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ACM-ICPC ٌٍؾجِؼجس ثٌؼج١ٌّز ثٌذشِؾ١ز دجٌّسجدمز ثٌضؼش٠ف
1

 : 

ثٌقٛسذز  ؽّؼ١ز إششثف صقش س٠ٕٛج   صمجَ َ، 1971 سٕز صأس١سٙج صُ ثٌؼجٌُ، فٟ ثٌّؼضذشر ثٌذشِؾ١ز ثٌّسجدمجس أُ٘ ِٓ ٚثفذر ٟ٘

 .IBMششوز  ِغ ٚدجٌضؼجْٚ  ACM ث١ٌ٢ز

 .ؽجِؼز 1821 ِٓ فش٠مج 6711 شجسن َ 2007 ػجَ ٚفٟ ثٌؼجٌُ، فٛي ؽجِؼز 561 ِٓ فش٠مج 841 َ 1997 سٕز فٟ شجسن

 فسخ ثٌفشق ٘زٖ صضّج٠ض .ؽجِؼجصُٙ صّغً فشق ػّٓ ٠ضسجدمْٛ ف١ظ صخظض، أٞ ِٓ ثٌؾجِؼجس ؽالح ثٌّسجدمز ٘زٖ سضٙذفص

 ثٌّسجدمز صخضذش ٚدزٌه ،دأسشع ٚلش فٍٙج س ٚخٛثسص١ِج ٚصٕؾ١ض ٚصظ١ُّ ثٌّسجةً صق١ًٍ ػٍٝ ٚلذسصٙج ثٌؼٍّٟ سضٛث٘جِ

 أػؼجء ٚصؼجْٚ ثٌّٙجَ ٚصٛص٠غ ثٌٛلش ثسضغّجس فٟ ٠ضّغًصقذ٠ج  أِجُِٙ صؼغ وّج ٌٍّضسجدم١ٓ ٚثٌذشِؾ١ز ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّٙجسثس

 .ؽّجػٟ دشىً ٚػٍُّٙ ثٌفش٠ك

 :٠ٍٟوّج  ICPC ِسجدمز ِسجةً فٌٛٙج صذٚس ثٌضٟ ثٌّٛثػ١غ أُ٘ سشد ٠ّىٓ

 ٌثٌذ٠ٕج١ِى١ز ذشِؾزث Dynamic Programming       

 ثٌذ١جْ خٛثسص١ِجس Graph Algorithms  

 ثٌٕٙذسز خٛثسص١ِجس Geometric Algorithms  

 ثٌٕظ١ز ثٌسالسً خٛثسص١ِجس String Algorithms  

 ٕٝثٌّؼط١جس د   Data Structure  

 ثألٌؼجح خٛثسص١ِجس  Game Algorithms  

 ٔثٌؼذد ظش٠ز Number Theory  

  ثٌٕٙذسز ثٌقسجد١زComputational Geometry  

 ٠ضُ ثؽشثء ثٌّسجدمز س٠ٕٛج ػٍٝ عالعز ِشثفً:

 ٌٙزٖ ٠سّـ ثٌّسضٜٛ ٘زث ٔٙج٠ز فٟ ثٌٛثفذ، ثٌذٍذ ؽجِؼجس د١ٓ ثٌّٕجفسز صٕقظش ف١ظ :الوطني أو المحلي المستوى 

 .ثإلل١ٍّٟ ثٌّسضٜٛ فٟ ٌضّغ١ٍٙج فشق 11 إٌٝ 1 ِٓ دضشش١ـ ثٌذٍذ      

 صُ ثٌضٟ ثٌٛثفذ ثإلل١ٍُ ؽجِؼجس د١ٓ ثٌّٕجفسز ٚصٕقظش ألج١ٌُ ػذر إٌٝ ثٌؼجٌُ صمس١ُ ٠ضُ ف١ظ : اإلقليمي المستوى 

 .ثإلل١ٍُ ٘زث دٚي لذً ِٓ شش١قٙجص       

 صأٍ٘ش ثٌضٟ ثٌفشق د١ٓ ثٌّٕجفسز إؽشثء ٠ضُ ف١ظ ثٌّسجدمز فٟ ثألخ١شر ثٌّشفٍز ٚ٘ٛ  :العالمي المستوى ِٓ 

