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رنگآمییزی میز )(Colorr
خانههای میز را ببا دو رنگ قرمز و آبی رنگ کنند .طبق یک
خانهاای دارند .آنها ممیخواهند تمام خ

میز
سام و خواهررش سارا یک ز

باور شخصی ،آنها می
خواهند رنگآمیزی طووری باشد که در پایان ،هر مربع ۲
د
سه تا( .بهعنوان مثاال ،یک رنگآمیززی معتبر یک جددول ۵
یا یکی یا ه

خانهی قرمز داشته بااشد )یعنی
 ۲از میز تعددادی فردی ه

شکل زیر نمایش داده شده است.
 ۳در ش

شب گذشته ،یک غغریبه تعدادی از خانههای میز را با قرمز و تعداد ددیگری از خانهها را با آبی رنگ ککرده
متأسفانه ،ب
میخواهند بدانند آیا میشود ساییر خانههای میز را طوری رنگ کرد که در نهاییت،
است! سام و سارا اکنون ی
ت باورشان باشد یا نه؟ و اگر این امر امککانپذیر است ،به چند روش میتتوان
رنگآمیزی ککل میز مطابق ببا خواس ِ
شود.
 ۲ای ،زوج تا خاننهی قرمز یافت نش

باقیمانده را طوری رنگ کرد که در هیچ مربع ۲
خانههای ی

ورودی
خط آغازین ورودی شامل  ۳عدد صحیح ،
ابتدا« را نشان میدهد.
را در برداارد که

میشود که به ترتیب تععداد سطرها ،تعدداد ستونها و تعدداد خانههای »رننگشده در

و

ح
بخش سه عدد صحیح
مشخصات این خانههای ررنگ شده است .خخط اُم این ش
ت
طر بعدی ورودی شامل
سط

و

رنگ قرمز رننگ شده باشد،

شماره سطر و ستتون اُمین خانهی رنگ شده در اببتدا و
ش

و

،

مشخص میکنند .اگر ایین خانه به
ص
آن خانه را
گ ن
رن ِ

صورت اگر با رنگ آبی رنگ شده باشد،
ت
برابر با یک و در غیر این

میشود که
برابر با صفر است .تضمین ی

فاوتی با هم دارند.
ی مکانهای متفا
خانهی ورودی

خروجی
۹

سید .یعنی اگر
ینامیم( به پیمانهی  ۱۰را بنویس
می

سطر تعداد راههای ررنگآمیزی میز )ککه آن را
در یک ر

۹

شتر از ۱۰
مساوی یا بیش

۹

سید.
است ،باقیماندهی تقسیم آن بر  ۱۰را بنویس

محدودییتها


ضمین میشود ککه در توصیف هر یک از خانههای رنگ شده در ابتددا،
تض
۵

۵

 ۲و ۱۰



در تمامی تستها ۱۰

,



تستها ۵
در  ۲۰درصد ت

 ,و۵



تستها ۵۰۰۰
در  ۵۰درصد ت

۱و

.۱

 ۰است.

میباشدد.
ممیباشد.

 ,و ۲۵

مونه
ورودی و خروجی نم
خروجی نمونه
ی

ورودی نموننه
3
1
0
1

4
2
2
3

3
2
1
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(Path
جستجوی مسیر )h
ی
تودی ) (TooDeeیک سرزمیین دو ُبعدی مشببک شبیه دستگااه مختصات دکاررتی است که در آآن موجوداتی به نام پنبور) ۱ترجممهی (Dee
ن در تودی،
جوداتی کوچک ممانند زنبور هستنند با این تفاوت ککه آنها دو ُبعدی و بسیار متمدن ههستند! همچنین
زندگی می ککنند .پنبورها موج
ی مختصات
برخالف کنددوهای هادی زنببورها که شش گوش هستند ،ککندوی پنبورها مستطیلی شکل و با اضالع موازی با محورهای
میباشند – یعنی دقیق ًا یا از شرق به غرب ،یا از جنوب به شماال.
پروازی آنها الگوی خااصی را تبعیت ممی کند .آنها هممیشه روی
ی
شرفتهای می باشنند ،مسیر
موجودات فوقالعاده پیش
ت
از آنجا که پپنبورها
شد .عالوه بر این ،در هنگام
ظه حداقل یکی زاز دو مختصات آنهها صحیح می باش
معنی که در هر لحظ
یالهای شبککه حرکت می کننند ،به این ی
پرواز ،پنبورهها قوانین زیر را رعایت می کنند:


