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Compiler options

Compiler version

Language

-m32 –lm
-m32 –lm
-Sd –Sh

gcc version 4.1.2
g++ version 4.1.2
fpc 2.0.4 for i386

C
C++
Pascal
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الفرق العسكرٌة
فلنفترض أنك قائد لفرقة عسكرٌة مكونة من  nجندٌاً ،مرقمٌن من  0إلى  ، nللتحضٌر للمعركة القادمة فقد قررت تقسٌم
الجنود إلى مجموعة من الوحدات العسكرٌة  ،ولرفع الروح المعنوٌة والوحدوٌة لدى الجنود فقد قررت تقسٌم الوحدات
بحٌث تحوي كل وحدة مجموعة متتالٌة من الجنود (اي أرقامهم متتاٌة من  iإلى .)i+k
كل جندي له درجة من القدرة القتالٌة  ، xiحٌث أنه أساسا ً تكون القدرة القتالٌة لمجموعة الجنود هً مجموع القدرة القتالٌة
للجنود األعضاء فً هذه المجموعة أي.x = xi + xi+1+….+ xi+k :
على الرغم من ذلك فإنه من خبرتك الطوٌلة وجدت أن القدرة القتالٌة للمجموعة ٌجب تعدٌلها بعد حساب المجموع أي إذا
كانت القدرة األصلٌة للمجموعة هً  xفإن القدرة المعدلة هً  .x' = ax2 + bx + cحٌث  a,b,cثوابت معروفة و)(a < 0
مهمتك األساسٌة كقائد هً تقسٌم الجنود إلى وحدات بحٌث ٌكون مجموع القدرات المعدلة للوحدات أكبر ما ٌمكن.
كمثال افترض أنه لدٌك أربعة جنود قدرتهم على الترتٌب  2,2,3,4من الٌسار إلى الٌمٌن ولتكن معامالت معادلة تعدٌل
القدرة للمجموعة هً  .a=-1 b=10 c=-20فً هذه الحالة الحل األفضل هو أن نقسم الجنود إلى ثالث وحدات األولى
تحوي الجندٌٌن األول والثانً والثانٌة تحوي الجندي الثالث والثالثة تحوي الجندي الرابع ،ستكون القدرة األصلٌة
للمجموعات الثالث هً  4 3 4بالترتٌب وبالتالً تكون القدرات المعدلة هً  4 1 4والمجموع النهائً للقدرات المعدلة هو
 9وال ٌمكن إٌجاد تقسٌم آخر ٌعطً أكبر من هذا الرقم.
تنسٌق الدخل:
الدخل مؤلف من ثالثة أسطر :السطر األول ٌحوي عدد صحٌح هو  nعدد الجنود الكلً .السطر الثانً ٌحوي ثالثة أرقام
هً المعامالت  a,b,cالخاصة بمعادلة التعدٌل والسطر الثالث ٌحوي  nعدداً تمثل قدرات الجنود على الترتٌب.
تنسٌق الخرج:
سطر وحٌد ٌحوي عدد وحٌد هو المجموع األعظمً للقدرات الذي ٌمكن الحصول علٌه.
مثال للدخل:

4
-1 10 -20
2234
مثال الخرج:
9
القٌود:




فً  %02من حاالت االختبار ستكون .n<=1000
فً  %22من حاالت االختبار ستكون n<=1000
فً كل حاالت االختبار ستكونn<=1000000 , -5 <= a <= -1 , |b| < 10000000 :
.1 <=xi <= 100 , |c| < 10000000
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الدورٌة
فً إحدى المدن ٌوجد  Nقرٌة مرقمة من  0إلى  .Nوٌوجد  N-1طرٌقا ً توصل بٌن هذه المدن .الطرٌق الواحد ٌصل بٌن
مدٌنتٌن فقط حتما ً وٌمكن للشخص االنتقال عبر المدن باستخدام هذه الطرق .حٌث أن طول كل طرٌق هو .0
لتأمٌن السالمة لسكان المدٌنة تقوم شرطة المدٌنة بدورٌة ٌومٌة تعبر خاللها كل الطرق الموجودةٌ ،قع مركز الشرطة
حٌث انطالق الدورٌة فً القرٌة رقم  0وٌجب على الدورٌة أن تعود إلى القرٌة رقم  0فً نهاٌة الٌوم.
لنأخذ المثال التالً الموضح أدناه حٌث ٌوجد  8مدن ،المدن مرسومة على شكل دوائر والمدٌنة رقم  0مرسومة بدائرة
غامقة ،الطرق هً الخطوط التً تصل المدن ،لزٌارة كل الطرقات ٌجب على الدورٌة أن تقطع مسافة طولها  01كل ٌوم،
الحظ أنه ٌجب على الدورٌة أن تمر بكل طرٌق مرتٌن ٌومٌا ً لكً تنهً عملها الٌومً.

