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هفتهیی ددوومم
Bگرووهه 



 جواایز ااتاقق رریاضی -١۱
 سمینارر سی ااُُمم (یا همانن سی مینارر!) ددرر حالل نزددیک شدنن ااست وو شایعه شدهه ااتاقق رریاضی قصد دداارردد ددرر ااین اایامم مسابقه

به  هایت  کرددهه وو ددرر ـن رگزاارر  کهnـب ند  اززلل هایی ـخریداارریی ـک جایزهه ـپ براایی  ااتاقق ررـیاضی می ـخوااهد  جایزهه ـبدهد. ـمسئولل  فر    ـن
 ) پاززلل ددااررددn≤m عددد (که طبیعتاًً mتعداادد قطعاتت هر کداامم ممکن ااست با ددیگریی متفاووتت باشد. مغاززهه یی پاززلل فرووشی 

 ااست. براایی ااینکه بچه هایی که برندهه شدهه ااند خیلی به هم حسوددیی نکنند، پاززلل هاPm تاP1که تعداادد قطعاتت آآنن 
کثر وو حدااقل تعداادد قطعاتت ددرر بین پاززلل ها کمینه باشد. باید به گونه اایی خریداارریی شوند که ااختالفف بین حداا

ووررووددیی:
≥٢۲می آآید ( m وو سپس n ددرر خط ااوولل اابتداا n≤m≤۵٠۰وو ددرر خط بعد ( m عدددP١۱تا Pmمی آآیند که ددرر آآنن 

Pهر i نشانن ددهندهه یی تعداادد قطعاتت پاززلل i:۴ااُُمم ااست وو می دداانیم≤ Pi ≤١۱٠۰٠۰٠۰.

خرووجی:
 پاززلل خریداارریی شدهه رراا چاپپ کنید.n ددرر تنها خط خرووجی باید کمترین میزاانن ااختالفف ممکن قطعاتت

:١۱نمونه
Input Output

4 6
10 12 10 7 5 22

5

:٢۲نمونه
Input Output

2 5
10 7 12 2 18

2

:٣۳نمونه
Input Output

2 2
10 20

10



ااجتماعع! -٢۲
آآنن ها رراا صوررتت مجـموعه ددرر نـظر بگیـریم وو ااجتـماعع  به  ااین ددوو ددنـباله رراا  صحیح ددااددهه شـدهه ااست. مـی خوااهیم  ااعداادد   ددوو ددنـباله اازز 
عدددیی که ددرر آآنن هـیچ  باله بـساززیم  ااعداادد ددوو ددـن ق تر مـی خوااهیم لیـستی مـرتب اازز همه یی  به عـباررتت ددقـی  مرتـب شدهه حـسابب کنـیم. 

تکراارریی نباشد. به مثالل ززیر توجه کنید:
ددوو ددنباله یی ززیر رراا ددرر نظر بگیرید:

6,1,6,1,3,5,10,-6,2,2,-7,5,17,-1,0,4
7,-4,7,9,8,-7,4,3,2,-1,3,1,3,17,11,-19,0,9,0,11

ددنباله یی مرتب شدهه اایی که اازز ااددغامم ااین ددوو به ددست می آآید:
-19,-7,-7,-6,-4, -1,-1,0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,6,6,7,7,8,9,9,10,11,11,17,17

ااکنونن ااگر تکراارریی ها رراا حذفف کنیم به ددنباله یی مرتب شدهه یی ززیر می ررسیم:
-19,-7,-6,-4,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17

ووررووددیی:
١۱mددرر خط ااوولل ووررووددیی ددوو عددد  ,n٢۲٠۰٠۰٠۰٠۰آآمدهه ااست که با ددوو فاصله اازز یکدیگر جداا شدهه ااند. ددرر خط ددوومم n عددد وو ددرر 

عددد صحیح آآمدهه ااند. m خط سومم

خرووجی:
ددنباله یی مرتب شدهه وو بدوونن تکراارر حاصل اازز ااجتماعع ددوو ددنباله یی ووررووددیی رراا ددرر خرووجی  چاپپ کنید.

:١۱نمونه یی 
Input Output

10 12
-7 7 2 -10 -9 2 6 8 -2 -5 
0 -9 -2 8 2 -10 5 -8 6 8 -7 0 

-10 -9 -8 -7 -5 -2 0 2 5 6 7 8 

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

-4 -3 -2 0 7 8 5 2
-2 0 -4 8 -3 
8 7 

:٣۳نمونه یی 
Input Output

4 13
7 5 -3 4 
-7 4 1 -3 -8 -4 -4 0 5 2 10 -5 1 

-8 -7 -5 -4 -3 0 1 2 4 5 7 10 



‑‐ررددههیی عدددها٣۳
. ١۱ رراا چنین تعریف می کنیم: حاصل ضربب عواامل ااوولل آآنن با تواانن ررددهه یی یک عددد
٣۳٠۰=۵×٣۳×٢۲ براابر ااست با١۱۴۴٠۰بنابرااین ررددهه یی ۵١۱×٣۳٢۲×٢۲۵=١۱۴۴٠۰براایی نمونه عددد