ی
اگگر بر روی نقطه شبکها ِ
ایا

۱,

یا ۱

,
,

قرار داشته باشندد ،یکی از چهار ننقطهی شبکهای همسایه یعنی ۱, y

 xیا ۱

,

شبکهای ،نقطهای است که هر دو مختصاتش
میروند )نقطهی شب
را انتخاب کرده و به آن سمت ی

صحیح باشد(.
ص


ههیچ پنبوری نمیتتواند وارد یک کنندو شود.



باشد.
گوشهی یک کندو ش
ه
روی جداره یا
جهت حرکتش را تغغییر دهند که ی
یک پنبور تنها زماانی می تواند هت
ک



صلی قابل انتخاب است.
یک از  ۴جهت اص
در آغاز پرواز و در اولین گام ،هر ک

شب خود را
ت .از همین رو ،او میخواهد امش
ارشد وزارت رفاه اجتتماعی تودی( است
ن تول ِد دخت ِر سرککار خانم »پَفسَر« )یک افسر د
امشب جش ِ
سیری برای او پیددا کنید که
هر چه سریععتر به خانه اش برساند .با فرض آنکه سرعت پررواز پفسر یک واحد طول در ثانییه می باشد ،مسی
بتواند ضمن رعایت کردن قوانین باال ،در کوتاههترین زمان ممککن به خانه اش بررسد.

ورودی
خط اوّل وروودی شامل یک ععدد صحیح

میدهد و همواره ۲۰
ست که تعداد سناریوها را نشان ی
اس

ن
ست .در ادامه این
 ۱اس

سناریو

هم آمدهاند .پیش زاز هر سناریو یک خط خالی در وررودی وجود دارد.
پشت سر م
ل کار و دو
حیح اول ،مختصات ) و ( محل
شده اند .دو عدد صح
فاصله از هم جدا ه
ه
چهار عدد صحیح است که با
خط اول هر سناریو حاوی چ
بیان میکنند .خط دوم سناریو تعدااد کندوها
خانه پفسر را ن
عدد صحیح دوم ،مختصات خ

را مشخص می کندد .در

خط بعددی ،در هر

شود .می توانید ففرض کنید
مختصات دو تا گوشهی روبهروی هم آن کندو داده می ش
ت
خط محل قررارگیری و اندازهی یک کندو بهووسیلهی
در گوشهها ندارند .مختصات محل کار و خانهی پففسر متمایز
شترکی ،حتی ر
هیچ دوکندوویی هیچ تماس ،همپوشانی و یا حتی نقطهی مش
حداقل یک واحد مربع می باشد.
ساحت هر کندو ح
میباشند .مس

١

ت مطرح شده در این سؤال با زنبور ،ننام آنها در زبان انگللیسی  Deeگذاشته شده است.
دلیل مشابهت زیا ِد موجوودا ِ
به زنبور در زبان انگلیسی  Beeگفته میشود .به ل

،
سی برای ادای
در ترجمه فارس
مطلب ،واژهی معادل »پنبوور« )نزدیک به زنبور(( انتخاب شده است.
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خروجی
خانه را در خروجی چ
به ثانیه برای رسیددن پفسر به ه
ن مورد نیاز ه
سناریو ،حداقل ززما ِ
سناریوها ،به ازای هر س
و
ترتیب ورودی
بههمان یب
چاپ کنید.
در خروجی عبارت ” “No Pathرا چاپ کنید..
اش وجود ندارد ،ر
حل کار به خانه ش
اگر هیچ مسییر مجازی برای ررفتن پفسر از مح

محدودییتها


۹

۹

حیح بوده و در باازهی ۱۰ , ۱۰
تمام مختصاتها صح
در تمامی سناریوههای ورودی ،م

قرار دارند .ههمچنین ۱۰۰۰

۰

ست.
اس


سناریوهای تست ۱۰
تستها ،در تمامی س
در  ۲۰درصد ت



صات کمتر از  ۱۰۰۰۰بوده و ۱۰۰
سناریوهای تست ،قدرمطلق مختص
تستها ،در تمامی س
در  ۶۰درصد ت

