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کفترها )(Parrots
یانی ) (Yaneeیک کفترباز است .از زمانی که یانی راجع به سیستم ) IPoACمخفف »انتقال اطالعات با استفاده از پرندگان«(
چیزهایی شنیده است مصمم شده تا یک گروه از کبوتران هوشمند را برای انتقال پیامهایی به مقصدهای دوردست تربیت کند.
رؤیای یانی این است که بتواند از پرندگانش برای ارسال یک پیام  به یک سرزمین خیلی خیلی دور استفاده کند .پیام  که
یانی قصد ارسال آن را دارد ،از  عدد صحیح )نه لزوم ًا متفاوت( در محدودهی صفر تا ) ۲۵۵شامل این دو عدد( تشکیل شده است.
ال شبیه هم هستند و یانی
یانی  عدد کفتر که بهصورت ویژه تعلیم داده شدهاند ،برای این منظور دارد .منتهی تمام پرندهها کام ً
نمیتواند بین آنها تمایزی قائل شود .هر کدام از این کفترها هم ،تنها یک عدد صحیح بین صفر تا  )شامل این دو عدد( را میتواند
بهخاطر سپرده و حمل کند.
در ابتدا یانی یک مدل بسیار ساده را پیادهسازی کرد :او برای ارسال پیام ،پرندهها را یک به یک از قفسشان بیرون آورده و به هر
یک از آنها یک عدد از دنباله را بهترتیب آموزش داد .سپس کفتران را به پرواز در آورد .بدبختانه ،این روش جواب نداد؛ چرا که،
پرندگان الزام ًا بههمان ترتیبی که پرواز را شروع کرده بودند ،به مقصد نرسیدند .نتیجت ًا در این روش ،یانی میتوانست تمامی اعداد را
بازیابی کند ،منتهی نمیتوانست ترتیب درست بین این اعداد را بیابد.
برای تح ّقق رؤیای یانی ،او به مدل بهتری نیاز دارد و به همین دلیل از شما کمک میخواهد .با داشتن پیام  ،یانی همواره ابتدا
کفتران را یکی یکی از قفس درآورده و مشابه روش قبل پس از آموختن یک عدد به هر کدامشان ،آنها را به پرواز در میآورد .یانی از
شما تقاضا دارد که برنامهای را بنویسید که دو عمل مجزای زیر را انجام دهد:
•

بهعنوان عمل اوّل ،برنامه شما باید یک پیام  را خوانده و آن را به دنبالهای از حداکثر  تا عد ِد صحیح بین صفر تا 

)شامل این دو عدد( تبدیل کند .یانی این اعداد را به پرندگان خواهد آموخت.
•

بهعنوان عمل دوم ،برنامه شما باید یک لیست از اعداد بین صفر تا  )شامل این دو عدد( را که اعدادی هستند که
کفتران به مقصد رساندهاند ،دریافت کرده و پس از تحلیل ،پیام اصلی  را از آن استخراج کند.

میتوانید فرض کنید که تمام کفتران همیشه به مقصد میرسند و هر کدام از آنها هم عدد اختصاصیاش را بهدرستی بهخاطر
میسپارد .یانی یک بار دیگر به شما یادآور میشود که کفتران ممکنست به هر ترتیبی به مقصد برسند .توجه داشته باشید که یانی 

تا کفتر بیشتر ندارد و از همین رو ،دنبالهای از اعداد صحیح بین صفر تا  که شما تولید میکنید ،باید حداکثر شامل  تا عدد باشد.

وظیفه شما
شما باید دو روال مجزّا بنویسید .یکی از آنها بهعنوان ارسال کننده )رمزگذار یا  ،(encoderو دیگری بهعنوان دریافتکننده
ل پروسه در شکل زیر نمایش داده شده است.
)رمزگشا یا  (decoderاستفاده میشود .ک ِّ
پیام خروجی
)باید با  برابر

رمزگشا
)(Decoder

م بُرخورده
پیا ِ

بُر خوردن ترتیب

باشد(

صفحهی  ۱از ٥

پیام رمزشده

رمزگذار
)(Encoder

پیام اصلی
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دو روالی که شما میبایست بنویسید به شرح زیر هستند.
•

روال )  encode(,پارامترهای زیر را میگیرد:
 :  oطول پیام اصلی
 :  oیک آرایهی یکبُعدی از
هر

 ۰الزام ًا ۲۵۵

عدد صحیح که تشکیلدهندهی متن پیام هستند .میتوانید فرض کنید که برای
 

 ۰میباشد.

