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تلوٌن الجدول
لدى سامً وأخته سارة مستطٌل مكون من  n x mخلٌةٌ ،رٌدون تلوٌن كل خالٌا هذا المستطٌل
بإحدى اللونٌن األحمر أو األزرق ،وبسبب بعض أفكارهم الشخصٌة فإنهم وضعو شرطا ً ٌقول
بأن كل مربع جزئً مكون من  2x2خلٌة ٌجب أن ٌحوي عدداً فردٌا ً من المربعات الحمر(أي
إما  1أو  ،)3كمثال على ذلك ٌمكن مشاهدة المستطٌل الملون فً الشكل المرفق والذي ٌمثل
 3x5خلٌة.
لسوء الحظ فً اللٌلة الماضٌة قام أحد ما بتلوٌن مجموعة من الخالٌا
باللون األحمر وبعض الخالٌا األخرى باللون األزرق ،اآلن ٌحاول
سامً وسارة معرفة فٌما إذا كان من الممكن تلوٌن بقٌة الجدول بحٌث
ٌتوافق مع قواعدهمٌ ،رٌدون معرفة عدد الحاالت التً ٌمكنهم فٌها
تلوٌن الجدول بحٌث ال ٌحوي أي مربع جزئً مكون من  2x2خلٌة ال ٌحوي عدداً زوجٌا ً من
المربعات الحمر.

الدخل
السطر األول ٌحوي ثالثة أعداد صحٌحة  n,m,kتمثل عدد األسطر وعدد األعمدة وعدد
الخالٌا الملونة سابقا ً من الجدول على التتالً ،األسطر  Kالتالٌة تمثل الخالٌا الملونة كل سطر
من هذه األسطر ٌحوي ثالثة أعداد صحٌحة  xi,yi,ciحٌث  xiهو رقم سطر الخلٌة الملونة yi ، i
هو رقم عمود الخلٌة الملونة  ci ، iهو لون الخلٌة  iحٌث ٌمثل الرقم  1اللون األحمر والرقم 0
اللون األزرق ،من المضمون أن كل الخالٌا المعطاة متماٌزة.

الخرج
على سطر واحد اكتب عدد الحاالت الممكنة لتلوٌن الجدول ولكن كباقً قسمة لـ  ، 109أي إذا
كان عدد الحاالت أكبر من  109اطبع باقً قسمة هذا العدد على .109

القٌود





من أجل كل خلٌة ملونة معطاة ٌضمن إن إحداثٌاتها ضمن الرقعة.
اعبتر أن  2<=n,m<=106و  2<=k<=106و  k<=1000فً كل حاالت االختبار.
فً  %02من الحاالت .n,m,k <=5
فً  %52من الحاالت  n,m<5000و .k<=25
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لنبحث عن الطرٌق
"تودي" هو اسم أرض ثنائٌة البعد بشكل شبكة من المربعات ،تشبه اإلحداثٌات الدٌكارتٌة
المعروفة ،فً هذه األرض تعٌش مخلوقات لطٌفة اسمها "دي" وهً عبارة عن مخلوقات
صغٌرة تشبه النحل إال أنها ثنائٌة البعد ،وتحب الحٌاة المدنٌة ،لهذه المخلوقات بٌوت أٌضا ً مثل
النحل إال أنها تختلف عنها بأنها بٌوت مستطٌلة الشكل وحوافها موازٌة لمحاور اإلحداثٌات،
الجغرافٌة لـ "تودي" ،إما من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب.
وألن الـ "دي" هً مخلوقات متقدمة فائقة ،فإنها تملك مسارات طٌران ثابتة فً العالم ،والتً
ٌمكن اعتبارها خطوطا ً تصل النقاط ذات اإلحداثٌات الصحٌحة ،أي أنها موازٌة للمحاور إما
أفقٌا ً أو شاقولٌاً ،إن قواعد الطٌران فً "تودي" ٌلتزم بها كل الـ "دي" وهً كالتالً (تذكر أن
كل النقاط فً عالم "تودي" هً نقاط ذات إحداثٌات صحٌحة):





إذا كنت فً نقطة ما ٌ X,Yمكنك الطٌران فقط إلى واحدة من مجاوراتها األربعة أي
).(X-1,Y) (X,Y-1) (X+1,Y) (X,Y+1
ال ٌمكنك الدخول إلى بٌوت الـ "دي"
ٌمكنك فقط تغٌٌر جهة طٌرانك فقط إذا كنت تقف على حافة بٌت "دي" أو على زاوٌة
بٌت "دي" فقط.
ٌمكنك أن تبدأ طٌرانك بأي جهة ترٌدها.

