
اول آزمون

اول آزمون

1391 ارديبهشت ششم و بيست

فرماييد: توجه زير نكات به لطفاً

كنيد. استفاده lionelmessi عبور رمز و contest1 كاربري نام از خود هاي رايانه به شدن وارد براي •

است. ساعت پنج امتحان مدت •

ذخيره mirrors.cpp و thieves.cpp ، water.cpp هاي نام با /home/contest1/ 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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اول آزمون

Water

ثانيه 1 زماني: محدوديت

مگابايت 256 حافظه: محدوديت

.

ظرف تعدادي به بايد او كند. كسب را امتياز بيشترين ميخواهد و است كرده شركت تيراندازي بازي يك در بازي شهر در معين

در ريشه كه ميباشند) درخت رئوس منزلهي به (ظرفها است ريشهدار درخت يك صورت به ظرفها ساختار كند. شليك

آب مقداري ابتدا در ظرف) راس(يعني هر در ميباشد. باال به پايين از برگها به ريشه از مسير و دارد قرار ارتفاع پايينترين

ميشود، منتقل پدرش به ظرف، اين آب تمام ميزند، تير با را ظرف اين معين وقتي كه دارد پدري ريشه غير راس هر دارد. وجود

در نهايتاً كه است آبي مقدار با برابر ميآورد دست به معين كه امتيازي مقدار باشد. نزده را پدر ظرف قبال كه صورتي در البته

كند قطع را كردن شليك ميتواند بخواهد موقع هر و بزند، تير با را ظرف يك ميتواند مرحله هر در او ميشود. جمع ريشه ظرف

ديگر كند، شليك ظرف يك به مرحله، يك در اگر كه كنيد دقت داشت. خواهد امتياز ريشه، ظرف در موجود آب مقدار با برابر و

n ظرفها تعداد داشت. نخواهد وجود ريشه راس به دارند قرار راس آن درخت زير در كه ظرفهايي آب انتقال براي راهي هيچ

مقدار مرحله، يك در اگر كه است اين مهم نكتهي ميباشد. wi منفي غير صحيح عدد iام ظرف در موجود اوليهي آب مقدار و تا

نميآورد. دست به امتيازي هيچ و ميبازد را مسابقه كالً معين باشد، آن ظرفيت از بيشتر ميشود، جمع ظرف يك در كه آبي

ميباشد. ci طبيعي عدد با برابر iام ظرف ظرفيت

بياورد. دست به را كند كسب تواند مي معين كه امتيازي بيشترين مربوطه، اطالعات گرفتن با كه بنويسيد اي برنامه بايد شما

ورودي

است. آمده (1 ≤ n ≤ 300) طبيعي عدد ورودي اول سطر در

اين به است، شده نوشته i ظرف اطالعات ام، i +1 سطر در است؛ آمده ظرف يك به مربوط اطالعات سطر هر در بعد، سطر n در

است. شده نوشته (0 ≤ wi ≤ 300) و (1 ≤ ci ≤ 300) طبيعي عدد دو ترتيب به سپس آن، پدر راس شمارهي ابتدا كه صورت

است. ريشه ظرف يك، شماره ظرف و اند شده گذاري شماره n تا 1 از ورودي ترتيب به ظروف

است. آمده −1 عدد ورودي در آن پدر شماره جاي به ندارد، پدر 1 شماره ظرف كه اين دليل به

خروجي

كند. كسب تواند مي معين كه است امتيازي بيشترين دهندهي نشان كه باشد صحيح عدد يك شامل بايد تنها خروجي

مثال

stdin stdout

3

-1 20 3

1 30 20

1 20 10

13
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اول آزمون

Thieves

ثانيه 2 زماني: محدوديت

مگابايت 256 حافظه: محدوديت

.

همچنين هست. نيز شناسنامه قدرتي شماره داراي شناسنامه شماره بر عالوه ناريا شهروند هر دارد. وجود شهر n ناريا كشور در

شناسنامه قدرتي شماره بايد شود، i شهر وارد بخواهد x فرد اگر باشد. مي vi امنيتي عدد داراي (1 ≤ i ≤ n) شماره به شهر هر

يا بيشتر اي شناسنامه قدرتي شماره داراي كنند مي زندگي x شهر هر در كه افرادي تمام دانيم مي باشد. vi مساوي يا بيشتر x

هستند. vx مساوي

هر يا x شهر تواند مي باشد داشته قرار x شهر در دزد يك اگر دليل همين به هستند، قدرتمند شدت به دزدان همه كشور اين در

الزم كار اين براي دزد كه باشيد داشته توجه كند. غارت را هستند متصل x شهر به مستقيم جاده يك با كه هايي شهر از كدام

كند!!! مكان نقل ديگري شهر هيچ به نيست

شده غارت ها شهر كدام كه اين مورد در اطالعاتي هيچ كه جايي آن از است. كرده غارت را كشور اين از شهر k دزد يك اخيراً

داشته، قرار ام i شهر در ابتدا در دزد كه صورتي در آوريد دست به (1 ≤ i ≤ n) هر ازاي به خواهيم مي شما از نداريم، اند

شهر در دزدي انجام و ها شهر بين حركت و ام i شهر از شروع با بتواند تا باشد بايد چقدر او شماسنامه قدرتي شماره حداقل

