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دوم روز آزمون

۱۳۸۸ اسفند ۲۲

ماهجونگ

(Mahjong)

ثانیه ۱ مورد: هر برای مجاز زمان

مگابایت ۱۲۸ مجاز: مصرفی حافظهی

زم�ی�ن�هی در ج�د ان�در ج�د غ�ولش�ن�اسه�ا اس�ت. ب�اس�ت�انش�ن�اس�ی رش�ت�هی ک�ارش�ن�اس�ی دان�ش�ج�وی غ�ولش�ن�اس آق�ای

ب�رای�ش�ان را ن�امخ�ان�وادگ�ی ای�ن اح�وال ث�ب�ت م�ام�ور ج�ه�ت ه�م�ی�ن از و م�یک�ردهان�د ت�ح�ق�ی�ق ب�اس�ت�ان ای�ران در غ�ولش�ن�اس�ی

کدام هر که زمانی مورد در اما دارد. باستان ایران غولهای مورد در زیادی اطالعات غولشناس بود. کرده انتخاب

زب�ان�ی ب�ه اس�ت ط�وم�اره�ای�ی او اط�الع�ات�ی م�ن�ب�ع ت�ن�ه�ا ن�دارد. دس�ت در اط�الع�ی م�یک�ردهان�د زن�دگ�ی ای�ران در غ�وله�ا از

درست طومار یک خانواده از عضوی هر نوشتهشده. غولشناس اجداد خانوادهی توسط احتماال که عجیب بسیار

و بودند میآمده دنیا به که غولهایی نام ترتیب به مینوشته، را طومار که غولشناسی فرد طومار هر در است. کرده

هر به غولشناس هر میآمدند، دنیا به همزمان غول چند که صورتی در مینوشته. را میآمده خوشش آنها از او

کند. ثبت را آنها نام بود ممکن ترتیبی

ان�ج�ام خ�ود خ�ان�وادگ�ی م�ن�اب�ع اس�اس ب�ر و ش�گ�رف ب�س�ی�ار ک�اری م�یخ�واه�د پ�ای�انن�ام�ه ع�ن�وان ب�ه غ�ولش�ن�اس آق�ای

در بزرگی تحول میتواند او ترتیب بدین آمدهاند. دنیا به همزمان که کند پیدا را غول تعدادی میخواهد او دهد.

از ب�ی�ش م�رات�ب ب�ه ب�اس�ت�ان ای�ران غ�وله�ای ت�ع�داد ک�ه اس�ت داده ن�ش�ان ک�ه زی�را ک�ن�د ای�ج�اد ای�ران ت�اری�خ و غ�ولش�ن�اس�ی

میشده. تصور حال به تا که است آنچیزی

ط�وم�اره�ا در را رواب�ط�ی م�یخ�واه�د ک�ن�د ای�ج�اد ع�ل�م در را خ�ود ن�ظ�ر م�ورد ت�ح�ول ای�ن�ک�ه ب�رای غ�ولش�ن�اس آق�ای

از ی�ک�ی در «ب�خ�ت�ک» م�ان�ن�د دی�گ�ری غ�ول ن�ام از ب�ع�د «خ�ول» م�ث�ل غ�ول ی�ک ن�ام وق�ت�ی ک�ه اس�ت ف�ه�م�ی�ده او ک�ن�د. پ�ی�دا

در غ�ول�ی دو ه�ی�چ ن�ام ک�ه آنج�ای�ی از آم�دهاس�ت. دن�ی�ا ب�ه ب�خ�ت�ک ب�ا ه�مزم�ان ی�ا و ب�ع�د ی�ا خ�ول ی�ع�ن�ی ب�ی�ای�د ط�وم�اره�ا

ط�وم�اره�ای در غ�ول س�ری ی�ک ی�ع�ن�ی ک�ن�د، پ�ی�دا ط�وم�اره�ا ای�ن در دور ی�ک او اس�ت ک�اف�ی ت�ن�ه�ا ن�ی�س�ت، م�ش�اب�ه ت�اری�خ

ب�اش�د. اول�ی غ�ول ه�م�ان آخ�ری غ�ول و ب�اش�ن�د، آم�ده دن�ی�ا ب�ه دی�گ�ری ب�ا ه�مزم�ان ی�ا ب�ع�د ک�دام ه�ر ک�ه ک�ن�د پ�ی�دا م�خ�ت�ل�ف

از ب�ای�د ی�ع�ن�ی ک�ن�د، اس�ت�ن�اد ب�ار ی�ک از ب�ی�ش ط�وم�ار ی�ک ب�ه ن�م�یت�وان�د ب�اش�د، س�اده ب�ای�د پ�ای�انن�ام�هاش ک�ه آنج�ای�ی از

