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  )Dispatching( اعزام

  .گیرند شوند، و بر اساس کارشان جایزه می ها اعزام می به مشتری رسانی یی، نینجاها برای خدمت ی نینجا در یک فرقه

جهت رازداری و  .دارد» رئیس«غیر از استاد، یک و فقط یک  به هر نینجا. نام دارد» استاد«در این فرقه یک نینجا وجود دارد که 

های  ها با روش ارسال دستورالعمل. شود به زیردستانش ارسال می مرتبط با کارشان همیشه از یک رئیستشویق مدیریت، هر دستورالعمل 

  .باشد دیگر ممنوع می

. شده حقوق پرداخت کنید های اعزام باید به نینجا. ستیدشان برای یک مشتری ه تعدادی نینجا و اعزام آوری شما در حال جمع

کل  باید در حدشود،  شده پرداخت می هایی که به نینجاهای اعزام جمع کل حقوق. میزان حقوق برای هر نینجا مقدار ثابت مشخصی است

انتخاب کنید  »مدیر« را به عنوان ، باید نینجاییها برآن، برای ارسال دستورالعمل عالوه. )بیشتر شودتان  کل بودجه نباید از(باشد تان  بودجه

تواند  نشده نیز می شود، یک نینجای اعزام وقتی دستورالعملی ارسال می. شده دستورالعمل ارسال کند ی نینجاهای اعزام بتواند به همهکه 

  .ام نشود، به او حقوق داده نخواهد شداگر اعز. تواند اعزام بشود یا نشود خود مدیر می. در فرآیند انتقال دستورالعمل واسطه باشد

ضرب  سطح رضایت مشتری از حاصل. تان بیشینه کنید جای ممکن در حد بودجه سطح رضایت مشتری را تا دوست داریدشما 

ار ثابت عدد سطح توانایی رهبری هر نینجا نیز مقد. آید دست می به» مدیرِ» «سطح توانایی رهبری«شده در عدد  های اعزام تعداد کل نینجا

 .باشد ای می شده مشخص

  وظیفه

، و عدد سطح اش  ، حقوق دریافتیی رئیسش  ، شماره)۱( ی  ای بنویسید که برای هر نینجای با شماره برنامه

یت مشتری را در زمانی ، و بیشترین مقدار ممکن سطح رضابگیرداز ورودی  ی موجودی  را به همراه کل بودجه اش  توانایی رهبری

  .ی شرایط مسئله انتخاب شده باشند دهد که مدیر و نینجاهای اعزامی با رعایت همه خروجی می

  ها محدودیت

۱  تعداد نینجاها ۱۰۰ ۰۰۰  

۱  کل موجودی بودجه ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  

  ۰  ی رئیس هر نینجا شماره

  ۱  میزان حقوق هر نینجا

۱  هر نینجای رهبر ییاناعدد سطح تو ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  

  ورودی

  :های زیر را از ورودی استاندارد بخوانید داده

ی کل  بودجه تعداد کل نینجاها و   باشد که با فاصله از هم می و  خط اول ورودی شامل دو عدد صحیح  •

 .است

شامل سه عدد صحیح  ورودی، ُاِم ۱خط . کنند خط بعد، رئیس، حقوق، و سطح توانایی هر نینجا را مشخص می  •

اش  عدد سطح توانایی رهبری اش، و حقوق دریافتی ،ی  باشد که رئیس نینجای شماره با فاصله از هم می ، و ، 

 ی رئیس شمارهار است، همیشه برقر چون نامساوی . ُام استاد است  نینجای ، 0اگر . دهند را نشان می

 .ی خودش است از شماره همیشه کمتر هر نینجا
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  خروجی

  .بیشترین مقدار ممکن سطح رضایت مشتری را در خروجی استاندارد بنویسید

  دهی نمره

  .۳۰۰۰ی کامل،  نمره ٪۳۰های آزمون معادل  در نمونه

  ورودی و خروجی نمونه

 ۱خروجی نمونه  ۱ورودی نمونه 
5 4 
0 3 3 
1 3 5 
2 2 2 
1 2 4 
2 3 1 

6 

شود که از  می ۴ها  عنوان نینجاهای اعزامی انتخاب کنیم، مقدار کل حقوق را به ۴و  ۳را به عنوان مدیر و نینجاهای  ۱اگر ما نینجای 

ایت است، سطح رض ۳، و عدد سطح توانایی رهبری مدیر ۲چون تعداد نینجاهای اعزامی . شود است بیشتر نمی ۴ی موجود که  بودجه

