تیب   M = 2 000 000 رثکادح دیناوتیم  امش 

[ هرمن  ٩  ] هلاسمریز ٣
.N ≤ 100 000

.K ≤ 25 000

. دینک هدافتسا  تیب   M = 1 500 000 رثکادح دیناوتیم  امش 

[ هرمن  ٣۵  ] هلاسمریز ۴
.N ≤ 5 000

. دینک هدافتسا  تیب   M = 10 000 رثکادح دیناوتیم  امش 

[ هرمن رثکادح ٣٩   ] هلاسمریز ۵
.N ≤ 100 000

.K ≤ 25 000

. دینک هدافتسا  تیب   M = 1 800 000 رثکادح دیناوتیم  امش 
یامنهار هتشر  لوط  رثکادح   R رگا  رت ، قیقد  روـط  هب  دراد . یگتـسب  ( R  ) امـش یلاسرا  یامنهار  هتـشر  لوط  هب  هلاسمریز  نیا  زایتما 

: دوب دهاوخ  تروص  نیدب  امش  هرمن  دشاب ، ( test case  ) اه تست  هنومن  همه  نیب  امش   ComputeAdvice هیور طسوت  هدش  دیلوت 
R؛ رگا 000 200 ≥  هرمن   39

R > 000 200؛ رگا 000 800 1 >  هرمن   39 (1 800 000 - R ) / 1 600 000

.R رگا 000 800 1 ≤  هرمن   0

یزاس هدایپ  تاییزج 
. دینک لاسرا  ناسکی  یسیون  همانرب  نابز  اب  لیاف  ود  اقیقد  دیاب  امش 

نامه ار   ComputeAdvice هیور دـیاب  لیاف  نیا  دراد . مان   advisor.pas اـی لیاف advisor.cpp، advisor.c و  نیلوا 
assistant.cpp، مود لـیاف  دـنک . یناوـخارف  ار   WriteAdvice هیور دـناوتیم  دـنک و  یزاس  هداـیپ  دـش  هداد  حیـضوت  هک  هنوگ 

دـش هداد  حیـضوت  هک  تروص  نامه  هب  ار   Assist هیور تسیابیم  لـیاف  نیا  دراد . ماـن   assistant.pas اـی  assistant.c
. دنک یناوخارف  ار   PutBack و GetRequest یاه هیور  دناوتیم  هدرک ، یزاس  هدایپ 

. تسا هدمآ  ریز  رد  اه  هیور  همه  بلاق 
C/C++ یاه همانرب 

max

max

maxmax

max
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C/C++ یاه همانرب 

void ComputeAdvice(int *C, int N, int K, int M);
void WriteAdvice(unsigned char a);

void Assist(unsigned char *A, int N, int K, int R);
void PutBack(int T);
int GetRequest();

لاکساپ یاه  همانرب 

procedure ComputeAdvice(var C : array of LongInt; N, K, M : LongInt);
procedure WriteAdvice(a : Byte);

procedure Assist(var A : array of Byte; N, K, R : LongInt);
procedure PutBack(T : LongInt);
function GetRequest : LongInt;

رد دیـسیونب . یلخاد  هدافتـسا  یارب  یرگید  یاه  هیور  دـیراتخم  امـش  هتبلا  دـننک . راتفر  دـش  هتفگ  هک  تروص  نامه  هب  دـیاب  اه  هیور  نیا 
رگیدکی هب  ار  اهنآ  هنومن ، یبایزرا  متسیس  هک  ارچ  دنوش ، فیرعت   static تروص هب  دیاب  امش  یلخاد  یاه  هیور  ، C/C++ یاه همانرب 

( همانرب ود  زا  کی  ره  رد  هیور  کی   ) هیور ود  یارب  ناسکی  مسا  ندرب  راک  هب  زا  تسا  یفاک  طقف  نیا  یاج  هب  ای  دومن ؛ دهاوخ  ( link  ) قحلم
. دنشاب هتشاد  لماعت  یرگید  لیاف  چیه  ای  درادناتسا  یجورخ  / یدورو اب  تروص  چیه  هب  دیابن  امش  یاهلاسرا  دینک . یراددوخ 

رارق هقباسم  طیحم  رد  ناتیارب  هک  ییاهبلاق   ) دیـشاب هتـشاد  تقد  مه  ریز  یاهلمعلاروتـسد  هب  تسا  مزال  ناتلح ، هار  یزاس  هدایپ  ماـگنه 
(. دننکیم هدروآرب  ار  ریز  رد  هدش  تسرهف  طیارش  لبق  زا  دنراد 