مي ولي كند غارت تواند مي بار يك حداكثر را شهر هر دزد يك كه باشيد داشته توجه كند. غارت را شهر k اقل حد مختلف هاي

كند. عبور جاده يا شهر هر از دلخواه تعداد هر به تواند

ورودي

تعداد دهنده نشان ترتيب به (1 ≤ k ≤ n) و (1 ≤ m ≤ 200000) ، (1 ≤ n ≤ 200000) عدد سه ورودي اول سطر در

است. آمده شده غارت هاي شهر تعداد و ها جاده تعداد ها، شهر

. (1 ≤ vi ≤ 1000000) اند. آمده ترتيب به vn تا v
1
عدد n بعدي سطر در

بين طرفه دو جاده يك دهنده نشان كه است آمده (1 ≤ ai, bi ≤ n, ai 6= bi) عدد دو سطر هر در بعدي سطر m از سطر امين i در

كرد. مسافرت ها جاده طريق از ديگر شهر هر به شهري هر از توان مي كه هستند اي گونه به ها جاده و ها شهر است. bi و ai هاي شهر

خروجي

در ابتدا در اگر كه صورتي در دزد اي شناسنامه قدرت كمينه با است برابر ام i عدد كه كنيد چاپ عدد n خروجي سطر تنها در

كند. غارت را شهر k بتواند باشد داشته قرار ام i شهر

مثال

stdin stdout

3 2 3

1 2 3

1 2

2 3

2 2 3
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اول آزمون

Mirrors

ثانيه 1 زماني: محدوديت

مگابايت 256 حافظه: محدوديت

.

ميكنند. كار نور از استفاده با الكتريسيته، جاي به كه شده ساخته پردازشگرهايي تازگي به خيكوال، متحدهي اياالت كشور در

مهندسين از يكي كه خيكوله از دارند، جدي رقابت تكنولوژي زمينهي در خيكوال متحدهي اياالت با كه خيكولند كشور مقامات

آورد. دست به را پردازشگرها اين تكونولوژي معكوس مهندسي با كه خواستهاند است، كامپيوتر علوم زمينهي در خيكولند بهنام

n×m جدول يك در كه هاست آينه از تراشه يك نوري، پردازشگرهاي مركزي هستهي است، داده انجام خيكوله كه تحقيقاتي با

گوشهي از همواره و دارند قرار قطري شكل به تنها آينهها باشد. داشته قرار آينه يك ميتواند جدول خانهي هر در اند. شده چيده

حفرهي n يا باال حفرهي m از يكي از نور پرتوهاي اند. شده كشيده آن راست سمت پايين گوشهي به خانه، يك چپ سمت باال

خارج جدول پايين حفرهي m يا راست سمت حفرهي n از يكي از آينهها روي بازتاب از پس و شده آن وارد جدول چپ سمت

كنيد) نگاه عكس (به ميشود.

.

يك هر مركزي جدول آينههاي نقشهي بايد و است كرده دريافت خيكولند كشور مقامات از را نوري پردازشگر چندين خيكوله

و بتاباند آن به جدول چپي سمت و بااليي خانههاي از پرتو n + m ميتواند تنها او اينكار براي كند. استخراج را پردازشگرها از

بزند. حدس را جدول محتويات پرتوها، از هريك خروجي تحليل با

كنيد. كمك او به برنامه يك نوشتن با كه است خواسته شما از او

ورودي

است. آمده گرها پردازش تعداد (1 ≤ t ≤ 10) عدد ورودي، اول خط در

است. آمده گر پردازش تا t توضيحات بعدي خطوط در

نوشته مركزي هستهي ابعاد ، (1 ≤ m ≤ 1000) و (1 ≤ n ≤ 1000) اعداد آن در كه خط يك با پردازشگر هر توضيحات

از ترتيب (به شدهاند. تابانده چپ سمت از كه است آمده پرتوهايي خروجي بعدي، خط n در سپس ميشود. شروع است، شده

راست) به چپ از ترتيب (به اند. شده تابانده باال از كه ميآيد پرتوهايي خروجي بعدي، خط m در پايين) به باال

معني اين به باشد، شده داده r كاراكتر كه صورتي در است. شده داده نشان شماره و كاراكتر جفت يك شكل به پرتو يك خروجي

۵ ف ۴ صَگ
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است. شده خارج آن از پرتو كه است سطري شماره شده داده عدد و است شده خارج راست سمت از نظر مورد پرتوي كه است

خارج پايين سمت از نظر مورد پرتوي كه است معني اين به باشد، شده داده c كاراكتر كه صورتي در پايين) به باال از ترتيب (به

راست) به چپ از ترتيب (به است. شده خارج آن از پرتو كه است ستوني شماره شده داده عدد و است شده

خروجي

چاپ را impossible عبارت ندارد، وجود خيكوله دادههاي با متناظر جدولي كه درصورتي پردازشگر، هر ازاي به خروجي در

بين كنيد. چاپ نمونه خروجي مشابه را جدول فرمت كنيد. چاپ خروجي در را جدول شكل صورت اين غير در كنيد.

نكنيد. چاپ اضافه خط مختلف پردازشگرهاي خروجيهاي

نماييد. چاپ را ها پاسخ از يكي نباشد، يكتا سوال پاسخ كه صورتي در

مثال

stdin stdout
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