 .ثإلل١ّ١ٍز ثٌّسجدمجس

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest 1  

  



 

2 
 

 

 :ثٌؼج١ٌّز ثٌؾجِؼ١ز ثٌذشِؾ١ز ثٌّسجدمز فٟ ثألٚي ثٌّشوض ػٍٝ فظٛال ثألوغش ثٌذٚي ثٌضجٌٟ ثٌؾذٚي ٠١ٓذ

 

 
 

 ICPC املسابقة جائزة على حصوال األكثر الدول 1 جدول

 

 :ثٌّسجدمز لٛثػذ

 لذ ؽجِؼ١١ٓ ؽالح ُ٘ ثألفشثد ٘ؤالء ٠ىْٛ أْ ٠شضشؽ ثفض١جؽ، ٚفشد أسجس١١ٓ أفشثد عالعز ِٓ ٠ضىْٛ فش٠ك وً -7

 ٠ضُ . سٕز 42ٚال صضؾجٚص أػّجسُ٘  ثٌّسجدمز فٟ ِشجسوضُٙ صجس٠خ لذً ثٌؾجِؼز فٟ سٕٛثس خّس ِٓ ألً أِؼٛث

 لذ وجٔٛث ثٌز٠ٓ أٚ ثٌؼج١ٌّز ثٌّسجدمز فٟ ٌّشص١ٓ ثألٚي ثٌّشوض ػٍٝ فظٍٛث لذ وجٔٛث ثٌز٠ٓ ثٌؾجِؼ١١ٓ ثٌطالح ثسضذؼجد

 .ثإلل١ٍّٟ ثٌّسضٜٛ ػٍٝ سجدمز ِشثس 4 صأٍ٘ٛث

 8 د١ٓ ِج ػذد٘ج ٠ضشثٚؿ ثٌّسجةً ِٓ ِؾّٛػز ًٌق سجػجس 5 ثٌّسجدمز ثٔؼمجد فضشر خالي ثٌّشجسوز ثٌفشق صؼطٝ  -4

 :ثٌضج١ٌز ثٌذشِؾز ٌغجس دئفذٜ ِىضٛح دشِؾٟ سِجص شىً ػٍٝ ثٌقٍٛي دضس١ٍُ ثٌفشق صمَٛ .ِسأٌز12 ٌٝإ

 ANSI C 

 C++ 

 Java 

 ٚدجٌضجٌٟ ثٌّسجةً، ِٓ ِّىٓ ػذد أوذش فً ثٌّشجسوز ثٌفشق ِٓ ٠ٚطٍخ فمؾ، ٚثفذ فجسخ فش٠ك ٌىً خظض٠ -3

ف١ظ ٠مَٛ  ِّىٓ ٚلش دألً ثٌّطٍٛدز ثٌّسجةً فً أؽً ِٓ ثٌفش٠ك أػؼجء د١ٓ ثٌؾّجػٟ ثٌؼًّ ِٓ ثالسضفجدر ٠ؾخ

 دجسضالَ ثٌغجٌظ ١ٌمَٛ ثٌٛسق ػٍٝ ِؼ١ٕز ِسأٌز فً شخظجْ ٠ضٌٛٝ دق١ظ د١ُٕٙ ف١ّج ثٌّٙجَ ضٛص٠غد ثٌفش٠ك ثػؼجء

 .ثٌقجسٛح

 دضم١١ُ ثٌذشٔجِؼ ٘زث ٠مَٛ آٌٟ، صقى١ُ دشٔجِؼ ٠قٛٞ ِخذَ إٌٝ ثٌقً ئسسجيد ٠مَٛ ِج ِسأٌز ًدق ثٌفش٠ك ٠مَٛ ػٕذِج -2

ُّشسً ثٌقً  ٔض١ؾز دضقذ٠ذ ث٢ٌٟ ثٌضقى١ُ دشٔجِؼ ٠مَٛ Chief Judge. ِششف لذً ِٓ ِشثلذز صقش ٚرٌه إ١ٌٗ ثٌ

