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ررشتهیی فیبوناچی -١۱
باله یی عدددهایی فیـبوناچی آآشنا ـهستید: با    آآغازز شدهه وو هر عددد پس اازز آآنن اازز ـجمع ددوو عددد آآخر به ددست١۱ وو ٠۰بـیشتر شما با ددـن

 می آآید. با همین منطق ددنباله یی ررشته یی فیبوناچی رراا تعریف می کنیم، فقط به جایی جمع، عمل چسباندنن ررشته رراا اانجامم می ددهیم.
ااین ددنـباله  آآغاززین  ررشته یی  Fددوو  F وو 0=0 ااین ددوو بـه ددست مـی آآید، یعـنی1=1 ررشته یی بـعدیی اازز چـسباندنن   هـستند وو 

وو به همین ترتیب اادداامه می ددهیم. شش ررشته یی نخست ااین ددنباله عباررتند اازز:01
0 ,1 ,01,101, 01101, 10101101 

ااُُمین ررشته یی فیبوناچی چند بارر تکراارر شدهه ااست.kمی خوااهیم بداانیم یک ررشته  ددرر 

ووررووددیی
 که نشانن ددهندهه یی شماررهه یی ررشته یی فیبوناچی ااست. ددرر سطر ددوومم ررشته اایی که می خوااهیم تعداادد0k20ددرر سطر نخست عددد

ااُُمین ررشته یی فیبوناچی رراا به ددست آآوورریم.kتکراارر آآنن ددرر 

خرووجی
ااُُمین ررشته یی فیبوناچی.kتعداادد تکراارر ررشته ددرر 

:١۱نمونه یی 
OutputInput

35
10

F سه بارر ددرر آآنن تکراارر شدهه ااست.10وو10101101=5

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

36
0110

 

:٣۳نمونه یی 
OutputInput

98
11



ددووررنما – ٢۲
 اازز ددوورر که به یک برجج بلند نگاهه می کنید، یک مستطیل می بینید. ددووررنمایی یک شهر بزررگگ با برجج هایی سر به فلک کشیدهه

اازز همین مستطیل ها ساخته می شودد. 

گر ساختمانن ها به شکل ززیر باشند: براایی نمونه اا

ددووررنمایی آآنن ها به ااین شکل خوااهد بودد:

ووررووددیی
  سطر پس اازز آآنن، مشخصاتت یک برجج آآمدهه ااست. هرnتعداادد برجج ها آآمدهه ااست وو ددرر هریک اازز ١۱n۵٠۰ددرر سطر نخست

عددد  سه  با  xبرجج  ,h ,w :ی شودد وصیف ـم سمتx مخـتصاتت :xـت ددیواارر  ندیی آآنن وو:hبرجج، چپ    شه:w  بـل نایی آآنن. همـی   پـه
 اافزاایش می یابد.x آآغازز می شودد وو به سمت ررااست x=0چپ ترین برجج اازز 

خرووجی
 آآغازز می شودد.  ددووررنما رراا باx=0باید توصیف ددووررنمایی شهر رراا ددرر خرووجی چاپپ کنید. طبق فرضض چپ ترین برجج همیشه اازز

ددنباله اایی اازز ززووجج عددد ها توصیف می کنیم که هر ززووجج نشانن گر یکی اازز نقطه هایی تغییر بلندیی به ترتیب اازز چپ به ررااست ااست. 

:١۱نمونه یی 
OutputInput

0 6 3 4 5 6 10 0 14 3 15 5 24 05
14 3 7
15 5 9
2 4 5
0 6 3
5 6 5 

  دیوار چپ برجxپنج برجی که در شکل باال دیدید درد این منونه توصیف شدهاند. در هر سطر نخستین عدد مختصات 
 ۷دومین عدد بلندی آن برج و سومین عدد پهنای آن برج را نشان میدهد. در خروجی دنبالهای از عددها آمده که از 

 (همانy و دومین عدد، که پررنگ شده، مختصات xجفت عدد ساختهشده است. در هر جفت نخستین عدد مختصات 
سپس در  شده،  آغاز  شش  ندی  با بل صفر  ندی) را نشان میدهد. یعنی از مختصات  رابر x=۳بل  x=۵، در ۴ بلندی ب

