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دردسرساز اشتباه ی رمزگشایی

جدیدی ساختار داده او روز، ی م کند. کار بهینه داده ساختارهای موضوع روی که است افزار نرم مهندس ی ایلشات
است. دو از توان n که کند ذخیره را نامنف nبیت صحیح اعداد از مجموعه ای م تواند داده ساختار این کرد. ابداع

.n = ٢b که دارد وجود b نامنف صحیح عدد یعن
کند: رعایت را زیر قوانین باید م کند استفاده داده ساختار این از که برنامه ای است. خال ابتدا در داده ساختار

add_element(x) تابع کم به ، ی ی هستند، nبیت صحیح اعداد ل ش به که را عناصر م تواند برنامه •
داشته وجود داده ساختار در این از پیش که کند اضافه را عنصری کند سع برنامه اگر کند. اضافه داده ساختار به

نم دهد. رخ اتفاق هیچ است،

کند. صدا ی بار دقیقا را compile_set() تابع باید برنامه عنصر، آخرین افزودن از پس •

کند. بررس را داده ساختار در x عنصر وجود check_elemnt(x) تابع فراخوان با م تواند برنامه نهایت، در •
شود. استفاده بار چندین م تواند تابع این

مرتکب compile_set() تابع پیاده سازی در کرد، پیاده سازی را داده ساختار این اولین بار برای ایلشات که هنگام
از ایلشات م شوند. جابه جا سان ی ترتیب به مجموعه درون عنصر هر دودویی ارقام اشتباه، این اثر بر شد. اشتباه

کنید. پیدا را اشتباه از ناش ارقام جابه جایی دقیق ترتیب تا م خواهد شما

آن در ی بار دقیقاً n − ١ تا ٠ اعداد از ی هر که یرید ب نظر در را p = [p٠, . . . , pn−١] دنباله ی دقیق تر، عبارت به
دودویی نمایش در آن ارقام که یرید ب نظر در را مجموعه از عنصری م گوییم. شت جای ی دنباله ای چنین به آمده اند.
با عنصر این م شود، زده صدا compile_set() تابع که هنگام است). بیت پرارزش ترین a٠) است a٠, . . . , an−١

م شود. زین جای ap٠ , ap١ , . . . , apn−١ عنصر
شت جای جمله از است، پذیر ان ام شت جای هر م شود. استفاده عناصر تمام ارقام جابه جایی برای سان ی شت جای

.٠ ≤ i ≤ n− ١ هر ازای به pi = i

آن ها دودویی نمایش که کرده اید اضافه مجموعه در را اعدادی شما و ،p = [٢, ١, ٣, ٠] ،n = ۴ کنید فرض مثال، برای
تبدیل 1110 و 0101 ،0000 به ترتیب به را عناصر این compile_set تابع فراخوان است. 0111 و 1100 ،0000

م کند.
زیر): ترتیب (به باید برنامه کند. پیدا داده ساختار با تعامل کم به را p شت جای که است برنامه ای نوشتن شما وظیفه ی

کند، انتخاب را nبیت صحیح اعداد از مجموعه ای .١

کند، اضافه داده ساختار به را اعداد این .٢

شود، اشتباه دادن رخ موجب تا کند صدا را compile_set تابع .٣

کند، بررس یافته تغییر مجموعه ی در را عناصر از برخ وجود .۴

کند. استفاده p شت جای بازگرداندن و تعیین برای اطالعات این از .۵

١



کند. صدا را compile_set تابع ی بار م تواند تنها شما برنامه ی که کنید توجه
م تواند شما برنامه ی یعن دارد. وجود محدودیت شما برنامه ی توسط کتابخانه توابع فراخوان دفعات تعداد در به عالوه،

است) نوشتن ها معنای به writes کلمه ی ابتدای w) بزند صدا بار w حداکثر را add_element تابع •

است) خواندن ها معنای به reads کلمه ی ابتدای r) بزند صدا بار r حداکثر را check_element تابع •

پیاده سازی جزئیات

کنید: پیاده سازی را تابع ی باید شما

int[] restore_permutation(int n, int w, int r) •

(p طول همچنین (و مجموعه درون عنصر هر دودویی نمایش بیت های تعداد :n •
دهد. انجام م تواند شما برنامه ی که add_element عملیات های تعداد بیشترین :w •