 فٟ Wrong Answer ثٌٕض١ؾز إسسجي ٠ٚضُ خشؽٙج، ِٚشثلذز ثالخضذجسثس ِٓ سٍسٍز صطذ١ك دؼذ ثٌّشسً ثٌقً
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 ثٌقً ٠ىْٛ ٚػٕذِج ثٌظق١ـ، ٌٍقً ثٌالصَ ٌٍضِٓ ثٌّضجؿ ثٌقذ صؾجٚص صُ إرث أٚ ؽ١ّؼٙج أٚ ثالخضذجسثس أفذ فشً فجي

 . Acceptedثٌٕض١ؾز إسسجي ٠ضُ ثٌّضجؿ ثٌضِٓ فذٚد ػّٓ ٌٍّطٍٛح ِسضٛفٟ

 ثالسضشثص١ؾ١ز ٌٙزٖ جٚٚفم ِّىٓ، ٚلش دألظش ثٌّسجةً ِٓ ػذد أوذش دقً لجَ فجي فٟ ثألٌٚٝ ثٌّشصذز ثٌفش٠ك ٠قضً -5

 دل١مز 21 دئػجفز ثٌّسجةً إلفذٜ خجؽب ًف  دضس١ٍُ لجَ فش٠ك وً ٠ؼجلخ ف١ظ ثٌّضٕجفسز. ثٌفشق صشص١خ ٠ضُ

 .ثٌظق١قز ثٌقٍٛي ٌضس١ٍُ ثٌّسضغشلز ثألصِجْ ٌّؾّٛع

 ثٌذشِؾٟ ٚثٌّسضٜٛ ثٌؼضجدٞ ثٌّسضٜٛ :ّ٘ج ِسض١٠ٛٓ ػٍٝ ثٌفشق فٛثسخ صؾ١ٙض ٠ضُ -6

 :ثٌؼضجدٞ ثٌّسضٜٛ

   Intel i7-3720QM (3.6Ghz) :ثٌّؼجٌؼ

 GB 16 :  ثٌق١ز ثٌزثوشر

  23in wide, 1920x1080 Native Resolution : ِسطقز ثٌشجشز

 :ثٌذشِؾٟ ثٌّسضٜٛ

  Ubuntu 12.04.1 LTS Linux:ثٌضشغ١ً ٔظجَ

 GNOME:  ثٌّىضخ سطـ

  vi/vim, gvim, emacs, gedit :ثٌٕظٛص ِقشس

  Eclipse, Netbeans (:IDE) ثٌّضىجٍِز ثٌضط٠ٛش د١تز

   JDK 1.7, C/C++ GCC 4.6.3 :  ثٌّضشؽّجس

 :ثٌّسجدمجس ِسجةً ًف ؽش٠مز
 ثٌّسأٌز ٔض لشثءر .7

 .ؽ١ذ دشىً ٚثٌخشػ ثٌذخً صٛط١ف لشثءر .4

 .ثٌّسأٌز صؾش٠ذ .3

 .ثألطؼخ ثٌخطٛر ٟٚ٘ ثٌقً خٛثسص١ِز صظ١ُّ .2

 .خضذجسٖثٚ ثٌشِجص وضجدز .5

 .ث٢ٌٟ ٌٍّقىُ ًقثٌ صس١ٍُ .6

 .ؽذ٠ذر ِسأٌز إٌٝ ثالٔضمجي Accepted ثٌٕض١ؾز وجٔش إرث .7

 . Debugging ثٌضف١ٍز دؼ١ٍّز ٚثٌم١جَ 5 ثٌخطٛر إٌٝ ثٌؼٛدر ٠ؾخ ًقثٌ سفغ صُ إرث .8

 

 ثٌّسجدمز: ثٌّشجسوز فٟثٌٙذف ِٓ 
 ثٌؾجِؼز:  ِسضٜٛ
 ٝثٌقٛسذز دأِٛس صؼٕٝ ؽّؼ١ز أػشق إششثف صقش صضُ أٔٙج س١ّج ٚال ثٌؼج١ٌّز ثٌؾجِؼجس أدشص دج٘ضّجَ ثٌّسجدمز صقظ 