 آآرراایه اایی اازز عدددهایی طبیعی ددااددهه شدهه ااست وو می خوااهیم ااین عدددها رراا بر ااساسس ررددهه یی آآنن ها وو سپس خودد عددد ها مرتب کنیم. براایی
 باشند، مرتب شدهه یی ااین عدددها برحسب ررددهه یی آآنن ها چنین ااست:١۱۶ تا٢۲نمونه فرضض کنید عددد هایی ووررووددیی عدددهایی 

٢۲۴٨۸١۱۶٣۳٩۹۵۶١۱٢۲٧۷١۱٠۰١۱١۱١۱٣۳١۱۴١۱۵عددد

٢۲٢۲٢۲٢۲٣۳٣۳۵۶۶٧۷١۱٠۰١۱١۱١۱٣۳١۱۴١۱۵ررددهه یی عددد

ددقت کنید که ااگر ررددهه یی ددوو عددد با هم براابر باشد عددد کوچکتر نخست می آآید. 

ووررووددیی:
.١۱ عددد طبیعی بزررگگ تر اازز nوو پس اازز آآنن ١۱n٢۲٠۰٠۰٠۰٠۰عددد

خرووجی:
همانن عدددهایی ووررووددیی به ترتیب ررددهه پپ سپس مقدااررشانن.

:١۱نمونه یی 
Input Output

6
51 76 46 38 52 117 

52 38 76 117 46 51  

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

98 23 29 30 60 450 37 507 42 8
29 450 23 37 98 30 42 60 507 

:٣۳نمونه یی 
Input Output

7
1392 512 9801 613 3920 4032 1393

512 9801 4032 3920 1392 613 1393



‑‐ااررززااننترین توررها ددرر تاررتوررستانن۴
 شبکه یی ررااهها به شکل ززیر ااست:تاررتوررستاننددرر کشورر 

 جاددهه یی شرقی‑‐غربی هستند که ددرر تقاطع هر ددووتایی آآنن ها یک عوااررضی قراارر دداارردد که ااگر اازز nجاددهه یی شمالی‑‐جنوبی وو  n ددرر ووااقع
 آآنن بگذررید باید عوااررضض بپرددااززید وو می دداانیم که هر عوااررضی قیمت وویژهه یی خودد رراا دداارردد. می خوااهیم اازز گوشه یی باال وو سمت چپ
 ررااهه بیافتیم وو اازز کوتاهه ترین وو ااررززاانن ترین مسیر به گوشه یی پایین وو سمت ررااست برسیم. ااگر بخوااهیم کوتاهه ترین مسیر رراا بپیماییم باید
 جاددهه ها رراا تنها به سمت شرقق(ررااست) وو جنوبب(پایین) بپیماییم. ااما با ااین فرضض نیز ررااهه هایی ززیاددیی دداارریم، ددرر ووااقع ددرر ددووررااهی هایی
ی گذاارردد؛ ااثر ـم ما  سفر  هزینه یی  ااین اانـتخابب رروویی  که  ااست  ررووشن  یم.  شرقق رراا برگزیـن یا  کی اازز ددوو ررااهه ـجنوبب  ی تواانیم ـی سیارریی ـم  ـب
با که  رنامه اایی بنوـیسید  شما ـهستیم: ـب یارریی  ند  نونن نیاززـم گذرریم. هم ااـک آآنن ها ـب اید اازز  که ـب  اانـتخابب ـمسیر = اانـتخابب ـعوااررضی هایی 

ددرریافت هزینه یی عوااررضی ها، هزینه یی ااررززاانن ترین مسیر رراا مشخص کند.
 براایی نمونه فرضض کنید ددرر ااین کشورر سه جاددهه یی شرقی‑‐غربی وو سه جاددهه یی شمالی‑‐جنوبی هستند وو هزینه هایی عوااررضی به شکل

ززیر ااست:
12 → 5  → 9

↓
2 13 3

↓
17 2 8

 ااست.٣۳٧۷ااررززاانن ترین مسیر ددرر ااین شبکه حمل وو نقل جاددهه اایی با ررنگ ززرردد مشخص شدهه که هزینه یی آآنن 

ووررووددیی:
  عددد هستند. هر عددد هزینه یی عوااررضیn سطر که هریک شامل nوو پس اازز آآنن ١۱n۴٠۰٠۰ددرر نخستین سطر ووررووددیی عددد
آآنن تقاطع رراا مشخص می کند.

خرووجی:
هزینه یی ااررززاانن ترین مسیر.

:١۱نمونه یی 
Input Output

3
5 1 4 
9 4 9 
9 4 2  

16



:٢۲نمونه یی 
OutputInput

265
1 6 7 0 9 
0 8 9 6 3 
2 2 5 9 5 
2 3 6 9 5 
4 2 6 9 1 

:٣۳نمونه یی 
Input Output

4
4 6 5 7 
9 7 2 2 
2 1 9 1 
7 3 0 1 

20


