
مثلث خیام پاسکال

محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه

محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

حتما شما در دبیرستان با مثلث خیام-پاسکال آشنا شده اید. در این سوال عدد طبیعی  به شما داده می شود و شما

باید  سطر اول مثلث خیام-پاسکال را چاپ کنید. اگر با این مثلث آشنایی ندارید به  مراجعه کنید.

ورودی
ورودی تنها شامل عدد  است.

خروجی
شما باید  خط اول مثلث خیام-پاسکال را چاپ کنید، برای اینکه شکل مثلث به هم نخورد به جای هر عدد در مثلث

تنها رقم آخر آن را چاپ کنید (به خروجی نمونه توجه کنید).

همچنین به تعداد فاصله ها در هر سطر توجه کنید، خروجی کد شما باید عینا الگوی مشابه خروجی ۱ را در چاپ کردن

خروجی داشته باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

خروجی نمونه ۱
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صندلی بازی

محدودیت زمان: ۴ ثانیه

محدودیت حافظه: ۵۰ مگابایت

تعداد  نفر بر روی  صندلی نشسته اند. صندلی ها در یک صف چیده شده اند بر روی هر صندلی یک عدد نوشته شده

است. در هر مرحله از بازی هر نفر عدد نوشته شده روی صندلی خود را روی یک کاغذ می نویسد،  سپس همگی جایشان

را روی صندلی ها طوری تغییر می دهند که اعداد روی برگه ها از چپ به راست، به ترتیب کوچک به بزرگ مرتب شده

ترین راست  در  شده  نوشته  کاغذش  روی  عدد  بزرگترین  که  کسی  ترتیب  اندازند،بدین  می  دور  را  کاغذ  آن  و  باشند 

از  نشست. پس  خواهد  ترین صندلی  روی چپ  نوشته شده  اش  روی صندلی  عدد  کوچکترین  که  و کسی  صندلی 

مرحله بگویید که هر فرد بر روی کدام صندلی نشسته است؟

ورودی
در خط اول دو عدد  و  با یک فاصله از هم آمده اند.

در خط دوم اسامی  نفر به ترتیب، با یک فاصله از هم آمده است. تضمین می شود جمع طول کل رشته ها کمتر از 

 خواهد بود.

در خط سوم اعداد  تا  که بر روی صندلی ها نوشته شده است به ترتیب چپ به راست آمده است.

تضمین می شود که همه  ها متمایز اند. به عبارتی 

خروجی
به از چپ  ترتیب صندلی ها  به  از  جابه جایی خروجی دهید،   بعد  را  نفر  این   ترتیب نشستن  تنها خط خروجی  در 

راست اسم کسی که روی آن نشسته را چاپ کنید.
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مثال

ورودی نمونه ۱

خروجی نمونه ۱

توضیح نمونه یک

18 -> 16 -> 11 -> 31 ترتیب شماره صندلی عرفان: 

22 -> 22 -> 22 -> 22 ترتیب شماره صندلی سادات: 

16 -> 11 -> 31 -> 18 ترتیب شماره صندلی ساالر: 

11 -> 31 -> 18 -> 16 ترتیب شماره صندلی سینا: 

31 -> 18 -> 16 -> 11 ترتیب شماره صندلی امین: 

5 3
amin sina salar sadat erfan
31 11 16 22 18

erfan amin sina sadat salar



ضرب اعداد بزرگ

محدودیت زمان: ۳ ثانیه

محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

در این سوال از شما خواسته شده تا دو عدد خیلی بزرگ مثال 200 رقمی را از کاربر گرفته و ضرب انها را حساب کنید.

نحوه ی خواندن از ورودی هم به این صورت است که در خط اول عدد اول و در خط دوم عدد دوم قرار دارد. توجه کنید

که اعداد خروجی نباید با صفر شروع شوند همچنین تست ها شامل اعداد منفی نیز می شوند.

در این تمرین اجازه استفاده از کالس های آماده جاوا برای اعداد بزرگ مانند BigInteger را ندارید.

ورودی نمونه ۱

خروجی نمونه ۱

ورودی نمونه ۲

خروجی نمونه ۲
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