
ایران آرچ انجمن برنامه نویسی مسابقه ی نخستین سؤال های

برای الزم حرکت تعداد کمترین B(n) بگیرید. نظر در را n × n مربعی صفحه ی در سیاه فیل یک .۱
مقدار باید شما است. ۱۷ با برابر B(۸) ،مثال کند. عبور سیاه خانه های همه ی از فیل که است این
مرسوم شطرنج بازی در آنچه مانند فیل، حرکتِ که باشید داشته خاطر به بیابید. را

∑۸۰۰۰
n=۸ B(n)

خانه های از یکی از فیل که کنید فرض هم چنین، می شود. گرفته نظر در سیاه قطرهای روی تنها است،
۵ می کند. حرکت به شروع گوشه ای

Q(n) باشند. صحیح عددهای آن رأس های همه ی مختصات که است مربعی صحیح، مختصات با مربع .۲
صحیح مختصات با مربع در افتاده گیر صحیح مختصات با مربع های تعداد

(۰, ۰), (۰, n), (n, n), (n, ۰),

مربع خود (بنابراین، می کنید مشاهده را بزرگ تر مربع در افتاده گیر مربع سه زیر، تصویر در است.
است). نیفتاده گیر خودش در بزرگ تر

۴ بیابید. را
∑۱۰۰۰

n=۰ Q(n) مقدار باید شما

احتماال طول های و یکسان کامال عرض های و ضخامت ها با کتاب تعدادی انتهای و ابتدا مختصات اگر .۳
به طوری که شود داده ،input.txt نام به زیر فایل مانند فایلی در شده اند، داده قرار هم روی که متفاوت
5 سوم، سطر زیر، مثال (در باشد سوم کتاب انتهای و ابتدا مختصات نشان دهنده ی سوم سطر مثال
واژه ی این صورت، (در ریخت نخواهد فرو کتاب ها دسته ی این آیا که کنید مشخص آن گاه است)، 10
چیست. شده، ریختن فرو باعث که کتابی پائین ترین شماره ی می ریزد، فرو اگر یا و شود) برگردانده amn
0 5 ۳ کنید. مشاهده مثال، همین برای را برنامه خروجی
3 7
5 10
6 12
7 15
10 15

۱



$ ./nam-e-barname input.txt
2

که است عدد سه حاوی آن، سطر هر به طوری که شود داده شما به input.txt نام با فایلی کنید فرض .۴
مثال دایره اند. یک مرکز عرض و طول ترتیب به مختصات آن ها سومین و دومین و شعاع آن ها اولین
(۸, ۴) مرکز و ۳ شعاع به دایره ی معنی به است، 3 8 4 از عبارت که زیر نمونه ی فایل اول سطر
آورید. دست به را دایره ها این همه ی بین مشترک مساحت شده ای، داده فایل چنین هر برای است.
3 8 4 ۵ کنید. مشاهده مثال، همین برای را برنامه خروجی
1 2 2
2 4 6

$ ./nam-e-barname input.txt
0.7772056491620747

سؤال ها فایل این کنار در که markaz.csv فایل در تصویر این داده های بیابید. را پائین تصویر مرکز .۵
نمونه، برای باشد. فایل آن در موجود داده های از یکی باید داده مرکز شده اند. آورده است، شده پیوست
1,1 ۱ است. زیر شکل به  parvande.csv فایل در زیر داده های برای برنامه خروجی
3,1
1,3
3,3
2,2

$ ./nam-e-barname parvande.csv
2,2

کار دو بتواند باید شما برنامه ی بگیرید. نظر در را زیر نقشه ی در داده شده شهرهای همه ی بین فاصله ی .۶
دو آن بین مسیر کوتاه ترین سپس و گرفته را مقصد) و (مبدأ شهر دو نام این که نخست دهد. انجام را