لتخفٌض المسافة المقطوعة ٌومٌاً ،قررت إدارة المدٌنة بناء  Kطرٌقا ً مختصراً جدٌداً بٌن هذه القرى ،أي طرٌق مختصر
ٌمكن أن ٌصل بٌن أي مدٌنتٌن ،وٌمكن لطرٌقٌن مختصرٌن أن ٌنتهٌا بنفس المدٌنة (شاهد المثال  ،)cكما ٌمكن للطرٌق
المختصر أن ٌكون حلقة تصل المدٌنة مع نفسها.
ألن التموٌل محدود فإن قٌمة  Kهً إما  0أو  ،0وإضافة لذلك لكً نضمن أن إدارة المدٌنة ال تهدر النقود فإنه ٌجب على
الدورٌة أن تمر بالطرٌق المختصر الجدٌد مرة واحدة فقط فً الٌوم ال أكثر وال أقل.
بفرض األمثلة التالٌة:

فً المثال  aتم بناء طرٌق مختصر جدٌد واحد والمسافة الكلٌة أصبحت  ،00فً المثال  bتم بناء طرٌقٌن مختصرٌن
والمسافة الكلٌة التً ٌجب على الدورٌة أن تقطعها هً  ،02فً المثال  cتم بناء طرٌقٌن مختصرٌن وعلى الرغم من ذلك
بما أنه ٌتوجب على الدورٌة أن تمر على الطرق الجدٌدة مرة واحدة وفقط مرة واحدة فإن المسافة تصبح .02
اكتب برنامجا ً ٌقوم بقراءة معلومات الطرق بٌن القرى وعدد الطرق المختصرة الجدٌدة التً ٌجب بناؤها وٌوجد المدن
التً ٌجب أن نصلها بالطرق المختصرة لكً نصبح المسافة التً تقطعها الدورٌة كل ٌوم أصغر ما ٌمكن.
تنسٌق الدخل:
السطر األول ٌحوي رقمٌن  Nو Kعلى الترتٌب حٌث  Kإما  2أو  ،0األسطر  N-1التالٌة تحوي معلومات عن الطرق
بٌن القرى ،حٌث أن كل سطر ٌحوي رقمٌن هما  (1<=A,B <=N) A,Bحٌث أن هذا ٌعنً أنه ٌوجد طرٌق بٌن القرٌة
رقم  Aوالقرٌة رقم .B
تنسٌق الخرج:
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ٌجب على برنامجك أن ٌطبع سطر وحٌد ٌحوي رقم وحٌد هو الرقم األصغري الذي ٌجب على الدورٌة أن تقطعه بعد بناء
الطرق المختصرة الجدٌدة.
مثال الدخل األول

81
12
31
34
53
75
85
56
مثال الخرج األول
11
مثال الدخل الثانً
82
12
31
34
53
75
85
56
مثال الخرج الثاني
10
مثال الدخل الثالث
52
12
23
34
45
مثال الخرج الثالث
6
القٌود:






