ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٨ ،آذر ١٣٩٧

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Aﺧﺎﻧﻪی دوﺳﺖ
ﺑﺒﻌ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺮی ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺧﺎﻧﻮادهاش در دور ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،دوریﻫﺎ از ﭘﻼک ﺑﺮای آدرس دادن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﺟﺎی
آن ،اﻫﺎﻟ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﯾ ﺘﺎ اﺳﺖ .ﺑﺒﻌ ﮐﻪ از ﻣﺸ ﻼت ﺳﻔﺮ دور آ ﮔﺎﻫ دارد از ﮔﺎوی
ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﮔﺎوی ﻫﻢ ﻃ ﯾ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨ  ،دﯾﻮی را از ﺣﻀﻮر ﺑﺒﻌ ﻣﻄﻠﻊ ﻣ ﮐﻨﺪ و از
او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺒﻌ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﺑﺒﻌ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ دور ،دﯾﻮی را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ روی
ﻣ آورﻧﺪ! روش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﻌ ﯾ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﯾﻮی ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ و دﯾﻮی ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ ﻣﻮﺷ ﺎﻓﺎﻧﻪ اﻧﺪازهی ﯾ از اﺿﻼع
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺑﺒﻌ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺒﻌ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻤ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺑﺒﻌ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ،ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ ) nﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﺧﺎﻧﻪ( آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ١٠٠

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
100

10
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ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
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ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Bﺟﻤﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ
ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﺳﺎل دوم دﺑﺴﺘﺎن ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ،ﭘﻮرﺗﺎلﮔﺎن »رﯾ ﺳﺎﻧﭽﺰ« را
ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺟﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﯿﻮﻻﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد از
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ،ﺗﻤﺎم اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﻣ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد
ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻﻔﺮ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺻﻔﺮ و اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﯾ از اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪد  ،٣اﺑﺘﺪا ﯾ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ ﻋﺪد ﯾ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾ اﻧﮕﺸﺖ دﯾ ﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ ﻋﺪد دو را ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﻫﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ ﻋﺪد ﺳﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎ ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﮕﺸﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﺑﻮده و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮی را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻌﺪاد
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد از ﻋﺪد ﮐﻢ ﻧﻤﻮده و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪد ﺳﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ،وﻟ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ را ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺪد
ﭼﻬﺎر را ﺑﺎ ﯾ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن دو ﻋﺪد ﻧﯿﺰ ،ﻫﯿﻮﻻﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﺪد اول را ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و ﺳﭙﺲ ﻋﺪد دوم را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﺪد اول اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﺪاد دﺳﺖﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی ﯾ ﻫﯿﻮﻻ ،ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾ
آﻣﺪهاﻧﺪ.

دﺳﺖ ،در ﺧﻂ دوم ﺗﻌﺪاد دﺳﺖﻫﺎ و در ﺧﻄﻮط ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم دو ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾ دﯾ ﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﻋﺪد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ )ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی ﺑﺎز( ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ﺗﻤﺎﻣ اﻋﺪاد ورودی ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ﺻﻔﺮ و ﮐﻮﭼ ﺗﺮ از  ١٠۴ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
4

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

3
4
37
27

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
6

3
2
3
3
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ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
0

4
5
0
0
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ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
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ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Cاﻋﺪاد ﺷﺒﻪﺑﺎﯾﻨﺮی
ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﻨﺮی و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد دارد .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺪاد ﺷﺒﻪﺑﺎﯾﻨﺮی
ﻣ ﮔﺮدد .ﻋﺪد ﺷﺒﻪﺑﺎﯾﻨﺮی ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎﯾﺶ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدش( ﺗﻮاﻧ از  ٢ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺮان
ﮐﻤ ﮐﻨﺪ اﻋﺪاد ﺷﺒﻪﺑﺎﯾﻨﺮی را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

ورودی
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ورودی ،ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ  nداده ﻣ ﺷﻮد.

ﺧﺮوﺟ
اﮔﺮ ﻋﺪد داده ﺷﺪه ﺷﺒﻪﺑﺎﯾﻨﺮی اﺳﺖ ،در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ ﻋﺪد  ١را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ؛ درﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻋﺪد  ٠را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ٢١۴