این روال باید پیام  را به دنبالهای از اعداد صحیح بین صفر تا  )شامل این دو عدد( که قرار است توسّط کفتران ارسال
ن ) reportکردن( این دنبالهی تبدیل شده ،روال  encodeمیبایست روال
شوند ،تبدیل کند .برای گزارش کرد ِ
) send(aرا برای هر عدد  aای که میخواهید این  aبه دقیق ًا یک کفتر داده شود ،یک بار صدا کند.
•

روال )  decode(, ,پارامترهای زیر را میگیرد:
 :  oطول پیام اصلی
 :  oطول پیام دریافتی )تعداد کفترهایی که ارسال شدهاند(
 :  oیک آرایهی یکبُعدی از  عدد صحیح ،که اعداد دریافتشده را نشان میدهند .اعداد   برای های بین


 ،۰دقیق ًا اعدادی هستند که روال  encodeشما آنها را تولید کرده ،منتهی ترتیبشان احتما ًال تغییر

کرده است.
این روال می بایست پیام اصلی را بازیابی کند .برای گزارش کرد ِ
ن این پیا ِم بازیابی شده ،روال  decodeمیبایست روال
) output(bرا برای اعداد صحیح  bدر پیا ِم بازیابی شده بهترتیب فراخوانی کند.
توجه کنید که  و  بهعنوان پارامتر ورودی داده نمیشوند .توضیحات زیرمسئلهها را در ادامه ببینید.
برای این که شما یک زیرمسئله را کامل حل کنید ،شروط زیر میبایست در مورد روالهای شما صادق باشد:
•

تمامی اعدادی که توسط روال  encodeشما به سیستم ارسال میشوند ،میبایست در محدودهی تعیین شدهی زیرمساله
باشند.

•

تعداد دفعاتی که روال  encodeروال  sendرا فرا میخواند نباید از ح ّد مشخص شده در زیر مسئله )( بیشتر بشود.
توجه کنید که  به طول پیام وابسته است.

•

روال  decodeمیبایست دقیق ًا و بهطور صحیح پیام اصلی  را بازیابی کرده و روال ) output(bرا دقیق ًا

بار برای

 bمساوی با  … ،1 ،0و    ۱بهترتیب صدا بزند.
در آخرین زیرمسئله ،نمرهی شما وابسته به نسبت طول پیام رمزگذاری شده به طول پیام اصلی است.

مثال نمونه
حالتی را در نظر بگیرید که  ۳

بوده و پیام  بهصورت مقابل باشد.

صفحهی  ۲از ٥
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فرض کنید در این حالت ،روال)  encode( ,با استراتژی ناشناختهای این پیام را به دنبالهی 7,3,2,70,15,20, 3
رمزگذاری ) (encodeکند .برای ارسال این دنباله ،برنامه میبایست روال  sendرا بهترتیب زیر فراخوانی کند:
)send(7
)send(3
)send(2
)send(70
)send(15
)send(20
)send(3

حال فرض کنید که زمانیکه تمامی کفتران به مقصد خود رسیدند ،ما لیست اعداد را بهصورت  3, 20,70,15,2,3,7دریافت
میکنیم .اکنون روال  decodeبا پارامترهای  ۳

و    ۷و  بهصورت روبهرو فراخوانی میشود:

3
20
70
  15
2
3
7

روال  decodeمیبایست با داشتن این اطالعات پیام اصلی  10,30,20را بسازد .برای گزارش میبایست روال
 outputبه ترتیب زیر صدا زده شود.

)output(10
)output(30
)output(20

زیرمسئلهها
زیرمسئلهی شماره یک ) ۱۷امتیاز(
•

   ۸است و هر یک از اعداد آرایهی  یا صفر و یا یک هستند.

