
دوم آزمون

دوم آزمون

1391 ارديبهشت هفتم و بيست

فرماييد: توجه زير نكات به لطفاً

كنيد. استفاده whysoserious عبور رمز و contest2 كاربري نام از خود هاي رايانه به شدن وارد براي •

است. ساعت پنج امتحان مدت •

ذخيره antenas.cpp و cars.cpp ، stamps.cpp هاي نام با /home/contest2/ همان يا ~/ فولدر در را خود هاي برنامه •
يا ها، برنامه نام كردن ذخيره در تايپي اشتباه و باشند مي برنامه سه اين شما دهي نمره براي معيار تنها كه كنيد دقت كنيد؛

شود. مي سوال آن نمره كل رفتن بين از باعث ديگر هاي فولدر در ها آن كردن ذخيره
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دوم آزمون

Antena

ثانيه 5 زماني: محدوديت

مگابايت 256 حافظه: محدوديت

.

به بايد دهند انجام دقيق صورت به را خود كار بتوانند كه اين براي مراكز اين دارند. قرار نظامي منطقه يك در اطالعاتي مركز n

هر كه طوري به دهيم قرار منطقه اين از نقاطي در را اينترانت آنتن k خواهيم مي همين براي باشند. متصل منطقه اينترانت شبكه

مراكز كه است بعدي دو صفحه يك صورت به منطقه كه كنيد فرض توانيد مي شود. داده پوشش آنتن يك توسط حداقل مركز

سرويس مشخص شعاع و خود مركز به دايره يك در را اينترانت آنتن، هر و دارند قرار آن در نقطه صورت به ها آنتن و اطالعاتي

. كند مي دهي

برابر بايد ها آنتن تمامي دهي سرويس شعاع همچنين و شوند داده قرار y = 0 خط روي بر توانند مي فقط ها آنتن كه دانيم مي

بتوان كه كنيم پيدا را R كمترين خواهيم مي كنيم، پرداخت ها آنتن نصب براي كمي هزينه خواهيم مي كه آنجايي از باشد. هم با

بنويسيد اي برنامه بايد شما داد. پوشش را اطالعاتي مراكز همه y = 0 خط روي بر R دهي سرويس شعاع به آنتن k دادن قرار با

آورد. دست به را R كمينه مقدار سوال به مربوط اطالعات گرفتن با كه

ورودي

و اطالعاتي مراكز تعداد دهنده نشان ترتيب به (1 ≤ k ≤ 200000) ، (1 ≤ n ≤ 200000) عدد دو ورودي اول سطر در

است. آمده ها آنتن تعداد

مختصات كه است آمده ترتيب به (−106 ≤ yi ≤ 10
6) و (−106 ≤ xi ≤ 10

6) عدد دو سطر هر در بعدي سطر n در

كنند. مي مشخص را اطالعاتي مراكز

باشند. مي صحيح ورودي اعداد تمام

خروجي

كنيد. چاپ اعشار رقم سه دقيقاً با را سوال پاسخ خروجي سطر تنها در

بگيريد: كمك خروجي كردن چاپ براي زير برنامه قطعه از توانيد مي

cout«fixed;
cout.precision(3);
cout«result«endl;

مثال

stdin stdout

2 1

-1 1

1 1

1.414

2 2

-1 1

1 1

1.000
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دوم آزمون

Car

ثانيه 2 زماني: محدوديت

مگابايت 256 حافظه: محدوديت

.

پايان خط ميباشند. حركت حال در پايان خط سمت به مستيقم خط يك روي ماشين تعدادي ماشينسواري، مسابقهي يك در

حركت، طول در ماشين هر دارد. قرار ( 0 ≤ xi < a) دارد قرار xi نقطهي در ام i ماشين 0 ي لحظه در دارد. قرار a درنقطهي

يك در همزمان پايان، نقطهي به رسيدن لحظهي در يا پايان، نقطهي به رسيدن از قبل ماشين، دو اگر دارد. vi با برابر ثابت سرعتي

كرد). نخواهد تصادف آنها با هم ديگري ماشين طبعا (و ميشوند حذف مسابقه دور از و شده منفجر دو هر بگيرند، قرار نقطه

است اين بكنيم ميتوانيم كه كاري شود. اول مسابقه اين در او كه كنيم كاري ميخواهيم ما و ماشينهاست از يكي سوار محسن

براي اما شوند. حذف مسابقه دور از و شوند منفجر خود به خود 0 لحظهي در كه كنيم دستكاري قبل از را ماشينها از بعضي كه