 .و این بیشترین مقدار ممکن است. شود می  ۶مشتری 

 



  ۲۰۱۲ یاواقیانوسیهآس یوترکامپ یادالمپ

  ۲۰۱۲ یم ۱۲، ۱۳۹۱ یبهشتردا ۲۳  شنبه،

 )Guard(نگهبان 

 

  )Guard( نگهبان

ها  جنگند، در سایه نینجاها خیلی قوی هستند، چون وقتی می. ی نینجاها قرار گرفته است مورد حمله APIOقلمرو پادشاهی 

شاه در آن پادکه  APIOی  جز قلعه ه است بهکل قلمرو پادشاهی تسخیر شد. ها را ببینند توانند آن شوند و مردم دیگر نمی پنهان می

 نینجا در زیر دقیقًا  اند و  گذاری شده شماره تا  ۱ها از  بوته .بوته قرار دارد ، یک خط از APIOی  مقابل قلعه در. کند زندگی می

 ی  ی شماره تا بوته ی  ی شماره ها را از بوته ای از بوته دنبالهُام  نگهبان . نگهبان هستند ، APIOی  قلعه در. اند بوته پنهان شده

چون شما . هایی که او زیر نظر دارد نینجایی وجود دارد یا نه دهد که آیا در زیر بوته نگهبان به پادشاه گزارش می حال، هر. زیر نظر دارد

در . »یک نینجا پنهان استیقینًا «کدام بوته  زیر ید که درهای نگهبانان به او بگوی اساس گزارش یکی از خادمان پادشاه هستید، باید بر

های  که در هر وضعیت ممکن قرارگرفتن نینجاها که با گزارش» نینجا پنهان است یقینًا یک«در زیر یک بوته  گوییم وقتی می جا، این

 .نگهبانان تناقضی ندارد، یک نینجا در زیر آن بوته پنهان باشد

  وظیفه

که در زیرشان  هایی را مشخص کند ی بوته همه ، وبگیرداز ورودی هایشان را  که اطالعات نگهبانان و گزارش ای بنویسید برنامه

  .»یقینًا یک نینجا پنهان است«

  ها محدودیت

۱  ها بوتهتعداد  ۱۰۰ ۰۰۰  

  ۱  تعداد نینجاهای پنهان

۱  تعداد نگهبانان ۱۰۰ ۰۰۰  

  ورودی

  :اندارد بخوانیدهای زیر را از ورودی است داده

تعداد نینجاهای   ها، بوتهتعداد   باشد که با فاصله از هم می و  ،، عدد صحیح  سهخط اول ورودی شامل  •

 .استتعداد نگهبانان  و پنهان، 

، ، شامل سه عدد صحیح ها،  از این خطُام  خط  .کند می بیانهایشان را  اطالعات نگهبانان و گزارش خط بعد،  •

ی  تا بوته ی  ی شماره از بوته ،ی  شماره کند که نگهبان مشخص می که) (باشد  با فاصله از هم می و 

 ، هیچ نینجایی در زیر0اگر . را دارد 1یا  0یکی از دو مقدار   عدد صحیح. را زیر نظر دارد ی  شماره

تا  ی  های شماره بوته ، حداقل یک نینجا در زیر1اگر  .وجود ندارد ی  تا شماره ی  های شماره وتهب

 .وجود دارد ی  شماره

 .های نگهبانان تناقضی ندارد که با گزارش برای هر ورودی، تضمین شده است که حداقل یک وضعیت قرارگرفتن نینجاها وجود دارد

  خروجی

یقینًا یک نینجا پنهان «هایی که در زیرشان  ی بوته ، شماره»یقینًا یک نینجا پنهان است«ای وجود دارد که در زیر آن  اگر بوته

روجی باید فقط شامل یک ها باید به ترتیب صعودی نوشته شوند، و هر خط خ ی بوته شماره .را در خروجی استاندارد بنویسید »است
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اگر هیچ . شود سطر تشکیل می ، خروجی از »یقینًا یک نینجا پنهان است«بوته وجود دارند که در زیرشان  پس، اگر . شماره باشد

  .را در خروجی استاندارد بنویسید» 1-«ی  ، رشته»یقینًا یک نینجا پنهان است«در زیرش ای وجود ندارد که  بوته