فً  %02من الحاالت ستكون  N <=1000و .K=1
فً  %02من الحاالت .K=1
فً  %82من الحاالت سٌكون العدد األعظمً لعدد المدن المجاورة الي مدٌنة هو  02على األكثر.
فً  %02من الحاالت سٌكون العدد األعظمً لعدد المدن المجاورة الي مدٌنة هو  022على األكثر.
فً  %022من الحاالت سٌكون  3<=N<=1000000و .1<=k<=2
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إرسال اإلشارات
تقوم شركة لالتصاالت بتركٌب شبكة للهواتف الخلوٌة فً مدٌنة بكٌن ،تحوي المدٌنة  Nبٌتا ً وٌجب على الشبكة أن تغطً
كل هذه البٌوت ،ولكن بسبب محدودٌة المٌزانٌة فإنه بإمكان الشركة تركٌب هوائً إرسال واحد فقط.
لتسهٌل عملٌة اختٌار مكان تركٌب الهوائً سٌتم تحدٌد الموقع عن طرٌق اختٌار ثالث بٌوت من الـ  Nبٌتا ً ووضع الهوائً
فً مركز الدائرة التً تشكلها هذه البٌوت وسٌكون مدى اإلرسال للهوائً بحٌث ٌشمل كل البٌوت التً تقع ضمن الدائرة
المشكلة إضافة إلى البٌوت التً تقع على حافة الدائرة
ترٌد الشركة اختٌار البٌوت الثالث بشكل عشوائً لذلك فهً ترغب بحساب العدد الوسطً للبٌوت التً ٌمكن أن تغطى
من أجل كل الخٌارات الممكنة لموقع الهوائً.
كمثال على ذلك افترض أن لدٌنا أربعة بٌوت  A,B,C,Dمتوضعة كما ٌمثل الشكل التالً:

إذا اخترنا الداثرتٌن الممثلتٌن بالبٌوت  ABCأو  BCDفإننا نكون قد غطٌنا كل البٌوت  ،إذا اخترنا الدوائر المحددة بـ
 ACDأو  ABDفإن ثالثة من البٌوت فقط سٌت تغطٌتها وهكذا ٌكون معدل تغطٌة البٌوت فً كل الحاالت هو
(4 + 4 + 3 + 3) / 4 = 3.5
مهمتك هً حساب العدد الوسطً من البٌوت التً ٌمكن تغطٌتها بعد إعطائك مواقع البٌوت حٌث أن موقع البٌت محدد
بالنسبة لجملة إحداثٌات ثنائٌة البعد بحٌث أن إحداثٌات كل البٌوت هً أعداد صحٌحة مع العلم أنه من األكٌد عدم وجود
أي ثالثة بٌوت على استقامة واحدة وعدم وجود أي أرعة بٌوت على دائرة واحدة.
تنسٌق الدخل:
السطر األول من الدخل ٌحوي عدداً صحٌحا ً هو عدد البٌوت الكلً .Nاألسطر  Nالتالٌة تحوي ‘حداثٌات البٌوت حٌث أن
كل سطر ٌمثل بٌتا ً وٌحوي هددٌن صحٌحٌن مفصولٌن بفراغ هما إحداثٌات هذا البٌت بالنسبة لجملة اإلحداثٌات.
تنسٌق الخرج:
ٌجب أن ٌحوي الخرج سطراً وحٌداً ٌحوي عدداً حقٌقٌا ً ٌمثل متوسط عدد البٌوت التً ٌمكن تغطٌتها باإلشارة ،الخطأ
المطلق للنتٌجة ٌجب أن ٌكون أصغر تماما ً أوٌساوي .0.01
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مثال الدخل:

4
02
44
00
20
مثال الخرج:

3.500
شرح الخرج :الحظ أن  3.500 – 3.50 – 3.5كلها أجوبة ستعتبر صحٌحة ،إضافة لذلك– 3.49 – 3.51 :
 3.499999كلها أٌضا ً ستعد أجوبة مقبولة.
القٌود:






فً  %022من الحاالت ومن أجل  Iمن  0إلى  Nستكون إحداثٌات البٌت رقم  (xi,yi) iهً أعداد صحٌحة
تحقق  -1000000 <= xi,yi <= 1000000كما أنه ال ٌوجد أي ثالثة بٌوت على استقامة واحدة وعدم وجود
أي أرعة بٌوت على دائرة واحدة.
فً  %12من الحاالت تكون .N <= 100
فً  %02من الحاالت تكون .N <= 500
فً  %022من الحاالت تكون .3 <= N <= 1500