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
1

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

2

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
0

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

6

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
1

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

10

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
0

18

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Cﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
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ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Dﺧﻔﻦﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮاداران
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﯿﻦ دو ﺗﯿﻢ ﭘﺎﺋﻮزو و ﮐﻮرﯾﻪ در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ ﺳﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺪام ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد
رﺳﯿﺪهاﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣ داﻧﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﯿﻤ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻔﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻮاداران را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻌﺪادی ﺗﻤﺎﺷﺎﭼ دارد ﮐﻪ در ﯾ ردﯾﻒ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎﺋﻮزو اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻮرﯾﻪ ﮐﻪ اوﻟ را ﺑﺎ  ٠و دوﻣ
را ﺑﺎ  ١ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﯿﻢ .ﮔﺮوه ﻫﻮاداران ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻮﻧ )ﺣﺪاﻗﻞ  ١ﻧﻔﺮ( از ﺗﻤﺎﺷﺎﭼ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﺪار
ﯾ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ )ﻫﻤﻪ  ٠ﯾﺎ ﻫﻤﻪ  ١ﻫﺴﺘﻨﺪ( .ﺧﻔﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻮاداران ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آن ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻮادار دوآﺗﺸﻪی ﭘﺎﺋﻮزو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﻔﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻮاداران ﭘﺎﺋﻮزو را در ﺳﻮﭘﺮﮔﺮوه ﺗﻠ ﺮاﻣ »ﮐﻞﮐﻞ
درﺑﯽ« اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ رﺟﺰﺧﻮاﻧ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ورودی
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ورودی ﯾ

رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺸ ﻞ از ﺣﺮوف  ٠و  ١آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ آراﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﻔﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻮاداران ﭘﺎﺋﻮزو را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ﻃﻮل رﺷﺘﻪی ورودی ﺣﺪاﮐﺜﺮ

١٠۴

اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
4

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

1000100100001

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
3

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

0001111001

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
5

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

010011100000

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
1

10101010101

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Dﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٨ ،آذر ١٣٩٧

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Eﺧﺎﻧﻪی ﺑﺎزﻧﺪه
ﺟﺪول  Aﺑﺎ اﺑﻌﺎد  n × nﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزش ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﺪول ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Ai,jو  ٠ ≤ Ai,j ≤ ١٠۶اﺳﺖ .دو ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﺪول
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﯾ ﺿﻠﻊ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻧﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ارزﺷ ﮐﻢﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ﻫﻤﻪی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺪهی ﺟﺪول را ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ  nآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﺪول  Aرا ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .در  nﺧﻂ ﺑﻌﺪی ،ﺟﺪول  Aآﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺧﻂ iامn ،

ﻋﺪد  Ai,١ , Ai,٢ , . . . , Ai,nآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد دﻗﯿﻘﺎ ﯾ

ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد دارد.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﯾ

ﻋﺪد ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺪهی ﺟﺪول ورودی را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ١٠٠
• ٠ ≤ Ai,j ≤ ١٠۶

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
1

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

1
1

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
2

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

2
1 2
2 1

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
3

3
1 2 3
3 2 1
1 2 3

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Eﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٨ ،آذر ١٣٩٧

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Fﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی
ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪی در ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش را ﺑﻪ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎز ﻣ ﮔﺬارد و  nﺣﯿﻮان از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻨﮕﻞ وارد ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﯾ ﺗﺎﻻر ﺑﻪ ﻃﻮل  ١٠۶و ﻋﺮض  ١ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺗﺎﻻر در ورودی ﻗﺮار دارد .ﻫﺮ ﮐﺪام
از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن در ﯾ ﻓﺎﺻﻠﻪای از در ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ .ﻗﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آنﻫﺎ ﺻﻔﺮ
اﺳﺖ! آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﺷﺎن در ﻣﻮازات ﻋﺮض ﺗﺎﻻر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﻏﺮی ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﻣ ﺗﻮان ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪن
ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ ﺑﯿﻦ  ١ﺗﺎ  ١٠۶ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی آنﻫﺎ از در اﺳﺖ.
ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردن ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺘﻮ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .ﭘﺘﻮﻫﺎی
ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷ ﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  dو ﻋﺮض  ١ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺑ ﻮﯾﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺘﻮ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﻃﻮل ﭘﺘﻮﻫﺎ  ٣ﺑﺎﺷﺪ و ﯾ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻓﺎﺻﻠﻪی  ٢ﻣﺘﺮی در و دﯾ ﺮی در ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۵ﻣﺘﺮی در ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾ ﭘﺘﻮ ﮐﻪ ﺑﺎزهی ][٢, ۵
را ﭘﻮﺷﺶ ﻣ دﻫﺪ ،ﻫﺮ دو ﺣﯿﻮان را ﭘﻮﺷﺶ داد.