بوده و مختصاتها نامنففی و کمتر از  ۱۰۰۰هستند.
۰
خواهد بود.
د

مونه
ورودی و خروجی نم
خروجی نمونه
ی

ورودی نموننه
2

9
No Path
h
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2
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من را حدس بزن! )(Guess
واژه ن
این صورت انجام می
نفر انجام می شود .این بازی به ن
است که بین دو ر
بازی »واژهی من را حدس بززن« یک بازی مععروف ایرانی ت
ی شود که
ی یک کاغد
سپارد .سپس روی
نفر دوم نیز به آن دسترسی دارد( ،انتخاب میکند و به خاطر می س
یک واژهنامه )که فر
ابتدا نفر اول یک کلمه از ک
ال
تعداد حروف آن کلمهه )مث ً
هم هست به د
شمان نفر دوم م
که جلوی چش

می چیند.
حرف( ،پاره خط های اففقی مجاور هم ی

یک حرف انتخاب ممیکند و به
ظر نفر اول را حددس بزند .در هر گگام ،نفر دوم ک
خاب حرف به حررف ،کلمه مورد نظ
تالش می کند با انتخ
نفر دوم ش
در پاسخ:
نفر اول میگگوید و نفر اول ر


خط مینویسد .در ص
اصلیش ،باالی پاره ط
ش
اگگر آن حرف در ککلمه مورد نظر مووجود باشد آن ارا در مکان
صورتی که کلمه کامل شود
)ههمه حروف آن نووشته شود( ،نفر ددوم برنده خواهد بود.



می کند .اگر
خطها یادداشت ی
چپ ،زیر پاره ط
در کلمه موجود نبباشد ،آن حرف ررا در اولین جای خالی از سمت چ
و اگر آن حرف ر
ف،
یعنی نفر دوم تا پپیش از این حرف
خط ها ،نفر اول نتوواند آن حرف را یادداشت کند )یع
ضای زیر پاره ط
بهعلت پر بودن فض

حرف

خواهد بود .در صوورت برنده شدن نفر اول ،او باید کلمه مورد
شتباه گفته باشد(( ،در این صورت نفر اول برنده و نفر دوم بازنده خ
اش
ظر را در انتها به نفر دوم بگوید.
نظ
بعنوان مثال فرض کنید نفر اول )الف( کلمه

ب کرده باشد و نففر دوم )ب( حرووف
را انتخاب

و

, , ,

را به ترتییب انتخاب

ست؛ اما اگر در گگام آخر نفر
های مختلف این باززی را نشان می دهد .دقت کنید که در این مثال نفر دوم برنده اس
شکل زیر گام ی
کرده باشد .ش
دوم ،حرف را انتخاب می ککرد ،بازنده بازی بود.
X

X

X

X

X

A

E

E

C

A

A

D

E

X

C

A

D

E

B

C

A

D

E

R

B

C

A

گام اول:

گام دوم:

گام سووم:

گام چهارم:

گام پننجم:

گام ششم:

ب حرف  Aرا برمیگزیند

برمیگزیند
ب حرف  Eرا ی

ف  Cرا برمیگزیند
ب حرف

ب حرف  Dرا برممیگزیند

ب حررف  Bرا برمیگزیند

ب حرف  Rرا ببرمیگزیند

ی واژههای
واژهنامه به اندازه کافی بزرگ و دارای
پر و پا قرص این بازی می باشد .ااو به این می انددیشد که اگر ه
آیدین یکی از طرفدارهای ر
شد؛ چرا که
همیشه برنده بازی باش
ه
کلمه در حین بازی ،میتواند
یک بازی ناجوانمردانه و تغییر ه
خوبی باشد ،نفر اول با انجام ک
متناسب و خ
حین بازی کلمه را به کلمه
میسپارد .بنابراین او میتواند در ح
آن را به خاطر ی
خاب شده جایی ننوشته نمیشود و تنها نفر اول ن
کلمهی انتخا
نوان مثال اگر واژژههای  RED, BEED, LEDو
دوم مطابقت دارد تغغییر دهد .به عنو
حروف گفته شده توسط نفر م
جدیدی که با پاسخ وی به ح
چهارم حتما برندده است.
نفر اول بعد از گام چ
باشد او می تواند مطممئن باشد که ر
واژهنامه موجود د
 TEDدر ه
می گذارد و با این کار یکی از کلمات RED,
ن پارهخطها ی
گام چهار به بعد ،هر حرفی نفر دووم انتخاب کند ،نفنفر اول آن را ی
در واقع از گا
پایی ِ