 بلندی صفر میشود.x=۲۴ میشود و به همین ترتیب تا اینکه در ۶بلندی برابر 

 0    3  5     10   14 15         24

6
5
4
3

0



‑‐ااین پرسش کسلکنندههااست!٣۳
                                   aka:2D-string-matching

چه موددیی  چه ـع قی  چه ااـف یم،  یداا کـن آآنن ها ـپ گریی رراا ددرر  ررشته یی ددـی ی خوااهیم  وشته اایم وو ـم هم ـن ززیر  ظم  رتب وو مـن ررشته رراا ـم عدااددیی   ـت
 اارریب اازز پایین به باال یافت شدهه!boringبرعکس چه اارریب... براایی نمونه ددرر ررشته هایی ززیر ووااژژهه یی 

This extra line is added for you.
Hello there!
Struggling and struggling...
Come on man!
Are you an idiot?
A real  algorithm
Why everyone owes you?
You're an amoeba
The End.

 ووررووددیی:
یک ووااژژهه یی  سطر ووررووددیی  عدددsددرر نـخستین  پس اازز آآنن  سطر  لهnوو ددررـهریک اازز١۱n۴٠۰٠۰ وو ددرر  یک جـم پس اازز آآنن  سطر    

 رراا ددرر بقیه یی جمله ها پیداا کنیم.sددااددهه شدهه ااست. می خوااهیم ووااژژهه یی 

خرووجی:
  اازز چندمین حرففs: ووااژژهه یی j ددرر آآنن آآغازز شدهه ااست. سپس عددد s : شماررهه یی جمله اایی که i پیداا شد: اابتداا عددد sااگر –

i آآغازز می شودد.١۱ااُُمین جمله آآغازز شدهه ااست. شماررهه یی جمله ها اازز 
رراا چاپپ کنید. 1− پیداا نشد عدددsااگر –

:١۱نمونه یی 
OutputInput

8 15Boring
9
This extra line is added for you.
Hello there!
Struggling and struggling...
Come on man!
Are you an idiot?
A real  algorithm
Why everyone owes you?
You're an amoeba
The End.

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

4 13tar
4
Who made Python Programming language?
Guido van Rossum.
For...?
Amoeba operating system.

 



:٣۳نمونه یی 
OutputInput

-1fun
9
This extra line is added for you.
Hello there!
Struggling and struggling...
Come on man!
Are you an idiot?
A real  algorithm
Why everyone owes you?
You're an amoeba
The End.



مثلث بیمایه  *–۴
 تعدااددیی نقطه ددرر صفحه قرااررگرفته ااند، با هر سه تایی اازز آآنن ها که بر یک خط نباشند می تواانن یک مثلث ساخت. مثلث بی مایه به

 ددرر شکل ززیر یک مثلث بی مایه ااست.BEFمثلثی می گوییم که هیچ یک اازز نقطه هایی ددیگر ددرروونن آآنن نباشند. براایی نمونه مثلث 

 ووررووددیی:
  آآنن نقطهy وو xسطر که هریک با نامم نقطه آآغازز شدهه وو پس اازز ددوو عددد که مختصاتت  n وو سپس١۱n٢۲۶اابتداا عددد

هستند.

خرووجی:
نامم بزررگترین مثلث بی مایه مرتب شدهه بر ااساسس حرووفف االفبا.

:١۱نمونه یی 
Input Output

6
A 1 0
B 4 0
C 0 3
D 1 3
E 4 4
F 0 6

BEF

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

BCD4
A 0 0
B 1 0
C 99 0
D 99 99

 

به ددررددـبـخورر: سه ررأأسس مـثـلثفـرمولل  ااگر مخـتـصاتت   x١۱ , y١۱ ووx٢۲ , y٢۲ووx٣۳ , y٣۳ـبـاشند ـمـساحت آآنن اازز 
رراابطه یی ززیر به ددست می آآید:

∣
 y٣۳− y١۱×x٢۲− x١۱− y٢۲− y١۱×x٣۳−x١۱

٢۲
∣


