ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Aﭼﻬﺎر ﻋﺪد
اﺣﻤﺪ در درس رﯾﺎﺿ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او در ﺣﻞ ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪاش ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ .او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  ٢ﺳﻮال از ٣
ﺳﻮال ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮده وﻟ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮال آﺧﺮ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮال آﺧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﭼﻨﺪ ﻋﺪد از  ١ﺗﺎ  nوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ از ﭼﻬﺎر ﻋﺪد  a, b, c, dﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ۵ ،ﻋﺪد آﻣﺪه ﮐﻪ اوﻟ  nاﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﻋﺪد  a, b, c, dﺑﻌﺪ از آن آﻣﺪهاﻧﺪ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌ ﮐﻮﭼ ﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی  nرا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ

از  ۴ﻋﺪد داده ﺷﺪه ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n, a, b, c, d ≤ ١٠٠٠٠٠

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
17

24 2 3 4 5

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Aﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Bاﺧﺘﻼس
ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺧﺘﻼس ﻧﮑﺮدن را در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻟﯿﺴﺘ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧ ﮐﻪ اﺧﺘﻼس ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼس ﮐﺮده اﺳﺖ را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗ اﻓﺮاد
درس ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼس ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼس ﻫﺎ ﻧﺠﻮﻣ اﺳﺖ ،او ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼس ﮐﺮده اﺳﺖ .او از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼس ﮐﺮده اﺳﺖ را
ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ،ﻋﺪد ) nﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان( آﻣﺪهاﺳﺖ .در  nﺧﻂ ﺑﻌﺪی در ﻫﺮ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔ اﺧﺘﻼس ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﯿﺰان
اﺧﺘﻼس او آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼس را ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ١٠۴
• ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼ

و ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۵٠اﺳﺖ.

• ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻫﯿﭻ دو ﻧﻔﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
١٠٩

اﺳﺖ.
• ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼس ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻋﺪدی ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﻮﭼ ﺗﺮ ﻣﺴﺎوی
• ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼس را ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
Makani

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

2
Zamani 100
Makani 200

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
jamili
12
14
12
13

4
jalali
jamili
jalili
jamali

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Bﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Cﺳﺎدهﺳﺎزی رﺷﺘﻪ
ﻋﻠ ﮐﻪ از ﺳﺎده ﮐﺮدن رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎدهﺳﺎزی رﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﻤ
و آن را ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ ﺳﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ:

ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ .ﻋﻠ ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾ

رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  nﻣ ﮔﯿﺮد

• ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺣﺮف ﻣﺘﻮاﻟ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،دو ﺣﺮف ﻣﺘﻮاﻟ ﯾ ﺴﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ و آن دو را از رﺷﺘﻪ ﺣﺬف ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای رﺷﺘﻪی  dacbbcacاﺑﺘﺪا  bbاز رﺷﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و رﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  daccacﻣ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ  ccﺣﺬف ﺷﺪه و رﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
 daacﻣ ﺷﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  aaﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺷﺘﻪ  dcﻣ ﺷﻮد.

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ،ﻋﺪد ) nﻃﻮل رﺷﺘﻪ( آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺧﻂ دوم ورودی ،ﯾ

رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  nآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،رﺷﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﺷﺪه را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ١٠٠

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
dc

8
dacbbcac

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Cﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Dﻟﯿ

ﻣﺤﻼت

ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﯿ ﻣﺤﻼت ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﯿ  nﺗﯿﻢ دارد ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﯿﻢ iام
ﯾ رﺷﺘﻪی ﺗﮏﺣﺮﻓ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮف ﮐﻮﭼ iام اﻟﻔﺒﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴ اﺳﺖ .ﺗﯿﻢﻫﺎ دو ﺑﻪ دو ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺑﺎزی در ﺻﻮرت
ﺗﺴﺎوی دو ﺗﯿﻢ  ١اﻣﺘﯿﺎز ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه  ٣اﻣﺘﯿﺎز ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺗﯿﻢ ﺑﺎزﻧﺪه اﻣﺘﯿﺎزی ﻧﻤ ﮔﯿﺮد .رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺗﺒﻪی ﺑﻬﺘﺮی ﻣ ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ )ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎی زده ﻣﻨﻬﺎی
ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎی ﺧﻮرده( ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺗﺒﻪی ﺑﻬﺘﺮی ﻣ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﻫﻢ اﻣﺘﯿﺎز و ﻫﻢ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ دو ﺗﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ،ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﻢ ﮐﻮﭼ ﺗﺮ از ﻧﻈﺮ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ
رﺗﺒﻪی ﺑﻬﺘﺮی ﻣ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ورودی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزیﻫﺎ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ،ﻋﺪد  nآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢ ﻫﺎﺳﺖ .در  nﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ  nﻋﺪد ﺗﮏرﻗﻤ )ﺑﯿﻦ  ٠ﺗﺎ (٩
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد jم در ﺳﻄﺮ  (j ̸= i) iﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ iام در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﯿﻢ jام وارد دروازهی ﺣﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد ﻫﻤﻮاره ﻋﺪد iم ﺳﻄﺮ  iﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﯾ

رﺷﺘﻪی  nﺣﺮﻓ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف iام آن اﺳﻢ ﺗﯿﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﺗﺒﻪی iام را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ٢ ≤ n ≤ ٢۶

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
cab

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

3
0 1 2
0 0 1
3 1 0

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
bac

3
0 1 1
2 0 3
1 2 0

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Dﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Eدﻣﻮﻓﻮب
آدرﯾﻨﺎ ﯾ آدمﮔﺮﯾﺰ اﺳﺖ .اﻣﺮوز در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪی آدمﮔﺮﯾﺰان ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﭘﺎرﮐ ﭘﺮ از آدم ﺑ ﺬرد .ﭘﺎرک ﺑﻪ ﺷ ﻞ
ﯾ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ  n × mاﺳﺖ و ﺗﻌﺪادی آدم در آن در ﺣﺎل ﻗﺪمزدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺿﻠﻊ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﭘﺎﯾﯿﻨ ﭘﺎرک ﺑﺮﺳﺪ و ﻃﺒﻖ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﯿﺪِ رﯾﺎﺿ ﺗﻌﺪاد آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ!
در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ آدرﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻣ رﺳﺪ ﺗﻌﺪاد  kﻧﻔﺮ آنﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﯾ از ﺟﻬﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ  (U)،ﭘﺎﯾﯿﻦ  (D)،ﭼﭗ ) (Lﯾﺎ
راﺳﺖ ) (Rﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾ ﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آدرﯾﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
در ﺻﻮرﺗ ﯾ آدم را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾ زﻣﺎن ﺑﺎ او در ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
آدرﯾﻨﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ازای ﮔﺬر از ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﻨﺪﺗﺎ آدم ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻢآدمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ آدم
ﻫﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ از ﭘﺎرک ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع در ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪای دو آدم ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ آدﻣ در ﺿﻠﻊ ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﻣﺤﻞ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ آدرﯾﻨﺎ(
ﻧﯿﺴﺖ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ﺳﻪ ﻋﺪد  nو  mو  kآﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﭘﺎرک و ﺗﻌﺪاد آدمﻫﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺑﻪ ﭘﺎرک را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
در  nﺧﻂ ﺑﻌﺪی ﻫﺮ ﺧﻂ ﯾ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺸ ﻞ از  mﺣﺮف ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرک را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸﺎن
ﺷﺪهاﺳﺖ و ﯾﺎ ﯾ ﻧﻔﺮ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ از ﺣﺮوف  U, D, L, Rﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  mﻋﺪد ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻢ ﭼﺎپ ﺷﻮد ﮐﻪ iاﻣﯿﻦ آن ﺗﻌﺪاد آدمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آدرﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﺎﻧﻪ iام ﺳﻄﺮ اول
آنﻫﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ٢ ≤ n, m ≤ ١٠٠٠
• ٠ ≤ k ≤ (n − ١) × m

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
0 2 2

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

3 3 4
...
R.L
R.U

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
1 1

2 2 2
..
RL

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Eﺻﻔﺤﻪی  ١از ٢

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
0 0

2 2 2
..
LR

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Eﺻﻔﺤﻪی  ٢از ٢

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Fﺑﺮجﻫﺎی ﺷﻨ
ﯾ روز ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻮ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮجﻫﺎی ﺷﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  nﺑﺮج ﺷﻨ در ﯾ
ردﯾﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮجﻫﺎ را از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ١ﺗﺎ  nﺷﻤﺎرهﮔﺬازی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﻔﺎع ﺑﺮج iام ﺑﺮاﺑﺮ  hiاﺳﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم
رﻓﺘﻦ از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮجﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﺗﻔﺎع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮی زﺷﺖ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮجﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ درﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ  iﺑﯿﻦ  ١ﺗﺎ  n − ١داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .hi ≤ hi+١
ﻧﺎﺑﻐﻪ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ:
• ﺑﺮجﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ اﻓﺮاز ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادی ﺑﺮج ﻣﺘﻮاﻟ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﯾ
ﺑﻠﻮکﻫﺎ اﻧﺪازه ﯾ ﺴﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺮ ﺑﺮج ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﯾ ﺑﻠﻮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮج ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺰوﻣ ﻧﺪارد

• ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻧﺰوﻟ ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺑﻠﻮک در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی ﺑﺮجﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻪی ﺑﺮجﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻧﺰوﻟ ﻣﺮﺗﺐ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮی ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮک اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﻠﻮکﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ) nﺗﻌﺪاد ﺑﺮجﻫﺎ( آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺧﻂ ﺑﻌﺪی  nﻋﺪد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﻔﺎع ﺑﺮجﻫﺎ ) hiﻫﺎ(از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮکﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﺑﺮجﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ١٠۶
• ١ ≤ hi ≤ ١٠٩

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
3

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

3
1 2 3

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
2

4
2 1 3 2

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Fﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Gﺑﺎزی ﺑﺎ اﻋﺪاد
ﻋﻠ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪاش از ﻗﻄﻌ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺧﻮدش ﯾ ﺑﺎزی ﯾ ﻧﻔﺮهی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزی ،او
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓ ﻣﻠ ﻣ رود ،و ﯾ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓ ﻣﺜﻞ  nدرﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎزی ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
او ﯾ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ١ﻣﺜﻞ  xرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  nﺑﺮ  xﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و  nرا ﺑﺎ  n/xﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ  n ̸= ١اﺳﺖ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﻋﻠ دوﺳﺖ دارد ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪاش ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺮ رود .ﻣ داﻧﯿﻢ ﻋﺪد
 nﺑﻪ ﺷ ﻞ ! a!/bﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن  aو  bاﻋﺪادی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن ﺑﺎزیِ ﻋﻠ  ،دوﺳﺘﺎن او
ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺪادی  nاز ورودی ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  nﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻠ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزی را اداﻣﻪ دﻫﺪ را در ﺧﺮوﺟ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.

ورودی
در ورودی اﺑﺘﺪا ﻋﺪد  kﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزیﻫﺎﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ﯾ
ﺧﻂ iام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزی iام ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از  kﺧﻂ ﺑﻌﺪی دو ﻋﺪد  aو  bﻣ آﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ

ﺧﺮوﺟ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ  kﺧﻂ ﺧﺮوﺟ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﻂ iام ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻠ ﮐﻪ ﺑﺎزی iام ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮل ﺑ ﺸﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ k ≤ ١٠۵
• ١ ≤ b ≤ a ≤ ١٠۶

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
2
5

2
3 1
6 3

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Gﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Hﺟﺎدهﻓﺮوﺷ
اﺧﯿﺮا دوﻟﺖ ﭘﺸﻤ ﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪی ﺷﺪﯾﺪی روﺑﺮو ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺣﺮاج ﺑ ﺬارد.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻ ﻗﺮارداد ﻣ ﺑﻨﺪد و ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ واﮔﺬار
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻌﺪادی از ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣ ﮔﯿﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮارض از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آن ﺟﺎدهﻫﺎ ﻋﺒﻮر
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺸﻤ ﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،دو ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دارد ﮐﻪ روزاﻧﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﺣﺎل رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻗﺮارداد ﻣ ﺑﻨﺪد ﮐﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽاش از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾ ﺮ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ از ﯾ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﯾ ﺮی،
ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤ ﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ ﺳﻮد ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤ ﻦ ﺑﺮای ﻗﺮارداد را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ،دو ﻋﺪد ) nﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺸﻤ ﺴﺘﺎن( و ) mﺗﻌﺪاد ﺟﺎدهﻫﺎی ﭘﺸﻤ ﺴﺘﺎن( آﻣﺪهاﺳﺖ .در ﺧﻂ دوم ،دو ﻋﺪد  sو t

آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی ﭘﺸﻤ ﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺸﻤ ﺴﺘﺎن از  ١ﺗﺎ  nﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهﻧﺪ (.در ﻫﺮﮐﺪام از  mﺧﻂ ﺑﻌﺪی،
دو ﻋﺪد  aو  bآﻣﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ ﺟﺎدهای دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی  aو  bوﺟﻮد دارد.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﺣﺎﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺘ را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪد.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ١٠۵
• ١ ≤ m ≤ ١٠۵
• ١ ≤ a, b ≤ n