ورودی
در ﺧﻂ اول ورودی دو ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ  nو  dآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻃﻮل ﭘﺘﻮﻫﺎی ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .در ﺧﻂ
ﺑﻌﺪی n ،ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ iاﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪن iاﻣﯿﻦ ﺣﯿﻮان را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺧﺮوﺟ  ،ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺘﻮی ﻻزم را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ۵, ٠٠٠
• ١ ≤ d ≤ ١٠۶
• ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠۶اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
2

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

4 2
4 3 2 1

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
4

6 3
7 4 13 1 11 15

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Fﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٨ ،آذر ١٣٩٧

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Gﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻋﻠ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ از داﻧﺸ ﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ﻣ ﮔﺮدد .اﻣﯿﺮ ﮐﺎر در ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻬﺮ ﻗﻮﺗﻞ را ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ دﻫﺪ.
ﻋﻠ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻠ ﺑﺎ ﯾ ﺳﻮال ﻋﺠﯿﺐ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻠﺶ از ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ .ﯾ دﻧﺒﺎﻟﻪ از اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾ زﯾﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻣﺘﻮاﻟ از آن ﻗﻮﺗﻠ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ
اﮔﺮ اﻋﺪاد دو ﺳﺮ آن از ﺑﻘﯿﻪ اﻋﺪاد آن زﯾﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻨﻈﻮر از ﯾ زﯾﺮدﻧﺒﺎﻟﻪی ﻣﺘﻮاﻟ  ،ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﻣﺘﻮاﻟ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ (.ﻋﻠ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻣﺘﻮاﻟ ﻗﻮﺗﻠ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ورودی
در ﺧﻂ اول  nﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ و در ﺧﻂ دوم اﻋﻀﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣ ﺷﻮد.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﻃﻮل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻣﺘﻮاﻟ ﻗﻮﺗﻠ را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ١٠٠٠
• اﻋﻀﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

١٠۶

ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
3

6
1 5 4 6 2 3

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Gﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٨ ،آذر ١٣٩٧

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Hﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﺒﻌ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﯾ ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دارای  ١٠٠ﺷﺒ ﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﺷﺎﻣﻞ دﮐﻤﻪﻫﺎی  ٠ﺗﺎ  ، – ،٩ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮزﯾﻮن را ﯾ زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﮐﺎﻧﺎل دو
رﻗﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول دﮐﻤﻪی – را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل  ٨۵ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ٣دﮐﻤﻪی –  ٨ ،و  ۵را زد.
وﻟ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل  ۶ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ دﮐﻤﻪ  ۶را ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﯾ روز ﺑﺒﻌ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎوی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺸﻨﮕ )!( ،ﺗﻌﺪادی از دﮐﻤﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻗﺎی ﻣﺠﺮی از ﺑﺒﻌ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد زدن دﮐﻤﻪ از ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎری )  (Xﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل دﯾ ﺮی ﺑﺮود )  .(Yﺑﻪ ﺑﺒﻌ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ!

ورودی
در ﭼﻬﺎر ﺧﻂ اول ورودی وﺿﻌﯿﺖ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ١) .ﯾﻌﻨ ﺳﺎﻟﻢ و  ٠ﯾﻌﻨ ﺧﺮاب(
٣
۶
٩

up
down

٢
۵
٨
٠

١
۴
٧
–

در ﺧﻂ آﺧﺮ دو ﻋﺪد  Xو  Yآﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻧﺎﻟ ﮐﻪ روی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮐﺎﻧﺎﻟ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺮوﯾﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد زدن دﮐﻤﻪﻫﺎ را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺬﮐﻮر اﻣ ﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ −١ ،را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ٠ ≤ X, Y ≤ ٩٩

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
3

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1
23 52

ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ
4

0 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1
23 52

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Hﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ٨ ،آذر ١٣٩٧

ﻣﺴﺌﻠﻪی  : Iﮐﻠﻢﭘﻠﻮ
ﺑﺒﻌ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ وارد ﺗﺠﺎرت و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﺒ ﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﺎﻫﻮﮔﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ ،ﻫﺮ ﻓﺮد دارای ﯾ ﻧﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻ
) (IDاﺳﺖ .ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﺒ ﻪ ،ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی دﯾ ﺮ اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ را ﺑﺎزﻧﺸﺮ
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺒﻌ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ ﯾ ﺑﯿﺖﮐﻠﻢ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺮﮐﺘﺶ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑ ﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺷﺒ ﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺶ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻠﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮانﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺒﻌ ﺑ ﻮﯾﺪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺖﮐﻠﻤ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ.

ورودی
در ﺧﻂ اول ) nﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺷﺒ ﻪ( ﻣ آﯾﺪ .در ﺧﻂ i + ١ام ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺮد iام را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ  IDآن اﻓﺮاد ﻣ آﯾﺪID .ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺪاد  ١ﺗﺎ  nﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺮوﺟ
در ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺧﺮوﺟ  ،ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖﮐﻠﻤ ﮐﻪ ﺑﺒﻌ ﻧﯿﺎز دارد را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
• ١ ≤ n ≤ ۵٠, ٠٠٠
• ﺗﻌﺪاد دﻧﺒﺎل ﮐﺮدنﻫﺎ از  ٢٠٠, ٠٠٠ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد.

ﻣﺜﺎل
ورودی ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﺮوﺟ ﻧﻤﻮﻧﻪ
2

2 3
3
3 5
6
4

6
2
1
0
2
1
1

ﻣﺴﺌﻠﻪی  – Iﺻﻔﺤﻪی  ١از ١