  دهی نمره

 .۱۰۰و  ۲۰ی کامل،  نمره ٪۱۰های آزمون معادل  مونهدر ن

  .۱۰۰۰و  ۱۰۰۰ی کامل،  نمره ٪۵۰های آزمون معادل  در نمونه

  ورودی و خروجی نمونه

 ۱خروجی نمونه  ۱ورودی نمونه 
5 3 4 
1 2 1 
3 4 1 
4 4 0 
4 5 1 

3 
5 

های  نینجا که در زیر بوته ۳کنند؛  شده را رعایت می شرایط داده در این مثال، دو وضعیت ممکن قرارگرفتن نینجاها وجود دارد که

  .اند پنهان ۵، و ۳، ۲های  نینجا که در زیر بوته ۳اند، و  پنهان ۵ ، و۳، ۱

ولی در . را خروجی دهیم ۵و  ۳ اعداد پنهان است، باید ۵و  ۳های  چون در هر وضعیت قرارگرفتن ممکن، یک نینجا در زیر بوته

پنهان باشد، ولی یک  ۱ی  ، گرچه یک وضعیت ممکن قرارگرفتن نینجاها وجود دارد که یک نینجا در زیر بوته۱ی  شماره ی مورد بوته

دلیل  به. را نباید خروجی دهیم ۱عدد پس، . نینجایی پنهان نیست ۱ی  وضعیت ممکن قرارگرفتن نینجاها هم وجود دارد که در زیر بوته

  .دهیم را هم نباید خروجی ۲مشابه، عدد 

  

 ۲خروجی نمونه  ۲ورودی نمونه 
5 1 1 
1 5 1 

-1 

  .را خروجی دهیم» 1-«پس باید . »یقینًا یک نینجا پنهان است«ای وجود ندارد که در زیرش در این مثال، هیچ بوته
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در شکل د. کند ی

 پیکان پررنگ ه

  .کند ذر می

۱  

۱ 

۱  

با پرتاب ک ینجاها

ز ر نینجا در مرک

جهت اصلی نگا ر

  .کند می

یک زمان به یک

چنی هم. ظر کنیم

رعت در راستای

متناظرش را نشان

برخورد نمی دیگر 

شوند، یک د می

ها گذ کونایی از آن

 ۱۰۰ ۰۰۰
۱۰۰۰ ۰۰۰ ۰
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نین.  به چاقو دارد

هر. جا قرار دارند

سمت یکی از چهار
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ز یک کونای در ی
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دادن سر  از دست

ن جهت کونای م

 با پیکان پررنگ 

رخوردکرده ناپدید

ی از زمان، کر کاف

۰۰۰, ۱
 

 

Kuna(  

 که شکلی شبیه

نینج شکل،  بع

نای دارد، و به س

 به آن سمت نگاه

اگر بیش از. کند 

توانیم ست که می

هر کونای بدون 

جهت هر پیکان 

 
پررنگ هست که 

های بر ون پیکان

 

 از گذشت مقدار

۱۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰

۲  

ai( کونای

ی نینجاها است 

های مر ر از خانه

هر نینجا یک کون

 را در جهتی که 

ستقیم حرکت می

قدر کوچک اس  آن

ه. گیرند قرار نمی

  .کرده باشد

.ها هستند کونای

  .وند

 زیر، یک پیکان پ

چو. کند خورد می

 بشمارید که پس

 ۰۰

  ۲۰۱۲ انوسیه

۲۰۱۲ یم ۱۲، ۱۳

ی یز مورد استفاده

  .جنگیدند  می

سطر ستون و 

ه. شترک نیستند

ینجا کوناِی خود

در جهت مس »1

ی کونای  اندازه 

ها ق صابت کونای

رخورد ک دیگری ب

گر ک نمایشها  کان

شو چار برخورد می

های  یک از شکل

یکان پررنگ برخ

 .کند می

را  ول 

 نینجاها

 ی جدول

 ت نینجاها

یاواقیاآس یوترپ

۳۹۱ یبهشتارد 

Kun( 

ی تی یک اسلحه ی

ها شان با آن منان

س ک جدول با 

ی مش  در یک خانه

، هر نی»0« زمان 

1«ونای با سرعت 
.گردند دید میناپ

ت کنند، مورد اص

که با کونای   این

های زیر، پیک کل

های پررنگ دچا ن

ف دیگر، در هر ی

رنگ با یک پی کم

گ دیگر برخورد نم

هایی از جد  خانه

  ها ت

نتعداد 

ی اندازه

مختصا

کامپ یادالمپ

 ۲۳  شنبه،

nai(کونای 

کونای

سمت دشم به

در یک

نینجایی  دو

در. راست  یا

هر کو

کنند و نا می

سریع حرکت

دهد مگر می

در شک

ی پیکان همه

از طرف

یک پیکان ک

پیکان پررنگ

  وظیفه

تعداد

محدودیت



. 