اللٌلة هً عٌد مٌالد ابنتها لـ "دٌفٌسٌر" (وهً مسؤولة وزارة الصحة العامة فً عالم "دي") ،
وترٌد الذهاب إلى البٌت بأسرع وقت ممكن ،بافتراض أنها تستطٌع الطٌران بسرعة تساوي
وحدة طول واحدة فً الثانٌة ،ساعدها بحساب عدد الثوانً التً تحتاجها للوصول إلى المنزل،
بحٌث تطٌر بأفضل طرٌق ممكن ولكن باحترام قواعد الطٌران فً عالم "تودي".

الدخل
السطر األول من الدخل ٌحوي عدد صحٌح وحٌد  ،Tعدد حاالت االختبار ،حٌث =< 1<=T
 ،20فً األسطر التالٌة من الدخل ٌوجد توصٌف لحاالت االختبار التً عددها  ،Tمن المؤكد
وجود سطر فارغ قبل توصٌف أي حالة اختبار.
فً كل حالة اختبار ،السطر األول ٌحوي إحداثٌات مكتب "دٌفٌسر" (نقطة االنطالق)،
وإحداثٌات منزلها (الهدف) ،كل من هذه اإلحداثٌات ممثل برقمٌن  Xو  ،Yالسطر الثانً من
الحالة ٌحوي عدد صحٌح واحد  Nعدد البٌوت الموجودة فً عالم "دي"  ،فً األسطر  Nالتالٌة
كل سطر ٌحوي وصف بٌت من بٌوت عالم "دي" حٌث التوصٌف لكل بٌت هو إحداثٌات
زاوٌتٌن متقابلتٌن لهذا البٌت ٌ ،مكنك االفتراض أنه ال ٌوجد أي بٌتٌن متقاطعٌن وال متالمسٌن
حتى بالزواٌا ،كما ٌمكنك افتراض أن المنزل والمكتب هما نقطتان متماٌزتان تماماً ،مساحة كل
بٌت هً على األقل وحدة مربعة واحدة.
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الخرج
من أجل كل حالة اكتب عدد الثوانً التً تحتاجها "دٌفٌسر" لتصل من المكتب إلى المنزل
بأقصر طرٌق ممكن ،إذا كان من غٌر الممكن الوصول من المكتب إلى البٌت اطبع عبارة “ No
 ”Pathكما هً هنا.

القٌود
 فً كل حاالت االختبار وكل الحاالت أي إحداثٌة هً أعداد صحٌحة ضمن المجال
المغلق ] [-109,109كما أن .1<=N<=1000
 فً  %02من الحاالت N<=10 ،فً كل الحاالت وكل اإلحداثٌات موجبة وأقل من
.122
 فً  %62من الحاالت ،كل اإلحداثٌات هً أصغر من  1222بالقٌمة المطلقة و
.0<=N<=100

مثال الدخل والخرج
مثال دخل

مثال خرج
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احزر الكلمة
احزر ما هً كلمتً ) (Guess My Wordأو اختصاراً  GMWهً لعبة بٌن العبٌن وهً
تلعب كثٌراً بٌن الطالب اإلٌرانٌٌن الشباب ،لٌكن لٌدنا الالعبان س و ع  ،فً البداٌة ٌقوم
الالعب س باختٌار كلمة من قاموس معروف لدى كال الالعبٌن وٌحتفظ بها بسره دون أن ٌخبر
بها اآلخر ،ثم على قطعة من الورق ٌقوم برسم عدد من الخطوط األفقٌة بعدد أحرف الكلمة التً
اختارها (لٌكن  )nوالتً تكون على سطر واحد.
ٌحاول الالعب ع أن ٌحزر الكلمة حرفا ً حرفاً ،فً كل دور ٌقوم ع باختٌار حرف وٌخبر عنه
س ،وعندئذ:
 إذا كان الحرف الذي اختاره ع موجوداً فً الكلمةٌ ،قوم س بكتابة هذا الحرف فً مكانه
المناسب فوق الخط الموافق له ،إذا كان هذا هو الحرف األخٌر وكل األحرف األخرى
تمت معرفتها ٌفوز ع.
 وإال إذا لم ٌكن الحرف موجوداً ضمن الكلمةٌ ،قوم س بكتابته تحت آخر خط أفقً فارغ
من الٌسار  ،الخط الفارغ أي لدٌه فراغ تحته ،إذا لم ٌتمكن س من كتابة الحرف أي لم
ٌبق هناك فراغات (أي قام ع باختٌار  nحرف خاطئ) ،عندها ٌخسر ع وٌكون س هو
الفائز ،عندئذ ٌقوم س بإخبار ع بالكلمة المختارة طبعا ً بعد أن ٌكون قد ربح اللعبة.
كمثال افترض أن الالعب س اختار الكلمة ( REDمن القاموس) وقام ع باختٌار الحروف
 E,C,D,B,Rعلى الترتٌب حرفا ً فً كل دور من الٌسار إلى الٌمٌن ،نتٌجة كل اختٌار موجودة
فً الشكل التالً ،طبعا ً الحظ أن ع ٌفوز ولكن لو اختار ع  Sبدل  Rفً أخر دور له لكان خسر
اللعبة:

