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خ�وان�ده راس�ت ب�ه چ�پ از م�وس�ی�ق�ی م�ت�ون دی�دهای�د؟ را م�وس�ی�ق�ی ی�ک ُن�ته�ای ک�اغ�ذ ح�اال ت�ا
گرفت. نظر در زیر) شکل در b و r مانند (نمادهایی ُنتها از دنبالهای را آنها میتوان و میشوند
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یک میدانیم است. ارجاع از استفاده متون، این ساختن کوتاه برای معروف ایدههای از یکی
تکه، یک تکرارهای مجدد نوشتن جای به اگر پس است. تکراری قطعات دارای معموًال موسیقی
در مثًال کنیم. فشرده حدی تا را متن این توانستهایم کنیم اشاره شده نوشته قبًال تکه آن که جایی به

و شروع که میکند اشاره ُنتها از قسمتی به شده، نوشته < A−B > آن در که قسمتی باال، شکل
است. شده داده نشان B و A حروف با پایانش

به چپ از نتها حال، عین در شدهاند. مدل صحیح اعداد با مسئله این در موسیقی ُنتهای
از م�وس�ی�ق�ی دی�گ�ِر ج�اه�ای ب�ه ارج�اع ب�رای ش�دهان�د. ش�م�ارهگ�ذاری . . . و ،۲ ،۱ ب�ا ت�رت�ی�ب ب�ه راس�ت

میشود. استفاده شمارهگذاری همین
در ارجاعات شکل آورید. در فشرده حالت از را موسیقی متن یک است قرار مسئله، این در

است: آن واقعی نسخههای از تعمیمیافتهتر کمی مسئله، این فشردهی موسیقیهای

است. خودش از بعد که دهد ارجاع موسیقی از دیگر بخشی به میتواند موسیقی از تکهای •

خ�ود اش�ارهش�ده، ت�ک�هی و ک�ن�د، اش�اره دی�گ�ر ت�ک�های ب�ه م�یت�وان�د م�وس�ی�ق�ی از ق�س�م�ت ی�ک •
باشد. دیگر ارجاع چند یا یک ساختهشده

باشد. داشته اشتراک اشارهشده بخش با میتواند اشارهدهنده بخش به مربوط بازهی •

ه�م دور در ح�ت�ی ُن�ت، ی�ک واق�ع�ِی م�ق�داِر ی�اف�ت�ِن ب�رای ارج�اع�ات ک�ردِن دن�ب�ال ب�ا اس�ت م�م�ک�ن •

فهمید میتوان اطالعات همین از ولی باشد. محاسبه غیرقابل ُنت آن واقعی مقدار و بیفتیم

است. برابر همیشه دیگر نِت چند مقداِر با ُنت آن مقدار که

مسئله

که بنویسید برنامهای

۱



بخواند؛ استانده ورودی از را فشرده موسیقی •

کند؛ خارج فشرده حالت از را موسیقی •

کند. چاپ استانده خروجی در را فشرده غیر موسیقی •

محدودیتها

ص�ح�ی�ح اع�داد م�ح�دودهی در ورودی اع�داد اس�ت. ۱۰۰۰۰۰ ح�داک�ث�ر ن�ش�ده ف�ش�رده آه�ن�ِگ ط�ول
هستند. بیتی ۳۲ عالمتدار

ورودی

ش�ده درس�ت «ک�ل�م�ه» ت�ع�دادی از و آم�ده س�ط�ر ی�ک در راس�ت ب�ه چ�پ از ف�ش�ردهش�ده، م�وس�ی�ق�ِی م�ت�ن
شدهاند. جدا هم از فاصله یک با که است

است. نت آن عدد که شده نوشته ورودی در کلمه یک ُنت، واقعی مقداِر هر ازای به
است: شده نوشته ورودی در کلمه ۵ ارجاع، هر ازای به

< a − b >

،(a) دوم کلمهی هستند. ‘<’ و ‘−’ و ‘>’ کارکترهای ترتیب به پنجم، و سوم، اول، کلمههای

.(a ≤ b) میکند اشاره آن به ارجاع این که است ُنتها از بازهای انتهای ،(b) چهارم کلمهی و ابتدا،
شمارهگذاری در نکته این و دارد خود دِل در را نت b− a + ۱ تنهایی به ارجاع این است بدیهی

شود: نوشته ورودی در هم کلمه ۳ با ارجاع است ممکن بود، a = b اگر دارد. تٔاثیر بعدی نتهای
< a >

‘$’ ک�ل�م�هی ب�ا ورودی پ�ای�ان ن�دارد. آه�ن�گ ب�ی�رون ب�ه ارج�اع�ی ه�ی�چ ک�ه اس�ت گ�ون�های ب�ه ورودی
میشود. مشخص

خروجی

ه�م از ف�اص�ل�ه ی�ک ب�ا راس�ت ب�ه چ�پ از را آه�ن�گ ُن�ته�ای واق�ع�ی م�ق�دار خ�روج�ی، س�ط�ر ت�ن�ه�ا در
کنید. استفاده . . . و ?2 ،?1 ،?0 از نیست، محاسبه قابل واقعیشان مقدار که نتهایی برای بنویسید.
نظر از باید خروجی کنید. استفاده یکسان i?های از برابرند هم با لزومًا که نامعینی نتهای برای

باشد. کوچکترین الفبایی

نمونه خروجی و ورودی

Standard Input

< 2 - 5 > 6 -3 < 6 > < 1 - 3 > < 5 - 6 > < 1 > < 16 - 17 > < 14 - 15 > < 18 > $

Standard Output

6 6 6 6 6 -3 -3 6 6 6 6 -3 6 ?0 ?1 ?0 ?1 ?2

۲