•

هر عدد رمزگذاری شده باید در محدودهی صفر الی )   ۶۵۵۳۵شامل این دو عدد( باشد.

•

   ۱۰است.

تعداد دفعاتی که شما میتوانید روال  sendرا فراخوانی کنید حداکثر 

زیرمسئلهی شماره دو ) ۱۷امتیاز(
•

۱۶

•

هر عدد رمزگذاری شده باید در محدودهی صفر الی )   ۶۵۵۳۵شامل این دو عدد( باشد.

•

   ۱۰است.



 ۱است.

تعداد دفعاتی که شما میتوانید روال  sendرا فراخوانی کنید حداکثر 

زیرمسئلهی شماره سه ) ۱۸امتیاز(
•

۱۶

•

هر عدد رمزگذاری شده باید در محدودهی صفر الی )   ۲۵۵شامل این دو عدد( باشد.

•



 ۱است.

تعداد دفعاتی که شما میتوانید روال  sendرا فراخوانی کنید حداکثر 

زیرمسئلهی شماره چهار ) ۲۹امتیاز(
•

۳۲



 ۱است.
صفحهی  ۳از ٥

   ۱۰است.
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•
•

هر عدد رمزگذاری شده باید در محدودهی صفر الی )   ۲۵۵شامل این دو عدد( باشد.
تعداد دفعاتی که شما میتوانید روال  sendرا فراخوانی کنید حداکثر 

   ۱۰است.

زیرمسئلهی شماره پنج )حداکثر  ۱۹امتیاز(
•

۶۴

•

هر عدد رمزگذاری شده باید در محدودهی صفر الی )   ۲۵۵شامل این دو عدد( باشد.



 ۱۶است.

•

تعداد دفعاتی که شما میتوانید روال  sendرا فراخوانی کنید حداکثر 

•

نکته مهم :امتیاز این زیرمسئله وابسته به نسبت بین طول پیام رمزگذاری شده و طول پیام اصلی است.

   ۱۵است.

برای یک تست ! در این زیرمسئله "!  ! /! ،را نسبت بین طول پیام رمزگذاری )  ($و طول پیام اصلی ) ( $
میگیریم .فرض کنید " برابر با بیشینهی تمام  %$ها باشد .در این صورت امتیاز شما در این زیرمسئله با قوانین زیر
محاسبه میشود:
•

اگر ۵

 %باشد ،شما امتیاز کامل این زیرمسئله یعنی  ۱۹امتیاز را میگیرید.

•

اگر ۶

%

 ۵باشد ،شما  ۱۸امتیاز میگیرید.

•

اگر ۷

%

 ۶باشد ،شما  ۱۷امتیاز میگیرید.

•

اگر ۱۵

•

اگر  % ) ۱۵باشد یا حداقل یکی از خروجیهای شما نادرست باشد ،شما صفر میگیرید.

%

 ۷باشد ،امتیاز شما برابر با ('۱۵  %

) ۱ & ۲رُند شده به پایین( خواهد بود.

نکته مهم :هر راهحل معتبری برای زیرمسئلههای یکم الی چهارم ،تمامی زیرمسئلههای قبلیاش را هم حل میکند.
اگرچه با عنایت به محدودهی بزرگتر برای  در زیرمسئلهی پنجم ،یک راهحل معتبر برای زیرمسئلهی پنجم ممکنست
زیرمسئلههای یکم تا چهارم را حل نکند ،ولی راه حلی هست که همه زیرمسالهها )یکم تا پنجم( را با هم حل میکند.

جزئیات پیادهسازی
محدودیتها
•

محیط ارزشیابی :در محیط ارزشیابی ،ارسالهای شما در دو برنامهی مجزای  eو  dکامپایل شده و بهصورت مجزا اجرا
میشوند .هر دو روال رمزگذار و رمزگشا ) encoderو  (decoderبه هر دو برنامهی اجرایی لینک میشوند ،منتهی e

تنها روال  encodeو  dتنها روال  decodeرا صدا میزند.
•

محدودیت زمانی  :CPUبرنامهی  eبهتعداد  ۵۰دفعه روال  encodeرا فرا میخواند و این کار باید در  ۲ثانیه انجام
شود .برنامهی  dنیز  ۵۰دفعه روال  decodeرا فرا میخواند و این کار نیز باید در  ۲ثانیه انجام شود.