دهد  شان می

ن مشترک 

ها گذر  ز آن

کنند مشخص می

نشا باشد که م می

جایی در یک مکا

 زمان، کونایی از

ی جدول را م دازه

با فاصله از هم 

هیچ دو نینج. ت

ت مقدار کافی از

. 

 ۱ 
5 4 
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3 2 0 
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اند باشد که هم می

، و ، حیح 

است  باالی جدول

 .کند  می

 .کند ی

 .کند می

 .کند  می

 که پس از گذشت

۱۰۰۰ ، و

ورودی نمونه 

 

با فاصله از هم  

شامل سه عدد صح

ُام از  سطر  و

 .دشو خص می

سمت راست نگاه

سمت باال نگاه می

سمت چپ نگاه م

نگاه پایینسمت 

را بنویسید ک 

 ،۱۰۰۰

.  
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  .رو است  روبه

۲  

  :وانید

و عدد صحیح 

 عدد صحیح 

شاخط بعد،  ز 

ُام از چپ   ن

مشخ   با مقدار

به سُام    نینجای

ُام به س   نینجای

ُام به س   نینجای

ُام به س   نینجای

 از جدول 

۱۰۰۰ی کامل، 

۱۰۰۰ی کامل، 

 ۱وجی نمونه 

مانند شکل  »0«

  ۲۰۱۲ انوسیه

۲۰۱۲ یم ۱۲، ۱۳

دی استاندارد بخو

عد دورودی شامل 

رودی تنها شامل

از) ۱

در ستون ُام  ای

ُام    هت نینجای

،0وقتی  

،1وقتی  

،2وقتی  

،3وقتی  

هایی  تعداد خانه

ی رهنم ٪۱۰عادل 

ی نمره ٪۴۰عادل 

  نه

خرو

«جدول در زمان  

یاواقیاآس یوترپ

۳۹۱ یبهشتارد 

Kun( 

های زیر را از ورود

خط اول ور •

خط دوم ور •

(ُام   خط  •

مکان نینجا

جه. نیستند

o

o

o

o

 

روجی استاندارد،

  

های آزمون مع ونه

های آزمون مع ونه

 خروجی نمونه

 وضعیت ن مثال،

کامپ یادالمپ

 ۲۳  شنبه،

nai(کونای 

  ورودی

ها داده

  خروجی

در خر

  .کند می

دهی نمره

در نمو

در نمو

ورودی و 

در این

  

  

  

  

  

  



  .داده شود

و  ۲

1 «

ای 

یت 

یت 

خروجی د» 11« 

 ۲ 
7 6 
12 
3 2 3 
6 3 2 
7 1 3 
1 5 0 
3 6 1 
6 6 1 
4 5 2 
1 3 0 
6 5 2 
5 1 2 
6 4 3 
4 1 3 

۲، کوناِی »0.5«

1«ول را در زمان 
ها کونا  قباًل از آن

وضعی .شوند د می

وضعی. کنند  نمی

پس باید . است 

ورودی نمونه 

 

«در زمان . نامیم ی

رو وضعیت جدو ه

دهند که  شان می

کنند و ناپدید  می

ل با هم برخورد

  .ست

۱۱کند،   گذر می

29

۲  

ُام می را کونای 

شکل روبه. شوند ی

هایی را نش ی خانه

دیگر برخورد   هم

  .ده شده است

ر جایی از جدول

رو اس به ند شکل رو

ها  ه کونایی از آن

 ۲وجی نمونه 

  ۲۰۱۲ انوسیه

۲۰۱۲ یم ۱۲، ۱۳

ُام ر ط نینجای 

کرده و ناپدید می

های خاکستری نه

با ه ۵و کوناِی  ۱ 

رو نشان دا ل روبه

وناهاِی دیگری د

زمان مانن کافی از

هایی از جدول که

خرو

یاواقیاآس یوترپ

۳۹۱ یبهشتارد 

Kun( 

شده توسط ِی پرتاب

دیگر برخورد ک هم

جا، خان در این. د

  .ست

، کوناِی »2«مان 

در شکل» 2«مان 

، کو»2«ز زمان 

ز گذشت مقدار ک

ه ایت، تعداد خانه

کامپ یادالمپ

 ۲۳  شنبه،

nai(کونای 

کوناِی

با ه ۳کونای 

دهد نشان می

کرده اس گذر

  

  

در زما

جدول در زم

  

  

  

  

پس ا

جدول پس ا

  

  

  

  

در نها

  

 