 ث١ٌ٢( زACM)، ٌٟثٌؾجِؼز صقمك فؼٕذِج ثٌؼجٌّٟ، ثٌّسضٜٛ ػٍٝ ثٌؾجِؼجس صشص١خ فٟ ُِٙ وؼجًِ صذخً فٟٙ ٚدجٌضج 

 .ثٌؼج١ٌّز ثٌضظ١ٕفجس ػّٓ ِضمذِز دّشثوض ٚصقظٝ ثٌؾجِؼز صم١١ُ ٠ضدثد ثٌؼجٌّٟ ثٌّسضٜٛ أٚ ثإلل١ٍّٟ ثٌّسضٜٛ ػٍٝ ٌمذج

 ػٍٝ ثٌقظٛي ػٍٝ جؽالدٙ ٠سجػذ رٌه فئْ ثٌؼجٌّٟ، ثٌّسضٜٛ أٚ ثإلل١ٍّٟ ثٌّسضٜٛ ػٍٝ ٌمخ أٞ ؾجِؼزثٌ صقم١ك ػٕذ 

 .ثٌّشِٛلز ثٌؼج١ٌّز ثٌؾجِؼجس ِٓ ؽجِؼز أٞ فٟ ثٌؼ١ٍج دسثسجصُٙ  ٌّضجدؼز دسثس١ز ِٕـ

 ثٌؼجٌّٟ ثٌّسضٜٛ ٚفضٝ ثٌٛؽٕٟ ثٌّسضٜٛ ػٍٝ دجٌؾجِؼز ص١ٍك إػال١ِز طٛسر إػطجء. 

 :ثٌطجٌخ ِسضٜٛ

 :ػٍٝ ثٌّضسجدك ٌمذسثس ثخضذجس أفؼً ٟ٘ -

 ًّ(ِقذٚدر إِىج١ٔجس طؼذز، ِسجةً لظ١ش، ٚلش) ثٌؼغؾ صقش ثٌؼ 

 ثٌفش٠ك أػؼجء دجلٟ ِغ ؽٙذٖ صٕس١ك ػٍٝ ثٌّضسجدك لذسر ص١ّٕز. 
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 ثٌّٕطمٟ ثٌضق١ًٍ ػٍٝ ثٌؼج١ٌز ٚثٌمذسر ثٌزوٟ ثٌّشْ، ثٌضفى١ش ص١ّٕز. 

دفشص ثٌؼًّ ِغ أُ٘ ثٌششوجس ثٌذشِؾ١ز ثٌؼج١ٌّز ثٌش صسؼٝ ٠قظٝ ثٌطالح ثٌّشجسوْٛ فٟ ثٌّسجدمز ثٌؼج١ٌّز  -

 السضمطجح ثٌخذشثس ثٌذشِؾ١ز ػج١ٌّج

 ػٍٝ فشص ػًّ ٚفٛثفض صشؾ١ؼ١ز. ٠قظٝ ثٌطالح ثٌّشجسوْٛ فٟ ثٌّسجدمجس ثٌّق١ٍز ٚثالل١ّ١ٍز  -

 

 :ٚثالل١ّ١ٍز ثٌٛؽ١ٕز ثٌّسجدمجس فٟ ثٌّشجسوجس
 :)ثٌؼشد١ز ثٌّٕطمز (ثإلل١ّ١ٍز ثٌّسجدمجس

 ف١ظ ،دشىً ٍِقٛظ ثٌّشجسوز ٚثٌذٍذثْ ٚثٌؾجِؼجس ثٌفشق ػذد صضث٠ذ ٚ  2007 ػجَ ِٕز ) ثٌؼشد١ز(  ثالل١ّ١ٍز ثٌّسجدمجس دذأس

 ػذد ٚثصدثد ؽجِؼز، 44 ٚأطذـ 27 ثٌؾجِؼجس دذػ ٚوجْ ، 2013 ػجَ فٟ 81 ٚأطذـ 2007 ػجَ فٟ 44 ثٌفشق ػذد وجْ