•

محدودیت حافظه ۲۵۶ :مگابایت

•

توجه :هیچ محدودیت صریحی روی اندازهی حافظهی پشته ) (stackاستفاده شده وجود ندارد .میزان حافظهی استفاده
شده در پشته بهعنوان بخشی از حافظهی مصرفی محاسبه میشود.

واسط API
•

فولد ِر پیادهسازیparrots/ :
صفحهی  ٤از ٥

المپیاد جهانی کامپیوتر سال ۲۰۱۱

کفترها

 ۲۲الی  ۲۹ژوالی  ،۲۰۱۱شهر پاتایا ،تایلند

فارسی نسخه ۱٫۶

مسائل مسابقه – روز دوم

•

فایلهایی که توسط شرکتکننده میبایست پیادهسازی شوند:
o

 encoder.cیا  encoder.cppیا encoder.pas

 decoder.c oیا  decoder.cppیا decoder.pas
توجه برای برنامهنویسان بهزبان  :C/C++هر دو فایل ] encode.c[ppو ] decode.c[ppشما در مصحح نمونه و
در مصحح اصلی با هم به مصحح لینک میشوند .بنابراین ،شما میبایست تمام متغیرهای عمومی در هر فایل را بهصورت
 staticتعریف کنید تا از تداخل آنها با متغیرهای دیگر فایلها اجتناب شود.
•

واسطهای شرکتکننده:
o

 encoder.hیا encoder.pas

 decoder.h oیا decoder.pas
•

واسط مصحح:
o

 encoderlib.hیا encoderlib.pas

 decoderlib.h oیا decoderlib.pas
•

ح نمونه grader.c :یا  grader.cppیا grader.pas
حِ
مص ّ
ح نمونه ۲ ،دور برنامهی شما را اجرا میکند .در هر دور ،ابتدا روال  encodeشما با دادههای ورودی را اجرا کرده
مصح ِ
و سپس روی خروجی تولید شده توسط این روال ،روال  decodeرا اجرا میکند .در دور اول ،مصحح ترتیب اعداد
صحیح در پیام رمزگذاری شده را تغییر نمیدهد .منتهی در دور دوم ،مصحح جای اعداد در موقعیتهای زوج با فرد را
 swapمیکند .مصحح اصلی جایگشتهای متفاوت دیگری را روی پیام رمزگذاری شده اِعمال میکند .شما می توانید
روش بُر زدن دادهها توسط مصحح نمونه را در روال ) shuffleدر  (C/C++و در روال ) Shuffleدر پاسکال(
تعویض کنید.
همچنین مصحح نمونه هم بر روی محدوده و هم طول دادههای رمزگذاری شده ،چکای انجام میدهد .بهطور پیشفرض
مصحح نمونه بررسی میکند که او ًال هر عدد صحیح در دادههای رمزگذاری شده بین صفر تا ) ۶۵۵۳۵شامل هر دو این
اعداد( باشد و طول نیز حداکثر

 ۱۰باشد .شما میتوانید این دو میزان را با تغییر ثابت ) channel_rangeاز

 ۶۵۵۳۵به  ۲۵۵برای مثال( و ) max_expansionاز  ۱۰به  ۱۵یا  ،۷برای مثال( انجام دهید.
•

ورودی مصحّح نمونه grader.in.2 ،grader.in.1 :و ...

•

توجه :مصحح نمونه ،ورودی را به فرمت زیر میخواند:
 oخط اوّل :مقدار
 oخط دوم :لیستی از

•

عدد که بهترتیب  … ،1 ،0و    ۱هستند.

خروجی مورد انتظار برای ورودی مصحح نمونه grader.expect.2 ،grader.expect.1 :و ...
برای این مسئله ،هر کدام از این فایلها دقیق ًا باید شامل عبارت » «Correct.باشند.

صفحهی  ٥از ٥

