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آوردهاند. عظیم حمله یک از خبر تازگی به گنجشکه» «جک جاسوسی نیروهای
ح�ال در س�ی�اه)، م�رواری�د ن�اوگ�ان ب�ه (م�وس�وم دری�ای�ی دزدان ک�ش�ت�ی m ک�ه اس�ت ق�رار ای�ن از خ�ب�ر
به کوچکی گروه سریعًا میخواهد گنجشکه جک هستند. کارائیب دریای جزیرههای به حمله
س�پ�اه�ی ن�ی�ز خ�ود س�پ�س، ب�گ�ی�رن�د. دس�ت در را م�ن�ط�ق�ه ای�ن اوض�اع ت�ا ک�ن�د اع�زام ج�زی�رهه�ا ای�ن س�م�ت

کند. آماده جزایر این از دفاع برای را عظیم

آوردهان��د. او ب��رای و ک��رده ث��ب��ت را ک��ش��ت��ی m ای��ن ت��م��ام م��ک��ان ج��ک ن��ی��روه��ای خ��وشب��خ��ت��ان��ه،

نیروهای تسلط در آنها همهی که دارد وجود جزیره n کارائیب دریای در میدانید که همانطور
و میآید مناطق این به خود عظیم سپاه با بعد ساعت t تا که میداند جک میباشند. گنجشکه جک

اس�ت ق�وی ق�در آن ج�ک ع�ظ�ی�م س�پ�اه ن�ی�روی م�یش�ود. م�ل�ح�ق خ�ود اع�زام�ی ن�ی�روه�ای ب�ه دف�اع ب�رای

این رسیدن از قبل جک، دغدغهی تنها بود. نخواهد مشکلی دفاع بابت از آن، رسیدن از بعد که
میباشد. نیروها

دزدان، ک�ش�ت�یه�ای م�یدان�ی�م ک�ن�د. ط�ی س�اع�ت ۱ در را ک�ی�ل�وم�ت�ر ۱ م�س�اف�ت م�یت�وان�د ک�ش�ت�ی ه�ر
یک در کشتی دو دیگر، عبارت به میکنند. حمله جزایر به تنهایی به ضعیف، مدیریت خاطر به
جزیره یک در مستقر سربازهای تعداد اگر همچنین، کنند. حمله جزیره یک به نمیتوانند لحظه

کرد. نخواهد حمله جزیره آن به نظر مورد کشتی باشد، کشتی یک سربازهای مساوی یا بیشتر
تعداد او دادهاند. اطالع او به را کشتی هر در موجود نیروهای تعداد جک، جاسوسی نیروهای
جک که گروهی افراِد از کدام هر میداند. نیز را بودهاند مستقر جزیره هر در قبل از که نیروهایی
حمله کشتیها از یکی به یا و بپیوندند جزیره یک در مستقر سربازهای به یا میتوانند میفرستد،

آورند. در پای از را کشتی آن در دریایی دزدان از یکی و کنند
ن�ی�روه�ای رس�ی�دن از ق�ب�ل ت�ا ک�ه ک�ن�د ک�م�ی�ن�ه ط�وری را اع�زام�ی گ�روه اف�راد ت�ع�داد م�یخ�واه�د ج�ک
یک زمانی نیروها، اعزام از بعد که کنید دقت نکند. حمله جزیرهای هیچ به کشتیای هیچ کمکی

ثانیًا و باشد، t از کمتر اکیدًا هم از آنها فاصلهی اوًال که کند حمله جزیره یک به میتواند کشتی

باشد. جزیره آن در مستقر نیروهای تعداد از بیشتر اکیدًا کشتی، در باقیمانده دریایی دزدان تعداد

مسئله

که بنویسید برنامهای

از را م�یب�اش�د م�س�ت�ق�ر آن�ه�ا از ی�ک ه�ر در ک�ه ن�ی�روه�ای�ی ت�ع�داد و ج�زای�ر، ک�ش�ت�یه�ا، وض�ع�ی�ت •
بگیرد؛ استانده ورودی

۱



ج�زای�ر از دف�اع ب�رای را ق�س�م�ت�ی و ک�ش�ت�یه�ا، ب�ه ح�م�ل�ه ب�رای را م�وج�ود ن�ی�روه�ای از ق�س�م�ت�ی •
شود. کمینه استفاده مورد نیروهای مجموع که طوری به کند، مشخص

بنویسد. استانده خروجی در را تقسیمبندی این •

محدودیتها

۱ ≤ n, m ≤ ۴۵۰
است. طبیعی عددی t و t ≤ ۱۰۰۰۰

دارد. قرار +۲۰,۰۰۰ و −۲۰,۰۰۰ بین و است int کشتیها، و جزیرهها همهی مختصات
است. ۳۰,۰۰۰ از کمتر ورودی اعداد همٔه

ورودی

مروارید کشتیهای تعداد جزایر، تعداد ترتیب به که است آمده t و m ،n ورودی، اول سطر در
آم�ده ع�دد n دوم، س�ط�ر در م�یک�ن�ن�د. م�ش�خ�ص را ک�م�ک�ی ن�ی�روه�ای رس�ی�دن ب�رای الزم زم�ان و س�ی�اه
در م�یک�ن�د. م�ش�خ�ص را ام i ج�زی�رهی در م�س�ت�ق�ر اول�ی�هی س�رب�ازان ت�ع�داد س�ط�ر، ای�ن ام i ع�دد اس�ت.

را ام j ک�ش�ت�ی دری�ای�ی دزدان اول�ی�هی ت�ع�داد س�ط�ر، ای�ن ام j ع�دد اس�ت. آم�ده ع�دد m س�وم، س�ط�ر
م�خ�ت�ص�ات ت�رت�ی�ب ب�ه ک�ه دارد ق�رار ع�دد دو ب�ع�دی، س�ط�ر n از ی�ک ه�ر در س�پ�س م�یک�ن�د. م�ش�خ�ص
y و x م�خ�ت�ص�ات ت�رت�ی�ب ب�ه ک�ه اس�ت آم�ده س�ط�ر m آخ�ر در و م�یک�ن�د. م�ش�خ�ص را ج�زی�رهه�ا y و x

میکند. مشخص را کشتیها

خروجی

دوم، سطر در بنویسید. را اعزام برای نیاز مورد سرباز تعداد کمترین ،S خروجی، اول سطر در
ام i جزیره به باید که میدهد نشان را سرباز S این از سربازانی تعداد ام i عدد که بنویسید عدد n

را س�رب�از S ای�ن از س�رب�ازان�ی ت�ع�داد ام j ع�دد ک�ه ب�ن�وی�س�ی�د ع�دد m س�وم، س�ط�ر در ش�ون�د. ف�رس�ت�اده

برای بهینه آرایش یک از بیش وجوِد صورت در کنند. حمله ام j کشتی به باید که میدهد نشان
کنید. چاپ دلخواه به را یکی اعزامی، نیروهای

نمونه خروجی و ورودی
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