 .دٌٚز 12 ثٌٝ 9 ِٓ ثٌّشجسوز ثٌؼشد١ز ثٌذٚي

 
 

 عُ صشص١خ، أٞ صقمك ٌُٚ 2007 ػجَ فٟ دِشك ؽجِؼز ِٓ ٚثفذ دفش٠ك وجٔش ثالل١ّ١ٍز ثٌّسجدمز فٟ سٛس٠ز ِشجسوز أٚي

 .صضٛثٌٝ ثٌّشجسوجس ٚدذأس 2008 ػجَ فٟ صشش٠ٓ ٚؽجِؼز دِشك ؽجِؼز شجسوش

 2013 ثٌغجٟٔ صشش٠ٓ شٙش أٚثخش ِظش فٟ أل١ّش ثٌضٟ )ثإلل١ّ١ٍز( ثٌؼشد١ز ثٌذشِؾ١ز ثٌّسجدمز فٟ ثٌسٛس٠ز ثٌّشجسوز صؼضذش

 ٌفش٠ك ثػجفز ثٌذؼظ ؽجِؼز ِٓ ٚفش٠مجْ صشش٠ٓ ؽجِؼز ِٓ ِٕٙج عالعز فشق سذؼز ثٌٝ ثٌّشجسوز ثٌفشق ػذد ٚطً ف١ظ ثالٚسغ،

 خجِسز سٕز ؽجٌخ(  أسؼذ ِقّذ ثٌطالح ِٓ ثٌّىْٛ ،"صج٠ضجْ" فش٠ك ثسضطجع . ثٌخجطز ثٌٛثدٞ ٚؽجِؼز ثٌذؼظ ؽجِؼز ِٓ ٌىً

 ثٌّذسح ٚدم١جدر )ِؼٍِٛجص١ز ٕ٘ذسز أٌٚٝ سٕز(  فالق ٚغ١ظ )دششٞ ؽخ ثٌٚٝ سٕز ؽجٌخ( ػذٛد ٚف١ذس )فجسذجس ٕ٘ذسز

 ثٌذشِؾ١ز ثٌّسجدمز ثٌٝ ثٌفش٠ك صأً٘ ٚدزٌه  .ثٌؼشدٟ ثٌٛؽٓ ِسضٜٛ ػٍٝ ثٌّشوضثٌشثدغ إفشثص صشش٠ٓ ؽجِؼز ِٓ ؽشثد، ػالء

 ثٌّشجسوز خالي ِٓ وذ١شر صؾشدز ثٌفش٠ك ثػؼجء ٠ّٚضٍه 4172 فض٠شثْ ِٓ ٚثٌؼشش٠ٓ ثٌغجٟٔ فٟ سٚس١ج فٟ صمجَ ثٌضٟ ثٌؼج١ٌّز

 أوذش دشىً ثٌضؾشدز ّٚٔش ٚثٌغج٠ٛٔز ثٌّضٛسطز ثٌذسثس١ز ثٌّشثفً فٟ ثٌسٛسٞ ثٌّؼٍِٛجصٟ ثالٌّٚذ١جد ػّٓ

 ف١ظ ِضضج١ٌز سٕٛثس عالط ِذٜ ػٍٝ ثٌّؼٍِٛجص١ز ثٌؼ١ٍّز ثٌؾّؼ١ز ٔظّضٙج ثٌضٟ ثٌؾجِؼ١ز ٌٍى١ٍجس ثٌذشِؾ١ز ثٌّسجدمز خٛع دؼذ

 ٚصقؼ١ش ٌٍضذس٠خ ثإلل١١ّ١ٍٓ ثٌخذشثء ٚثسضقؼجس ثٌؼًّ ٚسشجس ِٓ ثٌؼذ٠ذ دئلجِز أوذش دشىً ثٌّشجسو١ٓ صذس٠خ ثٌؾّؼ١ز صٌٛش

 . ثٌطالح

 