آن را به نفر اول بگگوید.
دست میدهد و در انتنتها الزام ًا حداقل یک کلمه دارد ککه با حالت نهایی سازگار بوده و ن
 BED, LEDو  TEDرا از ت
ن فکر می کند ککه اگر واژهنامه من
آیدین به این
مناسب باشد ،ممککن است حتی زاز همان ابتدا نفر اول برد خود را تضمین کند .بهععنوان مثال
 {Mباشد ،نفر اول میتواند
ME,MD,DE,ED,A
کلمات }AS,IS,AI,SI
ت
ی این بازی استففاده شود و واژهننامه حاوی
کلمات دو حرفی برای
ت
اگر از
چگونه بازی کند که بررنده شود به شما واگذار میشود!
ه
بهگونهای باززی کند که حتم ًا برنده شود .اینککه نفر اول
ﺤﻪ  5از 6
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شده توسط نفر دووم و جلوی
ستراتژی اتخاذ ش
اول میتواند با هر اس
آیدین دوست دارد بداند آیا نفر ل
ختیار داشتن واژژهنامه از ابتدا ،د
با فرض در اخ
هر بازیِ نفر دوم ،همواره برندده بازی باشد.

ورودی
ورودی عدد صحیح
ی
شامل چند واژهنامهی مستقل است .اولین خط
ورودی ل

عداد واژهنامهها را مشخص میکندد .در ادامه
است که تعد

شوند .میتوانید فررض کنید ۲۰
های جداگانه به دنبال هم ظاهر میش
واژهنامهها بهصورت بلوک ی

 ۱است.

شخص میکند و به دنبال آن در خطوط بعدی واژژهها میآیند که با یک یا چند space, taab
اولین خط ههر واژهنامه ،تعداد واژهها ) ( را مش

کدام کمتر از  ۷حرف دارند .در ضممن در هیچ
شدهاند و هر م
شدهاند .واژهها از حروف بزرگ انگگلیسی تشکیل ش
و  brreak‐lineاز هم جدا ش
شده است.
حداکثر یک بار ددر هر واژه ظاهر ش
عبارت دیگر هر حرف ح
موجود نیست؛ به ت
د
ف تکراری
واژهای حروف
ت.
می توانید فررض کنید اندازه ففایل ورودی حداککثر  ۵۰۰ KBاست

خروجی
 «Noچاپ شود «Yes» .در صوررتیکه نفر اول ممیتواند همواره و مستقل از
ک از واژهنامهها ،باید یک خط حاوی » «Yesیا »o
برای هر یک
آنکه نفر دووم چگونه بازی کنند ،برنده شود؛ و » «Noدر غیر ایین صورت.
حروف گفته
پاسخهایی که او به ح
نفر اول در انتهای بابازی باید یک کلممه از واژهنامه را ببه نفر دوم بگوید که با تمام خ
شته باشید که ر
به خاطر داش
شده توسط ننفردوم داده ،سازگگار باشد.

محدودییتها


واژه ندارد.
بیشتر از  ۱۰۰۰ه
ههیچ واژهنامهای کممتر از یک و ش



حداکثر شامل  ۱۰۰۰واژه است.
کلمات تمام واژهها حدااکثر  ۳حرف دارنند و هر واژهنامه ح
ت
تستها ،تمام
در  ۲۰درصد ت



کلمه دارد.
حداکثر  ۳۰۰ه
دارند و هر واژهنامه ح
تستها ،واژهها حداککثر  ۴حرف د
در  ۵۰درصد ت

مونه
ورودی و خروجی نم
خروجی نمونه
ی

ورودی نموننه
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