برگرداند. زیر، مثال همانند را شهر

$ ./nam-e-barname tehran ardabil
tehran,rasht,ardabil

۲



شهرها همه ی تا مبدأ از راه کوتاه ترین باید برنامه بود، hame واژه ی (مقصد) دوم شهر نام اگر این که دوم
۵ برگرداند. را

حاویِ دیتاست این است. شده پیوست سؤال ها فایل این کنار در pust.csv نام با دیتاست یک .۷
مربوط رنگ ها این از برخی می کنند. تغییر [۰, ۲۵۵] صحیح بازه ی در هریک که است RGB رنگ های
را دیگر رنگ های و 1 دسته ی در را صورت پوست رنگ های هستند. متفاوت افرادِ صورت پوست به
دریافت نمونه مانند را رنگ ها از دیتاست یک بتواند باید شما برنامه ی بگیرید. نظر در 2 دسته ی در
برای برنامه خروجی از قسمتی ،مثال دهد. قرار 2 و 1 دسته های در را دیتاست آن  سطرهای و کرده

۶ باشد. زیر همانند باید parvande.csv نام با زیر دیتاستِ

255,255,255
0,0,0
58,111,174
101,153,223

$ ./nam-e-barname parvande.csv
255,255,255,2
0,0,0,2
58,111,174,1

۳



101,153,223,1
.
.
.

است. شده پیوست سؤال ها فایل این کنار در xoshe.csv نام با بعدی دو نقطه های از دیتاست یک .۸
برنامه ی خروجی بیابید. را داده ها این خوشه های تعداد است. دیتاست همین به مربوط پائین، تصویر

۵ باشد. زیر شکل به باید شما

$ ./nam-e-barname xoshe.csv
3

توجه

در تنها باید پرسش، هر پاسخ است. شده نوشته پرسش آن انتهای در کوچکی دایره ی درون پرسش، هر امتیاز
تا ساخته اید تصویر روی از که نیز را داده ای فایل منبع، کد بر عالوه که ۶ سؤال جز (به باشد منبع کد فایل یک
گرفتن نظر در بدون منبع، کد این نام بفرستید). ما برای shahr نام تحت باید کنید حل را مسأله آن، کمک به
پاسخ نام نمونه، برای باشد. 8 تا 1 عددهای از ترتیب به است، پرسش کدام پاسخ این که برحسب آن، پسوند
آخرین باشد. 6.py و 6.cpp شکل به ترتیب به باید پایتون و سی پالس پالس زبان های در حل دو با ۶ پرسش
در باشد. nameguruh شما، گروه نام کنیم فرض . ۱ است ۱۳۹۹ آذر هشتم پایان پاسخ ها، ارسال فرصت
ارسال این جا به و کرده فشرده arch99-nameguruh نام با فایلی در یک جا را پاسخ ها همه ی صورت این

کنید:

archusersirfirstcompetition@gmail.com

ارسال را زیر گزینه های ایمیل، متن در باشد. ”مسابقه” باید است فایل آن حاوی که شما ایمیل عنوان
کنید:

گروه اعضای تعداد تعداد:
گروه نام گروه: نام

رشته سن، خانوادگی، نام سرگروه، نام
شود) پر باال مانند اعضا دیگر (نام

ببرند. کار به می خواهند که زبانی نام زبان:

است. شده گرفته تصمیمی چنین مسابقه، نخستین برای ولی است زیاد بسیار پرسش ها به پاسخگویی برای زمان این ۱گرچه

۴



آدرس از dade.tar.zst نام با یک جا را دیتاست ها این دیتاست اند. دارای ۸ و ۷ ،۵ سؤال های

http://archusers.ir/dade.tar.zst

کنید. تحقیق زیر رمزینه های با را دانلود صحت کنید. دریافت

md5: d9b2877d8aad1747b57c1ec346a80673

sha512: c5eaa5b964b6a95f993a7fe131fb8f5197d45a
fe036ca85107ac8a468f2896523eb4eb321c3668adffb8
b7a5954bc93cea7ce02d9c42d3d82eab57125bbc7b83

۵