غ�ول اول�ی�ن ب�ا ط�وم�ار ه�ر رش�ت�هی غ�ول آخ�ری�ن ک�ه ص�ورت�ی ب�ه ک�ن�د ان�ت�خ�اب م�ت�وال�ی زی�ررش�ت�هی ی�ک ط�وم�ار ت�ع�دادی

باشد. برابر نیز طومار اولین رشتهی غول اولین با طومار آخرین رشتهی غول آخرین و باشد برابر بعدی طومار رشتهی

میخواهد او بدهیم. نشان gi[j] با را طومار iامین در غول jامین و دارد طومار n غولشناس آقای کنید فرض

lk+۱ام ط�وم�ار از ak+۱ام غ�ول ب�ا ه�من�ام bkام غ�ول li ط�وم�ار از ک�ه ک�ن�د پ�ی�دا (lk, ak, bk) ش�ک�ل ب�ه س�هت�ای�ی ت�ع�دادی

a۱ غول با lm طومار از bm غول باشند تا m سهتاییها این اگر همچنین سهتایی). آخرین برای بهجز (البته میباشد

باشند. کوچکتر bk از باید ak که کنید توجه باشند. همنام l۱ طومار از
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مسئله

کنید. چاپ خروجی در و کنید پیدا را غولشناس آقای نظر مورد سهتاییهای طومارها، داشتن با باید شما

ورودی

در اس�ت، آم�ده ط�وم�ار ی�ک م�ش�خ�ص�ات ب�ع�دی س�ط�ر n از ی�ک ه�ر در م�یب�اش�د. n ع�دد ی�ک ش�ام�ل ورودی اول س�ط�ر

ج�دا ه�م از ف�اص�ل�ه ی�ک ب�ا ک�ه iام ط�وم�ار در ش�ده ن�وش�ت�ه غ�وله�ای ن�ام س�پ�س و iام ط�وم�ار ط�ول ن�خ�س�ت iام س�ط�ر

شدهاند،آمدهاست.

خروجی

بعدی سطر m در سپس بنویسید. سطر یک در را یافتهاید) که سهتاییهایی (تعداد m عدد نخست خروجی در شما

م�یت�وان�ی�د را ک�دام ه�ر داش�ت ج�واب چ�ن�د م�س�ئ�ل�ه ک�ه ص�ورت�ی در ک�ن�ی�د. چ�اپ ف�اص�ل�ه ی�ک ب�ا را ه�ا ت�ای�ی س�ه م�ق�دار

بنویسید.

محدودیتها

(۱ ≤ n ≤ ۱, ۰۰۰) میباشد. ۱۰۰۰ با حداکثربرابر طومارها تعداد •

میباشد. ۲۰۰, ۰۰۰ با برابر حداکثر آمده طومارها در که غولهایی نام مجموع تعداد •

ترجمه شما برای ۵ حداکثر طول به و انگلیسی الفبای کوچک حروف از رشتهای صورت به غول هر نام •
است. شده

مدنظرش سهتاییهای حتما میتواند که هست صورتی به غولشناس آقای خانوادگی طومارهای کنید فرض •
کرد. پیدا را

باشند. تکراری liها خروجی در نباید باشد، ساده غولشناس آقای پایاننامهی بود قرار چون •

نمونه خروجی و ورودی

Standard Input Standard Output

4

3 ghul xul takhr

3 khul bakh ghil

4 xul ghzd bakh ghil

3 khul bakh ghul

3

1 1 2

3 1 3

4 2 3
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دوم روز آزمون

۱۳۸۸ اسفند ۲۲

نقطهها

(Points)

ثانیه ۱ مورد: هر برای مجاز زمان

مگابایت ۱۲۸ مجاز: مصرفی حافظهی

ه�م ب�ه پ�ارهخ�طه�ای�ی وس�ی�ل�هی ب�ه را ن�ق�اط ای�ن از ت�ع�دادی م�یت�وان�ی�د ش�م�ا اس�ت، ش�ده داده ش�م�ا ب�ه ن�ق�ط�ه ت�ع�دادی

یا دو به راس هر و انتهایی) نقاط در (مگر باشند نداشته برخورد هم با پارهخطی دو هیچ بهطوریکه: کنید وصل

آمد، خواهد وجود به ضلعی چند تعدادی کار این انجام با باشد. وصل پارهخطها این بهوسیلهی دیگر راس صفر