 :)ثٌسٛس٠ز (ثٌٛؽ١ٕز ثٌّسجدمجس
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 ، 2011 ػجَ ثالٚي ثٌّشوض دِشك ؽجِؼز أفشصس ف١ظ، ثٌٛؽ١ٕز ثٌّسجدمجس دضٕظ١ُ ثٌسٛس٠ز ثٌؾجِؼجس دذأس 2011 ػجَ فٟ

 2013  ػجَ ثألٚي ثٌّشوض ٚأفشصس دِشك ؽجِؼز ػجدس عُ ، 2012 ػجَ فٟ ثألٚي ثٌّشوض صشش٠ٓ ؽجِؼز ٚثفشصس

 

 ثٌؾجِؼز ثالفضشثػ١ز ثٌسٛس٠ز:  فٟ ثٌضذس٠خ ٌخطز ثالسجس١ز ثٌٕمجؽ

 ؽٍسجس صذس٠خ ثسذٛػ١ز. 

 ُِسجدمجس ػّٓ ثٌّسجةً فًثٌذشِؾز ٚٚ ثٌخٛثسص١ِجس ػٍٝ ٚثٌضذس٠خ ِسض١٠ٛٓ ثٌٝ ثٌطالح صمس١. 

 ًثٌٛؽ١ٕز. ّسجدمزثٌ فٟ سضشجسن ثٌضٟ ثٌفشق صشى١ 

 

 :ثٌضذس٠خ ِٕٙجػ
 ++C دٍغضٟ دشِؾضٙجِسجةً دشِؾ١ز ٚث٠ؾجد ثٌقٍٛي ٚ ثٌضٟ صغطٟ ِٛثػ١غ ثٌّسجدمز ٚثػطجء ثألفىجس ششؿ ِقجػشر وً فٟ ٠ضُ

 .ثٌّسجدمز فٟ ػج١ٌّج ثٌّسضخذِز online judgers إٌٝ طقضٗ ِٓ ٌٍضأوذ ثٌقً ٚإسسجي  JAVA أٚ

 

 :ثٌّشجسوْٛ
١ز ػٓ صؼش٠ف ِقجػشر دؼذ صمذ٠ُ جٚثخضظجطجصٙ جسٕٛثصٙ دىجفز ثٌؾجِؼز ثالفضشثػ١ز ؽالح ٌؾ١ّغ ثٌضسؾ١ً دجح فضـ ضُس١

 ِذضذا ِٚضمذَ. ِسض١٠ٛٓ ثٌٝ ثٌٕضجةؼ فسخ ثٌطالح س١ٌُ١ضُ صم ِسضٜٛ صقذ٠ذ ثخضذجس ثؽشثء ٚلذ ٠ضُ ،ثٌّسجدمز ٚأ١ّ٘ضٙج

 .ِؾج١ٔزػٍّج أْ ثٌّشجسوز 

 :ثٌّسضخذِز ثٌذشِؾ١ز ٚثألدٚثس ثٌىضش١ٔٚز ثٌّٛثلغ
 http://uva.onlinejudge.org      :ثٌّسجةً -7

 PCSQUARE :   ثٌضقى١ُ  -4

    Ubuntu :  ثٌضشغ١ً ٔظجَ  -3

 netbeans 7.4 : ثٌضط٠ٛش د١تز -2

 

 :ثٌّسجدمز أؽً ِٓ ثٌضذسح و١ف١ز 
  ثٌّسجدمز لذً ِٓ ثٌّؼضّذ ثٌضذس٠ذٟ ثٌذشٔجِؼ فؼٛس. 

  ثٌّق١ٍز ثٌّسجدمجس فؼٛس. 

 ًث٠ٌٛخ ػٍٝ ث١ٌ٢ز ثٌّقىّجس ِٛثلغ ػذش ِسجةً ف .Online Judger 

                                       Peking OJ  - Sphere OJ - Timus OJ - UVa OJ 

  دّسجدمجس ثٌّشجسوز  

  http://a2oj.com/ .Online 
 http://uhunt.felix-halim.net/id/382397 

 http://umt.boocode.com 

 

 

 


