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Day 2 tasksغار
Persian — 1.0

بعد از گم کردن راه در یک پیاده روي طوالنی از مرکز دانشگاه UQ، شما به ورودي یک مجموعه  غار سحرآمیز رسیده اید که

N سوئیچ مسدود شده N درب متوالی و  به اعماق زیر دانشگاه راه دارد. ورودي غار با یک سامانه ي امنیتی متشکل از 
است. هر درب پشت درب قبلی قرار گرفته و هر سوئیچ به یک درب جداگانه وصل شده است (هیچ دو سوئیچی به یک درب

متصل نیستند).

0 1 2 3

0 1 2 30 1 2 3

0 نزدیک ترین درب به شما 1 ,0, …, (N - 1) شماره گذاري شده اند، طوري که درب شماره ي  درب ها به ترتیب با اعداد 

1 ,0, …, (N - 1) شماره گذاري شده اند، اما شما نمی دانید که کدام سوئیچ به کدام درب می باشد. سوئیچ ها نیز با اعداد 
متصل است.

سوئیچ ها در ورودي غار قرار گرفته اند. هر سوئیچ می تواند در یکی از دو حالت باال یا پایین قرار داشته باشند. براي هر سوئیچ،
تنها یکی از این حاالت درست است: اگر یک سوئیچ در حالت درست خود باشد، دربی که به سوئیچ وصل است باز می شود و
اگر سوئیچ در حالت درست خود نباشد، دربی که به آن وصل است، بسته خواهد بود. حالت درست می تواند براي سوئیچ هاي

مختلف، متفاوت باشد و شما از حالت درست براي سوئیچ ها اطالع ندارید.

شما می خواهید این سیستم امنیتی را بشناسید. براي این منظور، شما می توانید سوئیچ ها را در یک وضعیت دل خواه قرار
دهید و سپس وارد غار شوید تا ببینید اولین درب بسته کدام است. درب ها شفاف نیستند و وقتی شما به اولین درب بسته

برسید، هیچ دربی که پشت آن باشد را نمی بینید.

70,000 ترکیب از سوئیچ ها را بررسی کنید (و نه بیشتر). وظیفه شما این شما به اندازه اي زمان دارید که می توانید حداکثر 
است که وضعیت درست هر سوئیچ و همچنین دربی که به  آن سوئیچ متصل است را بیابید.
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پیاده سازی

شما باید یک فایل شامل پیاده سازي تابع ()exploreCave را به سامانه ي  داوري ارسال کنید. این تابع می تواند
70000 بار تابع ()tryCombination را فراخوانی کند، و باید با فراخوانی تابع ()answer در سامانه حداکثر 

داوري به اتمام برسد. این توابع در ادامه توضیح داده شده اند.

tryCombination() :تابع مصحح

C/C++ int tryCombination(int S[]);

Pascal function tryCombination(var S: array of LongInt) : LongInt;

توضیحات

این تابع در برنامه ي مصحح پیاده سازي شده است. این تابع به شما اجازه می دهد که یک ترکیب  از سوئیچ ها را امتحان
کنید، و سپس با ورود به غار اولین درب بسته را پیدا کنید. اگر همه ي درب ها باز باشند، تابع مقدار 1- را باز می گرداند.

N خواهد بود. این تابع در زمان O(N) اجرا می شود، یعنی زمان اجرا در بدترین حالت متناسب با 

70000 بار صدا زده شود. این تابع باید حداکثر 

پارامترھا

ُام i که وضعیت هر سوئیچ را مشخص می کند. S[i]  مربوط به وضعیت سوئیچ  N : یک آرایه به طول  S

1 به معنی پایین بودن آن است. 0 به معنی باال بودن سوئیچ و مقدار  است. مقدار 

خروجی: شماره اولین دربی که بسته است. در صورت باز بودن همه درب ها مقدار 1- برگردانده خواهد شد.

answer() :تابع مصحح

C/C++ void answer(int S[], int D[]);

Pascal procedure answer(var S, D: array of LongInt);

توضیحات

شما باید هنگامی این تابع را فراخوانی کنید که ترکیبی از سوئیچ ها که همه ي درب ها را باز می کند و همچنین شماره ي
دربی که به هر سوئیچ متصل است را یافته باشید.

