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 )Rice Hub(انبار غله 

 هر کدام از. برنج وجود دارند ی مزرعه �در طول این جاده . وجود دارد» ی برنج جاده«ی مستقیمی به نام  ی شهر، جاده در حومه

این مزارع برنج در یک لیست غیرنزولی برحسب . ددار) شامل خود این مقادیر( �تا  ۱ی بین ُبعد و یک صحیح یک مکاناین مزارع 

۰ اندیس تر، برای هر بیان دقیق  به. اند ان داده شدهش مکان � � �   .قرار دارد 	��� مکاندر  �ی برنج شماره  ، مزرعه�

۱توانید فرض کنید که  می � ��0	 � � � ��� � ۱	  � ی متفاوت برنج  چند مزرعه توجه داشته باشید که .است �

  .یکسان واقع شده باشند کانم یکست در  ممکن

مشابه مزارع برنج، این . احداث کنیم تا حداکثر محصول ممکن از مزارع برنج را در انبارغله جمع کنیم انبارغلهما قصد داریم یک 

تواند تأسیس شود،  ی میمکاناین انبار در هر . تأسیس شود) شامل خود این اعداد( �تا  ۱بین  صحیحی مکانیدر انبارغله هم باید 

  .تواند محل تأسیس انبار باشد حاضر شامل یک مزرعه است هم میی که در حال مکانحتی 

ها به انبارغله،  انتقال این برنج برای. کند محصول تولید می ،یک کامیوِن ُپردقیقًا ی  اندازه بهبرنج در فصل زراعی،  ی هر مزرعه

یک کامیون پر از برنج از یک مزرعه به سمت انبار این راننده برای انتقال . ی کامیون استخدام کنند بایست یک راننده مسئولین شهر می

ی انتقال برنج از یک مزرعه داده شده تا  به بیان دیگر، هزینه. گیرد الزحمه می بت تایلندی حق یکازای هر یک واحد طول،  غله، به

  .آن دو نقطهبین ی  انبارغله از نظر عددی برابرست با فاصله

ی شما این  وظیفه. کنیم این نقل و انتقاZت توانیم خرج بت می �ی ما برای این فصل محدود است؛ ما حداکثر  متأسفانه بودجه

حداکثر میزان برنج در انبار ی محدودمان بتوانیم  با بودجهاست که به ما کمک کنید تا محل تأسیس انبار غله را طوری برگزینیم که 

  .کنیم قابل جمع

 شماوظیفه 

,�)besthub روالشما باید  �, �,   :را بنویسید که پارامترهای زیر را بگیرد (�

�های صفر تا  این مزارع با شماره. تعداد مزارع برنج:  � • �  .اند گذاری شده شماره ۱

 .برای انبار و مزارع ممکن مکانحداکثر :  � •

۰برای هر . است مرتب شده تر تر به بزرگ از کوچک که از اعداد صحیح ُبعدی ی یک یک آرایه:  � • � � � -�ی  ، مزرعه�

 .واقع شده است 	��� مکانیُام در 

 .ی ما بودجه:  � •

عنوان  ی ما قابل انتقال به انبار هستند را به ای که با بودجه ی انبار غله را یافته و حداکثر میزان غله بایست مکان بهینه شما می روال

  .داندخروجی باز گر
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شود  بیتی جا می- ۶۴ی داده شده در یک عدد صحیح  بودجه. ست خیلی بزرگ باشد ی انتقاZت ممکن توجه داشته باشید که هزینه

توانید از  شما می ++C/Cدر . بیتی استفاده کنید-۶۴کنیم که در محاسبات خودتان نیز از اعداد صحیح  شما توصیه می و ما به

  .استفاده کنید int64توانید از تایپ  می و در پاسکال  long longتایپ

  نمونه مثال

�حالتی را در نظر بگیرید که  � ۵ ،� � ۲۰ ،� �   .مشابه لیست کناری باشد �بوده و  ۶

 توانید این انبار را در هر مکان شما می: ی انبارغله وجود دارد های متعددی برای مکان بهینه در این حالت، جواب

پس از آن شما قادر خواهید بود تا برنج تولید شده . قرار دهید) مکانشامل این دو ( ۱۴الی  ۱۰ مکانی بین صحیح

های بهینه در شکل زیر  یکی از این مکان .را به انبار غله انتقال دهید ۱۴و  ۱۲، ۱۰های  مکاندر مزارع موجود در 

  .نمایش داده شده است

  

� � 
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۲ 

۱۰ 

۱۲ 
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وضوح، هیچ مکانی برای انبارغله به ما امکان  به. بت خواهد شد ۶بهینه، هزینه انتقال حداکثر  کدام از این مختصاِترای هر ب

  .را بازگرداند 3بایست مقدار  می besthubمزرعه را نخواهد داد و از همین رو، این جواب بهینه بوده و  ۳آوری محصوِل بیش از  جمع

  اه زیرمسئله

 )امتیاز ۱۷ ( یکزیرمسئله شماره 

• ۱ � � � ۱۰۰ 

• ۱ � � � ۱۰۰ 

• ۰ � � � ۱۰٫۰۰۰ 

فقط (  یکسان نیستند مکانای در یک  هیچ دو مزرعه •
  .)در همین زیرمسئله

 )امتیاز ۲۶ ( سهزیرمسئله شماره 

• ۱ � � � ۵٫۰۰۰ 

• ۱ � � � ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 

• ۰ � � � ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

  

 )امتیاز ۲۵ ( دوزیرمسئله شماره 

• ۱ � � � ۵۰۰ 

• ۱ � � � ۱۰٫۰۰۰ 

• ۰ � � � ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  

 )امتیاز ۳۲ ( چهارزیرمسئله شماره 

• ۱ � � � ۱۰۰٫۰۰۰ 

• ۱ � � � ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

• ۰ � � � ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  
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  سازی پیادهجزئیات 

 ها محدودیت

 یک ثانیه :CPUمحدودیت زمانی  •

 مگابایت ۲۵۶ :محدودیت حافظه •

ی استفاده  میزان حافظه. ندارداستفاده شده وجود ) stack(ی پشته  ی حافظه هیچ محدودیت صریحی روی اندازه :توجه •

  .شود ی مصرفی محاسبه می عنوان بخشی از حافظه پشته به  شده در

  APIواسط 

 /ricehub: سازی فولدِر پیاده •

 ricehub.pasیا  ricehub.cppیا  ricehub.c: سازی شوند بایست پیاده کننده می هایی که توسط شرکت فایل •

 ricehub.pasیا  ricehub.h: کننده های شرکت واسط •

 grader.pasیا  grader.cppیا  grader.c: مصّحِح نمونه •

 ...و  grader.in.1 ،grader.in.2: ورودی مصّحح نمونه •

 :خواند مصحح نمونه، ورودی را به فرمت زیر می  :توجه •

o و در نهایت  �، �مقادیر  :خط اّول�. 

o  الی  ۲خط� � �های مزارع برنج؛ یعنی در خط  مکان: ُام ۱ � ۰برای  	���ُام، مقدار  ۲ � � �  .شده است نوشته �

o  خط� �  .جواب مورد انتظار :ُام ۲

 ...و  grader.expect.1 ،grader.expect.2: خروجی مورد انتظار برای ورودی مصحح نمونه •

  .باشند» .Correct«ها دقیقًا باید شامل عبارت  برای این مسئله، هر کدام از این فایل

 