شود. بیشینه ضلعیها چند این مساحتهای جمع که دهید انجام را کار این طوری باید شما

مسئله

که بنویسید برنامهای

نداریم. نیز تکراری نقطهی و است صحیح نقاط مختصات بخواند. ورودی از را نقطه تعدادی مختصات •

را س�اخ�ت م�یت�وان ن�ق�اط ای�ن ب�ا ک�ه م�ت�ق�اط�عای غ�ی�ر چ�ن�دض�ل�ع�یه�ای ب�رای م�م�ک�ن م�س�اح�ت م�ج�م�وع ب�ی�ش�ت�ری�ن •
نمایید. چاپ خروجی در را مقدار این و آورده بدست

ورودی

است. آمده نقاط این از یکی مختصات بعدی سطر n از یک هر در آید. می نقاط تعداد n ورودی اول سطر در

خروجی

کنید. چاپ اعشار رقم دو تا را مسئله جواب خروجی سطر تنها در

محدودیتها

است. ۲۰۰۰ برابر حداکثر و ۳ برابر حداقل نقاط تعداد •

ندارند. قرار خط یک روی نقطهای سه هیچ •

دارند. قرار (۱۰۰۰۰, ۱۰۰۰۰) و (−۱۰۰۰۰,−۱۰۰۰۰) بین نقاط مختصات •
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نمونه خروجی و ورودی

Standard Input Standard Output

8

-11 -7

-11 7

11 -7

11 7

-3 -5

-3 5

3 -5

3 5

368.00

۲Page 4 of 6



���� ������ �	
���� �� �������

Iran National Olympiad on Informatics, 2010

INOI’2010

��� �����

�

دوم روز آزمون

۱۳۸۸ اسفند ۲۲

نو سال آواز

(NewYear)

ثانیه ۱ مورد: هر برای مجاز زمان

مگابایت ۱۲۸ مجاز: مصرفی حافظهی

شده احداث طرفه) (دو عبور قابل جادهی آنها از برخی بین که دارد وجود کلبه n دورافتاده، دهکدهی یک در

دهکده این جادههای جاده، ساخت هزینهی به توجه با میکند. زندگی نّجار پیرمرد یک دقیقًا کلبه هر در است.

باشد. داشته وجود جادهها) از (دنباله مسیر یک تنها کلبه دو هر بین که شدهاند ساخته طوری

صورت در دهکده افراد و ندارد وجود تقریبًا دهکده این در ارتباطی امکانات دهکده، بودن دورافتاده بهدلیل

س�ّن�ت�ی آئ�ی�ن ط�ب�ق ب�اش�ن�د. داش�ت�ه ارت�ب�اط ه�م ب�ا م�یت�وان�ن�د ح�ض�وری م�الق�ات و ج�اده از ع�ب�ور ط�ری�ق از ت�ن�ه�ا ل�زوم

ده�ک�ده روب�هروی م�ق�ّدس ق�ل�هی ب�االی ب�ر را خ�ود ع�رف�ان�ی آواز ۱ ب�زرگ گ�رگ ک�ه اس�ت زم�ان�ی ن�و س�ال ده�ک�ده، ای�ن

«حسام آنها در که کلبهها از تا دو در تنها دقیقًا آواز این که است طوری دهکده کلبههای چیدمان منتهی بخواند.

میشود. شنیده دارند سکونت سمباده» «سعید و دستچّکش»

همه لحظه، آن در دقیقًا و کنند تنظیم خودشان بین را زمانی یک باید دهکده افراد دیگر، سّنتی آئین یک طبق

خیلی دهکده افراد برای بخوانند. را نو سال مخصوص دعای همزمان خودش) خانهی در دقیقًا کدام (هر ساکنین

ش�ی�وهی ش�د، گ�ف�ت�ه ک�ه ه�م�انط�ور م�ن�ت�ه�ی ب�ی�اف�ت�د. ات�ف�اق م�م�ک�ن زم�ان س�ری�عت�ری�ن در دع�ا خ�وان�دن زم�ان ک�ه اس�ت م�ه�م

میتواند شود، مطلع رویداد از که کس هر دقیقتر بهعبارت است. شفاهی بهصورت دهکده این در اطالعرسانی

از را کلبه آن صاحب بعد برسد؛ جاده دیگر انتهای کلبهی به تا کند طی را کلبهاش به مّتصل جادههای از یکی دقیقًا

شخص آن لزوم، صورت در خانه، به بازگشت از پس برگردد. خانهاش به بالفاصله پایان در و کند مطلع رویداد