پارامترھا
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N که وضعیت درست هر سوئیچ را مشخص می کند. فرمت آن مشابه آن چه در تابع : یک آرایه به طول  S
()tryCombination که در باال توضیح داده شد می باشد.

که درب متصل به هر سوئیچ را مشخص می کند. به طور مشخص، عنصر D[i] باید N : یک آرایه به طول  D

ام به آن متصل است. i شامل شماره ي دربی باشد که سوئیچ 

خروجی: این تابع چیزي باز نمی گرداند، اما باعث خاتمه ي برنامه می شود.

exploreCave() :تابع شما

C/C++ void exploreCave(int N);

Pascal procedure exploreCave(N: longint);

توضیحات

برنامه ي ارسالی شما باید این تابع را پیاده سازي کند.

این تابع باید از تابع ()tryCombination در برنامه ي مصحح، براي پیدا کردن وضعیت درست براي هر سوئیچ و
درب متصل به آن، استفاده کند. بعد از تعیین این موارد، تابع ()answer باید فقط یک بار فراخوانی شود.

پارامترھا

: تعداد سوئیچ ها و درب هاي درون غار. N

اجرای نمونھ

فرض کنید درب ها و سوئیچ ها در وضعیتی که در شکل باال نشان داده  شده، قرار داشته باشند.

توضیحخروجیفراخوانی تابع

 tryCombination([1,
0, 1, 1])

1
به شکل توجه کنید. سوئیچ هاي 0، 2 و 3 پایین هستند، اما سوئیچ 1 باال
است. تابع عدد 1 را برمی گرداند، به این معنی که درب شماره ي 1 اولین

درب بسته از سمت چپ است.

 tryCombination([0,
1, 1, 0])

درب هاي 0، 1 و 2 باز هستند، درحالی که درب 3 بسته است.3

 tryCombination([1,
1, 1, 0])

-1
پایین بردن سوئیچ 0 باعث می شود که همه درب ها باز شوند و در نتیجه

تابع عدد 1- را برمی گرداند.

 answer([1, 1, 1,
0], [3, 1, 0, 2])

(برنامه
پایان

می یابد)

حدس می زنیم که ترکیب درست سوئیچ ها [0 ,1 ,1 ,1] است و
سوئیچ هاي 0، 1، 2 و 3 به ترتیب به درب هاي 3، 1، 0 و 2 متصل

هستند.
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محدودیت ھا

محدودیت زمان: 2 ثانیه

محدودیت حافظه: 32 مگابایت

1 ≤ N ≤ 5,000

زیرمسئلھ ھا

محدودیت ھای اضافی ورودیامتیاززیرمسئلھ ھا

i متصل است. وظیفه ي شما تنها پیدا112 i به درب  ، سوییچ i براي هر
کردن ترکیب درست براي سوئیچ ها است.

213
ترکیب درست همواره [0 ,… ,0 ,0 ,0] خواهد بود. شما تنها

باید مشخص کنید که هر سوئیچ به کدام درب وصل است.

321N ≤ 100

430N ≤ 2,000

(بدون محدودیت اضافی)524

آزمایش

مصححی که روي کامپیوتر شما قرار دارد، ورودي را از فایل cave.in می خواند، که این فایل باید به شکل زیر باشد:

N :1 خط

S[0] S[1] … S[N - 1] :2 خط

D[0] D[1] … D[N - 1] :3 خط

i به آن i و D[i] دربی است که سوئیچ  اینجا N تعداد درب ها و سوئیچ ها، S[i] وضعیت درست براي سوئیچ 
متصل است.

براي نمونه، مثال باال باید به شکل زیر داده شود:

4
1 1 1 0
3 1 0 2
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نکات زبان

C/C++.را به برنامه ي خود اضافه کنید #include "cave.h" شما باید

Pascal
شما باید unit Cave را تعریف کنید و همچنین توابع برنامه ي مصحح را به شکل زیر به

. تمامی آرایه ها با شروع از 0 (و نه  uses GraderHelpLib :برنامه ي خود اضافه کنید
) شمارش می شوند. 1

براي دیدن مثال ها به راه  حل هاي نمونه بر روي کامپیوتر خود مراجعه کنید.