كمك ما به بايد شما كنيم. خراب محسن قهرماني براي را ماشين الزم تعداد كمترين ميخواهيم نباشد، مشكوك ماجرا كه اين

كنيد. پيدا را شوند خراب بايد كه ماشينهايي تعداد و كنيد

ورودي

. آمدهاند (0 ≤ a ≤ 10
12) و ماشينها) تعداد يعني ) (1 ≤ n ≤ 200,000) طبيعي عدد ترتيب به ورودي اول سطر در

است. آمده ماشينها از يكي مشخصات سطر هر در بعد، سطر n در

اند. آمده (1 ≤ vi ≤ 10,000) و (0 ≤ xi < a) اعداد ام i + 1 سطر در

دارد. قرار 1 شماره ماشين در محسن

هيچ و ندارند قرار نقطه يك در ابتدا در ماشيني دو هيچ ، نميگيرند قرار نقطه يك در لحظه يك در ماشيني سه هيچ كه ميدانيم

رسند. نمي پايان خط به لحظه يك در ماشيني دو

باشند. مي صحيح ورودي اعداد تمام

خروجي

كنيم. خراب بايد محسن، قهرماني براي كه است ماشين تعداد حداقل كه باشد صحيح عدد يك شامل بايد تنها خروجي

مثال

stdin stdout

3 10

5 3

4 4

1 3

1

3 10

1 1

2 5

3 4

0
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دوم آزمون

stamps

ثانيه 5 زماني: محدوديت

مگابايت 256 حافظه: محدوديت

.

نامه ارسال طريق از را كارهايشان تمام مردم بنابراين اينترنت، نه و فكس نه تلگراف، نه دارد، وجود تلفن نه تمبرآباد، كشور در

شدهاند. شمارهگذاري n تا 1 شمارههاي با ترتيب به و دارند قرار مستقيم خط يك روي كه دارد شهر n كشور اين ميدهند. انجام

شوند. مي محسوب همسايه i− 1 و ام i هاي شهر (1 < i ≤ n) هر ازاي به دانيم مي

او كند. گيري تصميم آينده روز t در مختلف شهرهاي بين تمبر توزيع براي ميخواهد و شده كشور پست وزير تازگي به مصطفي

كند. استفاده شده استفاده هاي تمبر از دوباره تواند نمي ديگر آن از پس و دارد احتياج تمبر aj,i به ام j روز در ام i شهر كه ميداند

صورت اين به شهرها بين تمبر انتقال سيستم ميباشد. bi با برابر i شهر در موجود تمبرهاي تعداد اول، روز در كه ميداند همچنين

كند. ارسال خود همسايه هاي شهر به را خود نشده استفاده تمبرهاي از تعدادي تواند مي شهر هر روز، هر پايان در كه است

خارج شهر هر از روز يك پايان در ميشود الزم كه تمبرهايي تعداد حداكثر ميخواهد نقل و حمل وزارت كه اينجاست مساله

تنظيم را ها شهر بين تمبر انتقال برنامه بتوان كه كند پيدا را k عدد كمترين خواسته مصطفي از دليل همين به كند، كمينه را شود

هاي كار انجام براي ها شهر همه آينده روز t از يك هر در و شود خارج شهر هر از تمبر k اكثر حد روز هر در كه طوري كرد،

باشند. داشته تمبر كافي تعداد به خود

داشته اطمينان توانيد مي آورد. دست به را k عدد كمترين سوال به مربوط اطالعات دريافت با تا بنويسيد اي برنامه بايد شما

هيچ در شهري هيچ كه چيد را ها تمبر انتقال برنامه طوري توان مي باشد؛ زياد كافي اندازه به k مقدار كه صورتي در كه باشيد

نماند. تمبر بدون روزي

ورودي

اند. آمده (1 ≤ t ≤ 50) و (1 ≤ n ≤ 50) طبيعي عدد دو ترتيب به ورودي اول سطر در

(0 ≤ bi ≤ 10
6) اند. آمده ترتيب به bn تا b

1
عدد n بعدي سطر در

(0 ≤ ai,j ≤ 10
3) اند. آمده ai,n تا ai,1 عدد n سطر هر در بعدي سطر t از سطر امين i در

شود. مي شروع ام) i مركز توسط تمبر a
1,i استفاده از (پس اول روز پايان از تمبرها انتقال كه كنيد دقت

خروجي

است. k كمينه مقدار با برابر كه باشد صحيح عدد يك شامل بايد تنها خروجي

مثال

stdin stdout

3 2

3 3 3

1 1 1

2 2 2

0

3 2

1 7 1

1 1 1

2 2 2

4
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