دهد. انجام م تواند شما برنامه ی که check_element عملیات های تعداد بیشترین :r •

برگرداند. را p شده ی بازیابی شت جای باید تابع •

است: متفاوت کم تابع تعریف C زبان برای

void restore_permutation(int n, int w, int r, int* result) •

است. سان ی باال با r و w ،n معنای •
ازای به برگرداند: result داده شده ی آرایه ی در آن کردن ذخیره با را p شده ی بازیابی شت جای باید تابع •

کند. ذخیره result[i] در را pi مقدار باید ،i هر

کتابخانه توابع

کند: استفاده زیر تابع سه از باید شما برنامه ی داده ساختار، با تعامل برای

void add_element(string x) •
م کند. اضافه مجموعه به را م شود داده نمایش x با که عنصر ی تابع این

طول شود. اضافه مجموعه به باید که است صحیح عدد دودویی نمایش که '1' و '0' از رشته ای :x •
باشد. n باید x

void compile_set() •
تابع این فراخوان از بعد را add_element() نم تواند شما برنامه ی شود. زده صدا ی بار دقیقا باید تابع این

بزند. صدا تابع این فراخوان از پیش را check_element() نم تواند شما برنامه ی بزند. صدا

boolean check_element(string x) •
م کند. بررس را یافته تغییر مجموعه ی در x عنصر وجود تابع این

n باید x طول یرد. ب قرار بررس مورد باید که صحیح عدد دودویی نمایش ،'1' و '0' از رشته ای :x •
باشد.

٢



برم گرداند. false درغیراین صورت، و برم گرداند true باشد یافته تغییر مجموعه ی در x اگر •

Wrong ‐ غلط «پاسخ آن ارزیابی نتیجه ی نکند، رعایت را باال محدودیت های از ی هر شما برنامه ی اگر که کنید توجه
بود. خواهد «Answer

است. رشته متناظر عدد بیت پرارزش ترین کاراکتر اولین رشته ها، تمام برای
م کند. تعیین restore_permutation تابع فراخوان از پیش را p شت جای نمونه ارزیاب

کنید. استفاده خود برنامه نویس زبان در پیاده سازی جزئیات برای شده ارائه قالب فایل های از لطفا

مثال

م زند: صدا زیر ل ش به را تابع ارزیاب

و «نوشتن» ١۶ حداکثر م تواند برنامه و n = ۴ حالت این در .restore_permutation(4, 16, 16) •
دهد. انجام «خواندن» ١۶

م کند: فراخوان زیر ترتیب به را تابع ها برنامه

add_element("0001") •

add_element("0011") •

add_element("0100") •

compile_set() •

برم گرداند false مقدار check_element("0001") •

برم گرداند true مقدار check_element("0010") •

برم گرداند true مقدار check_element("0100") •

برم گرداند false مقدار check_element("1000") •

برم گرداند false مقدار check_element("0011") •

برم گرداند false مقدار check_element("0101") •

برم گرداند false مقدار check_element("1001") •

برم گرداند false مقدار check_element("0110") •

برم گرداند true مقدار check_element("1010") •

برم گرداند false مقدار check_element("1100") •

.p = [٢, ١, ٣, ٠] شت جای است: سازگار check_element() توسط برگردانده شده مقادیر با شت جای ی تنها
برگرداند. را [٢, ١, ٣, ٠] باید restore_permutation بنابراین،

٣



زیرمسئله ها

(٠ ≤ i ≤ n− ١) pi ̸= i ، i اندیس ٢ برای حداکثر ،r = ٢۵۶ ،w = ٢۵۶ ،n = ٨ امتیاز): ٢٠) .١

.r = ١٠٢۴ ،w = ٣٢٠ ،n = ٣٢ امتیاز): ١٨) .٢

.r = ٣٢٠ ،w = ١٠٢۴ ،n = ٣٢ امتیاز): ١١) .٣

.r = ١٧٩٢ ،w = ١٧٩٢ ،n = ١٢٨ امتیاز): ٢١) .۴

.r = ٨٩۶ ،w = ٨٩۶ ،n = ١٢٨ امتیاز): ٣٠) .۵

نمونه ارزیاب

م خواند: زیر قالب در را ورودی نمونه ارزیاب

،r ،w ،n صحیح اعداد :١ خط •

.p عناصر صحیح، عدد n :٢ خط •

۴