المرحلة السادسة المرحلة الخامسة

المرحلة الرابعة

المرحلة الثالثة

المرحلة الثانٌة

المرحلة األولى

"إٌدن" هو أحد األسخاص المهووسٌن بهذه اللعبة ،وهو ٌعتقد إذا كان القاموس المعطى كبٌر
بشكل كافً وٌحوي عدد كافً من الكلمات ،عندئذ فإن الالعب س (الالعب الذي ٌبدأ اللعبة)
ٌمكنه أن ٌقوم بعملٌة غٌر عادلة وهً تغٌٌر الكلمة التً اختارها باعتباره الوحٌد الذي ٌملك
الكلمة فً ذهنه ولم ٌكتبها بأي مكان ،بإمكانه تغٌٌر الكلمة أثناء اللعبة إلى كلمة أخرى متوافقة
مع الحروف التً تم إٌجادها حتى اآلن ،مثالً فً المثال السابق إذا كانت الكلمات
 RED,BED,LED,TEDكانت موجودة فً القاموس ،عندئذ س ٌمكنه أن ٌضمن الفوز بعد
الخطوة الرابعة ،حٌث أنه بعد هذه الخطوة ٌمكن أن ٌدعً أن حرف ع الذي اختاره خاطئ
مهما كان الحرف وعندما ٌخسر ع ٌقوم س بإعالن الكلمة التً لم ٌختر ع حرفها األول على
أنها الكلمة التً كان اختارها فً البداٌة.
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كما أن "إٌدن" ٌعتقد بأنه بوجود قاموس جٌدٌ ،مكن لالعب س أن ٌضمن الفوز من البداٌة مثالً
لو لعبو بكلمة من حرفٌن وكل الكلمات التالٌة فً القاموس {IS, AI, ،ME, MD, DE, ED, AS
 }SIعندئذ س ٌمكنه دائما ً أن ٌربح وٌمكنك إٌجاد الطرٌقة بنفسك.
عند إعطائك قاموس معٌنٌ ،رٌد "إٌدن" أن ٌعرف هل من الممكن أن ٌضمن الالعب س الفوز
مهما كانت استراتٌجٌة اللعب الخاصة بالالعب ع.

الدخل
ٌتألف الدخل من عدد من القوامٌس ٌجب معالجة كل منها على حدا ،السطر األول ٌحوي العدد
 cوهو عدد القوامٌس التً ٌجب علٌك معالجتها األسطر التالٌة تمثل أجزاء كل جزء ٌوصف
قاموس ٌجب معالجته افترض .1<=c<=20
السطر األول من كل حالة قاموس ٌحوي العدد  kعدد الكمات فً هذا القاموس ،األسطر التالٌة
تحوي  Kكلمة تفصل بٌنها إما فراغات أو فراغات طوٌلة ) (tabأو بداٌة سطر جدٌد ،كل كلمة
مكتوبة بأحرف انكلٌزٌة كبٌرة حصراً وعدد أحرفها أقل من سبعة .كل الكلمات فً القاموس
تحوي أحرف مختلفة أي ال ٌوجد كلمات تحوي حروف مكررة.
ٌمكنك أن تفترض أن حجم ملف الدخل أصغر من .500kb

الخرج
من أجل كل حالة قاموس ،اكتب " "Yesإذا كان الالعب س لدٌه استراتٌجٌة فوز أي ٌمكنه
الفوز مهما كانت األحرف التً ٌختارها ع ،وإال اطبع " ."Noعلى سطر وحٌد.
تذكر أنه فً نهاٌة أي لعبة ٌفوز بها الالعب س ٌجب على الالعب ع أن ٌعطى كلمة من
القاموس متوافقة مع كل أجوبة س خالل مراحل اللعبة.

القٌود
 من المضمون أن أي قاموس ال ٌحوي أكثر من ألف كلمة.
 فً  %02من الحاالت ،ستكون الكلمات تحوي  3حروف على األكثر وكل قاموس لن
ٌحوي أكثر من  122كلمة.
 فً  %52من الحاالت ،ستكون الكلمات تحوي  4حروف على األكثر ،وكل قاموس
سٌحوي على األكثر  322كلمة.
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:مثال الدخل والخرج
مثال الدخل
2
12
SI ME AND AI ARE MD AS WHEN ED IS DE
HARPY
5
A B AB AC AD
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مثال الخرج
Yes
No