C/C++ یاه همانرب 
. دینک ( include  ) ظاحل  assistant و  advisor رد بیترت  هـب  ار   assistant.h و  advisor.h یاهلیاف تسیابیم  امـش  ادتبا  رد 

: دش دهاوخ  ققحم  نات  همانرب  رد  ریز  رطس  ندرک  ظاحل  اب  رما  نیا 

#include "advisor.h"

ای

#include "assistant.h"

بو طساو  رد  نینچمه  دـنا و  هدـش  مهارف  امـش  یارب  هقباسم  طیحم  نورد  یا  هخاـش  رد   assistant.h و  advisor.h لیاف ود 
روط هب  دوشیم . هداد  هماـنرب  تست  لـیاپماک و  یارب  زاـین  دروم   script دـک و امـش  هب  اه  هاگرد  نیمه  قیرط  زا  دنتـسه . دوجوم  هقباسم 

ای  compile_c.sh تسیاـبیم امــش  تـسا ، اــه   script نــیا یواــح  هــک  یا  هخاــش  رد  لــح  هار  ندرک  یپــک  زا  دــعب  صخـــشم ،
. دینک ارجا  یسیون ) همانرب  نابز  هب  هتسب   ) ار  compile_cpp.sh

لاکساپ یاه  همانرب 
هدافتسا  assistant و  advisor یاـه هماـنرب  رد  بیترت  هب   assistantlib و  advisorlib یاه هناخباتک  زا  تسیاـبیم  اـمش 

: دینک ظاحل  همانرب  رد  ار  ریز  رطس  روظنم  نیدب  دینک .

uses advisorlib;

ای

uses assistantlib;

نینچمه دنا و  هدش  مهارف  امـش  یارب  هقباسم  طیحم  نورد  یا  هخاش  رد   assistantlib.pas و advisorlib.pas لیاف ود 
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نینچمه دنا و  هدش  مهارف  امـش  یارب  هقباسم  طیحم  نورد  یا  هخاش  رد   assistantlib.pas و advisorlib.pas لیاف ود 
هداد هماـنرب  تست  لـیاپماک و  یارب  زاـین  دروم   script دـک و امـش  هب  اـه  هاـگرد  نیمه  قیرط  زا  دنتـسه . دوجوم  هقباـسم  بو  طـساو  رد 

تــسیابیم امــش  تـسا ، اــه   script نــیا یواـــح  هــک  یا  هخاـــش  رد  لـــح  هار  ندرک  یپـــک  زا  دـــعب  صخـــشم ، روــط  هــب  دوـــشیم .
. دینک ارجا  ار   compile_pas.sh

هنومن ححصم 
: درک دهاوخ  لوبق  ار  ریز  بلاق  اب  یدورو  هنومن ، ححصم 

N, K, M دادعا رطس ١ :
.C[i] ددع : N + ات ١ یاهرطس ٢ 

هتشر یازجم  یاهتیب  لماش  هک  دنکیم  داجیا  ار   advice.txt لیاف رما  نیا  دنکیم . ارجا  ار   ComputeAdvice هیور ادتبا  ححصم 
. دوب دهاوخ  دنا  هتفای  همتاخ  ددع ٢  اب  هدش و  ادج  مه  زا  هلصاف  اب  هک  امنهار 

داجیا تسا  " P [number]  " ای " R [number]" تروص هب  نآ  رطـس  ره  هک  یجورخ  و  درک ، دهاوخ  ارجا  ار   Assist هیور سپس 
هدننک صخشم  مود  عون  یاهرطس  دنتسه . یتشگزاب  رادقم  یناوخارف ()GetRequest و  هدننک  صخشم  لوا  عون  یاهرطس  دنکیم .

. دباییم نایاپ  " E  " تروص هب  رطس  کی  اب  یجورخ  دنتسه . هسفق  هب  ندنادرگرب  یارب  هدش  باختنا  یاهگنر  ()PutBack و 
توافت نیا  دنک . توافت  ناتدوخ  هنایار  اب  یمک  تسا  نکمم  امـش  همانرب  یارجا  نامز  یلـصا ، یهد  هرمن  متـسیس  رد  هک  دـینک  هجوت  افطل 

. دینک هدافتسا  نات  همانرب  یارجا  نامز  لرتنک  تهج  تست  طساو  زا  تسا  رتهب  دوجو  نیا  اب  دوب ، دهاوخن  سوسحم 

هظفاح نامز و  یاهتیدودحم 
. هیناث  ٧ نامز : تیدودحم 

.256MiB هظفاح : تیدودحم 
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