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  ٤ از ۱ ی صفحه  

 

  )Crocodile’s Underground City( هاشهر زیرزمینی تمساح

خود در ت)ش جان ها برای نجات دادن از کشف شهر زیرزمینی تمساح پس است که شناسباستانیک  )Benjamas(بنیاماس

را به یکدیگر وصل  دو اتاق متفاوتاز راهروها وجود دارد که هر کدام  نیز دو طرفه یراهرو �. اتاق است �این شهر شامل . است

اتاق، اتاق خروجی هستند که به  �تا از این  � تنها. متفاوتی طول بکشد هایممکن است زمان راهروهای متفاوتگذر از . کنند می

های تر خود را به یکی از اتاقخواهد هر چه سریعهست و می صفری  شمارهاکنون در اتاق  بنیاماس. دهند فرار می ی اجازه بنیاماس

  .خروجی برساند

هر در با کمک آنها کند که میرا کنترل  ایمخفی هایدرباو از اتاق خودش . شود بنیاماسخواهد مانع فرار ها مینگهبان تمساح

کند، راهرویی که قبً) مسدود را مسدود می ی جدیدهر گاه او یک راهرو که این معنی به .مسدود کندتواند میرا  یک راهرو تنها لحظه

  .شودباز می شده

کند از یک اتاق خارج شود، نگهبان ممکن است یکی هر زمانی که او ت)ش می: توان به این شکل توضیح دادرا می بنیاماسوضعیت 

 بنیاماسوقتی  .روداز طریق یکی از راهروهای مسدود نشده به اتاق دیگری می بنیاماسلذا، . از راهروهای مجاور آن اتاق را مسدود کند

در زمانی که  .آن راهرو را مسدود کند ،تا زمانی که بنیامین به انتهای دیگر راهرو نرسیده استتواند شود، نگهبان نمیوارد یک راهرو می

  ... .را مسدود کند و ) حتی راهرویی که اخیرًا عبور شده( مجاور اتاق جدید تواند راهرو جدیدیبه اتاق جدید رسید، نگهبان می بنیاماس

مند است که مجموعه دستورالعملی  ، او ع)قهتربه طور دقیق. از قبل داشته باشد آسان فراِر ی برنامهیک مایل است که  اماسبنی

یک  � بدیهی است که اگر. ها باشدیکی از اتاق �فرض کنید . چه کند شدگوید که بعد از این که وارد یک اتاق بداشته باشد که به او 

در غیر این صورت، . تواند از طریق همین اتاق از شهر فرار کندچرا که او می نیست یدستورالعملهیچ اتاق خروجی باشد نیازی به 

  :باید به یکی از دو صورت زیر باشد �دستورالعمل مربوط به اتاق 

را  �به اتاق  متصل ید بود، راهروولی اگر این راهرو مسدو. را طی کن �به اتاق  تصلم یرسیدی، راهرو �اگر به اتاق « •

 ».طی کن

 ».گاه به این اتاق نخواهی رسیدفرار، هیچ ی برنامهطبق . نباش �نگران اتاق « •

نگهبان ممکن است قادر به جلوگیری ) را داخل یک حلقه بیندازد بنیاماسبرای مثال، اگر برنامه شما (توجه کنید که در بعضی حا]ت 

 بنیاماس، ی کار نگهبانمستقل از نحوهکند که است اگر تضمین  خوب فرار، ی یک برنامه. شودهای خروج  اقبه ات بنیاماس رسیدناز 

-برنامه تضمین میکمترین زمانی باشد که  �فرار خوب، فرض کنید  ی برای یک برنامه .را در زمانی متناهی به یک اتاق خروج برساند

 فراِر ی گوییم این برنامهدر این حالت می.  دآن زمان به یک اتاق خروجی برس در) نگهبان کردمستقل از عمل( بنیاماسکند همواره 

  . کشد زمان طول میواحد  �خوب، 
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  ٤ از ۲ ی صفحه  

 

 وظیفه شما

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

�صفر تا  ی  با شمارهها اتاق .هاتعداد اتاق:  � •   .اند گذاری شده شماره ۱

�صفر تا  ی با شمارهراهروها  .تعداد راهروها:  � •   .اندگذاری شدهشماره ۱

• 
۰برای . دهدکه راهروها را نمایش میاز اعداد صحیح  ُبعدی دوی  یک آرایه:   � � � دو اتاق متمایز  �، راهروی �

 .شونداتاق با حداکثر یک راهرو به یکدیگر وصل می هر دو. کندرا به هم وصل می ������1و  ������0

۰برای .  است شامل زمان گذر از هر راهروکه عدی از اعداد صحیح ُبی یکیک آرایه:  � • � � �  زمان، �

 ۱ � ���� �  .برسد ������1به اتاق  ������0نیاز دارد که از اتاق  بنیاماسزمانیست که  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱توانید فرض کنید که می. خروجیهای تعداد اتاق:  � • � � � �. 