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
2

4
4
2
3
4
4

4
1
1
1
2
3

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Hﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Iﺧﯿﺮﯾﻪ
ﻣﺪﺗ ﭘﯿﺶ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ »ﺑﯿﻨﺘ « دﭼﺎر ﺷﺪ .او ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎری را ﺷ ﺴﺖ داده و ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺘ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﭙﺮدازد.
اﻣﺎ در ﺣﯿﻦ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾ ﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد  nﻣﻮﺳﺴﻪی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺴﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﻪی  iام ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟ
 aiﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع درﯾﺎﻓﺘ ﻣﻮﺳﺴﻪی  iام از  aiﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود ،ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪی  i + ١ام ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻮﺳﺴﻪی  i + ١ام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟ
آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺴﻪی  i + ٢ام ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟ
ﻣﻮﺳﺴﻪی  nام ﮐﻤ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺎبداری آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﻨﺎ از ﺷﻤﺎ
ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﺴﺎبداری ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ:
• ﺛﺒﺖ ﮐﻤ

ﻣﺮدﻣ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  xﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪی  pام.

• اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮﺳﺴﻪی  kام.
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻤ

ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول دو ﻋﺪد  nو  qﺑﺎ ﯾ

ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ.

در ﺧﻂ دوم  nﻋﺪدﻫﺎی  a١ , a٢ , . . . , anﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ.
در  iاﻣﯿﻦ ﺧﻂ از  qﺧﻂ ﺑﻌﺪی اﺑﺘﺪا ﯾ ﻋﺪد  tiآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع در ﺧﻮاﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .اﮔﺮ  tiﯾ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از آن دو ﻋﺪد دﯾ ﺮ
 xiو  piآﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻫﺪف و ﻣﯿﺰان ﮐﻤ در اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  tiﺑﺮاﺑﺮ دو اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ
از آن ﯾ ﻋﺪد  kiآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهی ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺧﯿﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺧﺮوﺟ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﻮع دو ﯾ

ﺧﻂ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮﺳﺴﻪی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه در آن آﻣﺎده اﺳﺖ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n, q ≤ ٢ × ١٠۵
• ١ ≤ pi , ki ≤ n
• ١ ≤ ai , xi ≤ ١٠٩

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Iﺻﻔﺤﻪی  ١از ٢

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
7
20
15
ٓ

3 6
15 20 18
1 1 22
2 2
1 1 16
1 3 12
2 2
2 3

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Iﺻﻔﺤﻪی  ٢از ٢

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٧ ،آذر ١٣٩٨

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Jﺷ ﻼت ﻓﺮوﺷ
ﻓﺎﻣﯿﻞ دور ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهی ﺷ ﻼت ﻓﺮوﺷ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺷ ﻼت ﺑﺨﺮد .در ﻣﻐﺎزه ﺷ ﻼت ﻓﺮوﺷ  nﺑﺴﺘﻪی ﺷ ﻼت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪ iام  aiﺷ ﻼت دارد )ﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺷ ﻼﺗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ دور ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ  mاﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺷ ﻼت ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺎﻣﯿﻞ دور ﻣ داﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دﻋﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺎن
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺪاد ﯾ ﺴﺎﻧ ﺷ ﻼت ﺑﺮﺳﺪ .در ﺿﻤﻦ او ﻣ داﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﺷ ﻼت را ﺑﺨﺮد و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸ
از ﯾ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺨﺮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﺷ ﻼت را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺷ ﻼت ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺎﻣﯿﻞ دور ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ دﻋﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ،دو ﻋﺪد ) nﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺷ ﻼت( و ) mﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎ( آﻣﺪهاﺳﺖ .در ﺧﻂ دوم  nﻋﺪد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد iام
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﻌﺪاد ﺷ ﻼت ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ iام اﺳﺖ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،اﮔﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ دور ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﺷ ﻼت ﺑﺨﺮد ” ”YESو در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ” ”NOﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ۵ × ١٠۵
• ٢ ≤ m ≤ ۵ × ١٠٣
• ٠ ≤ ai ≤ ١٠٩

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
YES

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

3 7
1 3 4

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
NO

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

3 7
1 3 5

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
YES

1 101
0

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Jﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