... و برگردد و برود همسایههایش از دیگر یکی پیش میتواند

ک�ل�ب�هاش ب�ه ج�اده ی�ک ب�ا ک�ه (ک�ل�ب�هه�ای�ی خ�ود ه�م�س�ای�گ�ان پ�ی�ش م�یت�وان�د ت�ن�ه�ا ،X ک�ل�ب�هی س�اک�ن ک�ه ک�ن�ی�د دق�ت

ک�ه چ�را اس�ت ه�م�س�ای�هه�ای�ش ب�ه رف�ت�ن ت�رت�ی�ِب ،X ب�رای ت�ٔام�ل ق�اب�ل ن�ک�ت�هی آن. از دورت�ر ن�ه و ب�رود م�ت�ص�لان�د)

خ�ب�ر ن�ه�ای�ت�ًا و ک�ن�ن�د، ب�اخ�ب�ر را آنه�ا ب�ای�د X ه�م�س�ای�هه�ای خ�وِد ک�ه دی�گ�ری اف�راد ت�ع�داد ه�م و ج�ادهه�ا ط�ول ه�م

خ�ب�ر از ش�دن م�ط�ل�ع از پ�ی�ش ه�ی�چک�س ک�ه ب�اش�ی�د داش�ت�ه ب�هی�اد اس�ت. م�ٔوث�ر X ت�ص�م�ی�مگ�ی�ری در س�ای�ری�ن رس�ان�ی

باشند. خودشان خانه در باید افراد همه نیایش، برای شده تنظیم زمان در همچنین نمیشود. کلبهاشخارج از نو، سال

ش�م�ا از ن�ّج�ار دو ای�ن ، س�م�ب�اده» «س�ع�ی�د و دس�تچ�ّک�ش» «ح�س�ام ک�ل�ب�هه�ای و ده�ک�ده س�اخ�ت�ار از اط�الع ب�ا اک�ن�ون

نیایش لحظهی تا دهید ارائه دهکده افراد تک تک اطالعرسانی نحوه برای عمومی برنامهریزی یک که میخواهند

بیافتد. اتفاق عرفانی) آواز شدن شنیده شروع (از ممکن زمان زودترین در

دارد. سکونت دهکده نزدیک غارهای در که نیمهافسانهای موجود ۱یک
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مسئله

که بنویسید برنامهای

ش�م�ارهی و دس�تچ�ّک�ش» «ح�س�ام ک�ل�ب�هی ش�م�ارهی ،(e) ج�ادهه�ا ت�ع�داد ،(n) ک�ل�ب�هه�ا ت�ع�داد اس�ت�ان�ده ورودی از •
بخواند. را سمباده» «سعید کلبهی

سرعت و متر به طولها کنید فرض بخواند. را جاده آن طول و سرش دو کلبههای شمارهی جاده، هر برای •
است. ثانیه در متر یک افراد همه

روی�داد از م�یت�وان�ن�د ده�ک�ده اف�راد ت�م�ام�ی ک�ه زم�ان�ی م�ّدت س�ری�عت�ری�ن ف�رد، ب�ه ف�رد ب�رن�ام�هری�زی ی�ک ت�ن�ظ�ی�م ب�ا •
بنویسد. استانده خروجی در را زمان مّدت این و کرده محاسبه را شوند باخبر

ورودی

دارد. قرار e عدد سپس و n عدد ابتدا ورودی، اول سطر در

دارد. قرار (S۲) سمباده» «سعید کلبهی شمارهی و (S۱) دستچّکش» «حسام کلبهی شماره ورودی، دوم سطر در

نوشته v۱ v۲ w عدد سه خط هر در که نحو این به میکنند. توصیف را جادهها ورودی، ُاِم (e+ ۲) تا سوم سطر

است. جاده طول (w) سوم عدد و جاده سر دو کلبههای شماره اّول عدد دو که میشود

خروجی

ه�م�ه ب�ه س�م�ب�اده» «س�ع�ی�د و دس�تچ�ّک�ش» «ح�س�ام از م�یت�وان�د خ�ب�ر ک�ه زم�ان�ی م�ّدت ک�م�ت�ری�ن خ�روج�ی، س�ط�ر ت�ن�ه�ا در

بنویسید. را یابد انتقال

محدودیتها

است. متر هزار حداکثر جادهها طول نداریم. تکراری جادهی و بوده متفاوت هم با جادهها سر دو کنید فرض •

.۱ ≤ (S۱ 6= S۲) ≤ n بالّطبع و است n تا ۱ از کلبهها شماره •

۲ ≤ n, e ≤ ۱۰۰ ۰۰۰ •

نمونه خروجی و ورودی

Standard Input Standard Output

5 4

1 2

1 3 10

2 3 5

4 2 4

2 5 7

22
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