۰برای . های خروجیاتاق یعدد متفاوت شامل شماره �عدی با ُب ی یکیک آرایه: � • � � �  ی، شماره����، مقدار �

  .گاه یک اتاق خروجی نخواهد بودهیچ صفراتاق شماره  . ٌام است-�اتاق خروجی 

  .فرار خوب وجود دارد را برگرداند ی یک برنامه ،که برای آن �کمترین زمان بایست  شما می روال

توانید فرض کنید که برای چنین میهم. که خروجی نیست حداقل دو راهرو متصل به خود دارد یتوانید فرض کنید که هر اتاقمی

�یک برنامه فرار خوب با زمان  ورودیهر  �   .موجود است ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  نمونه مثال

  ۱مثال 

�ی را در نظر بگیرید که حالت � ۵ ،� � ۴ ،� �   و ۳

  

P= 
1 
3 
4   

L= 

2 
3 
1 
4   

R= 

0 1 
0 2 
3 2 
2 4   

  
. اندنمایش داده شدههای ضخیم دایره اهای خروجی باتاق. اندداده شده مایشن خطپاره اها بو راهرو هدایر اها باتاقدر شکل با]، 

  :به این شکل است بهینهفرار ی برنامه یک. کندشروع می) که با مثلث مشخص شده( صفراز اتاق  بنیاماس

 .رودمی ۲اگر آن راهرو مسدود بود، راهرویی را برو که به اتاق . رودمی ۱بودی، راهرویی را برو که به اتاق  صفرهرگاه در اتاق  •

 .رودمی ۴آن راهرو مسدود بود، راهرویی را برو که به اتاق اگر . رودمی ۳بودی، راهرویی را برو که به اتاق  ۲اگر در اتاق  •
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  ٤ از ۳ ی صفحه  

 

 ۷مقدار باید  travel_planلذا . رسدمی یخروج هاییکی از اتاقواحد زمانی به  ۷بعد از  بنیاماسدر بدترین حالت، 
  .را برگرداند

  ۲مثال 

�حالتی را در نظر بگیرید که  � ۵ ،� � ۷ � �   و ۲

  

 
 
 

P= 
1 
3   

L= 

4 
3 
2 
10 
100 
7 
9   

R= 

0 2 
0 3 
3 2 
2 1 
0 1 
0 4 
3 4   

  :فرار بهینه به این صورت است یبرنامهیک 

 ۲اتاق مسدود بود به راهرویی برو که به  آن راهرو رود و اگرمی ۳ اتاق بودی به راهرویی برو که به صفردر اتاق هرگاه  •
 .رودمی

-می ۱ اتاق مسدود بود به راهرویی برو که به آن راهرو رود و اگرمی ۳ اتاق برو که به بودی به راهرویی ۲هرگاه در اتاق  •
 .رود

 . رسیگاه به آن نمی، هیچبرنامهبر اساس این . نباش ۴نگران اتاق  •

  .برگرداندرا  ۱۴باید  travel_planپس . رسدهای خروجی میحتمًا به یکی از اتاقواحد زمان،  ۱۴حداکثر  بعد از بنیاماس

  اه زیرمسئله

 )امتیاز  ۴۶ ( یکزیرمسئله شماره 

• ۳ � � � ۱٫۰۰۰ 

 یعنی،. شهر زیرزمینی یک درخت است •

 � � �  یک مسیر وجود هر دو اتاق بین و   ۱
 .کندها را به هم وصل میدارد که آن

 .هر اتاق خروجی دقیقا به یک اتاق دیگر وصل است •

  .استاتاق دیگر وصل  ۳هر اتاق دیگر حداقل به  •

 )امتیاز ۱۱ ( سهزیرمسئله شماره 

• ۳ � � � ۱۰۰٫۰۰۰ 

• ۲ � � � ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 

  

 )امتیاز ۴۳ ( دوزیرمسئله شماره 

• ۳ � � � ۱٫۰۰۰ 

• ۲ � � � ۱۰۰٫۰۰۰  
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  سازی پیادهجزئیات 

 ها محدودیت

 ثانیه دو :CPUمحدودیت زمانی  •

 مگابایت ۲۵۶ :محدودیت حافظه •

ی استفاده  میزان حافظه. استفاده شده وجود ندارد) 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 

 /crocodile: سازی فولدِر پیاده •

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

 crocodile.pasیا  crocodile.h: کننده شرکت  واسط •

 crocodilelib.pasیا  crocodile.h: مصحح  واسط •

 crocodilelib.pasو  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� � ۰برای : ُام ۱ � � � �، خط � � ه با یک فاصله از باشد کمی ����و  ������1و  ������0شامل  ۲

 .اندشدههم جدا 

o  خط� � ���عدد صحیح  �یک لیست شامل  :ُام ۲  ۱�, � , ��1�,  .اندشدهکه با یک فاصله از هم جدا  ���0

o  خط� �  .جواب مورد انتظار: ۳

 ...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

 


