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International	Olympiad	in	Informatics	2014
13-20th	July	2014
Taipei,	Taiwan
Day-1	tasks

rail
Language:	en-LKA

Rail
Taiwan	වල	බට ර	සහ	නැෙගන ර	 	 ර	ස බ ධ	කරන	 ශාල	 ය	මා ගය 	ඇත.
ය	මා ගය	 	ෙකාට 	ගණන 	සම ත	ෙ �	බට ර	ෙකලව 	පට ෙගන,	ෙකාට 	

	ෙලස	න 	කර	ඇත.	සෑම	ෙකාටසකම	උ 	ඇ 	ෙ 	පාෙ 	බට ර	 ශාවට
පමන ද,	ද 	ඇ 	ෙ 	පාෙ 	නැෙගන ර	 ශාවට	පමන ද,	ගම 	කල	හැ 	අතර,	සමහර
ට	ඒ	ෙදක	අතර	 ය	නැව 	 ථානය 	 ෙබ .

ෙකාට 	ව ග	3 	ඇත.	C	ව ගෙ 	ෙකාටසක	උ 	ෙ 	පාෙර 	පමන 	ඇ ය	හැ ,
ද 	ෙ 	පාරට	පමන 	 ට 	 ය	හැ 	 ය	නැව 	ෙපාළ 	ඇත.	 D	ව ගෙ 	ෙකාටසක
ද 	ෙ 	පාෙර 	පමන 	ඇ ය	හැ ,	උ 	ෙ 	පාරට	පමන 	 ට 	 ය	හැ 	 ය
නැව 	ෙපාළ 	ඇත.	 empty	ව ගෙ 	ෙකාටසක	 ය	නැව 	ෙපාළ 	ෙනාමැත�

උදාහරණය 	ෙලස,	පහත	 පෙ 	0,	4,	සහ	6	ෙකාට 	 empty	ව ගෙ 	ෙ ;	1,	2,	සහ	3	ෙකාට 	C
ව ගෙ 	ෙ ;	5	ෙකාටස	 D	ව ගෙ 	ෙ �	ෙකාට 	එ ෙනකට	 ර 	අතට	ස බ ධ	ෙ �
එකලඟ	ෙකාට 	වල	ෙ 	පාරව 	 connector	ව 	ස බ ධ	කර	ඇත	-	ඒවා	 පෙ 	අ 	කර
ඇ 	ඍ ෙකා්ණා ර	ව 	ද වා	ඇත.

ය	මා ගෙ 	0	 ට	 	ද වා	න 	කර	ඇ 	 ය	නැව 	ෙපාළව 	 	ගණන 	ඇත.
ඕනෑම	 ය	නැව 	ෙපාළ 	ඕනෑම	 ය	නැව 	ෙපාළකට 	ෙ 	පාෙර 	ගම
කල	හැ 	බව	උපක පනය	කර .	උදාහරණය 	ෙලස,	0	 ය	නැව 	ෙපාළ	 ට	2	 ය
නැව 	ෙපාළට	ගම 	 මට	න ,	2	ෙකාටෙස 	පට 	ෙගන,	ද 	ෙ 	පාෙර 	3	සහ	4
ෙකාට 	ප කර,	5	වන	ෙකාටෙ 	1	වන	 ය	නැව 	ෙපාළ	හරහා	ගම 	කර,	උ 	ෙ
පාෙර 	4	වන	ෙකාටස	ප කර,	3	වන	ෙකාටෙ 	2	වන	 ය	නැව 	ෙපාළට	පැ ය	හැක.

ප	ආකාරය 	ගම 	කල	හැ 	 සා,	එක	 ය	නැව 	ෙපාළ 	තව 	 ය	නැව
ෙපාළකට	ඇ 	 ර,	ප මට	අව ය	වන	අවම 	connector	ගණන	ෙලස	අ ථ	දැ ෙ .
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උදාහරණය 	ෙලස,	0	 ය	නැව 	ෙපාළ	 ට	2	 ය	නැව 	ෙපාළට	ගම 	 මට	ඇ
ෙක ම	මා ගය	ෙකාට 	2-3-4-5-4-3	භා තා	කර	connector	5 	ප කර 	-	එ සා	 ර	5 	ෙ .

ය	මා ගය	ප ඝණක	ප ධ ය 	කළමණාකරනය	කර .	 ය	අ ට ම 	ෙ ෙව
ය	නැව 	ෙපාළව 	 ටා	ඇ ෙ 	 මන	ෙකාටෙ දව ,	 මන	ජා ෙ 	ෙකාටසකව 	ද

ය න	ප ඝණක	ප ධ ය	ෙනාද .	0	 ය	නැව 	ෙපාළ	 	ෙකාටස	පමන 	ද නා
අතර,	එය	සෑම	 ටම	 	ව ගෙ 	ෙකාටස �	වාසනාවට,	ප ඝණකයට	ඕනෑම	 ය	නැව
ෙපාළ 	ඕනෑම	 ය	නැව 	ෙපාළකට	ඇ 	 ර	ෙසායාගත	හැක.	උදාහරණය 	ෙලස,	"0
ය	නැව 	ෙපාළ	 ට	2	 ය	නැව 	ෙපාළට	ඇ 	 ර?"	යැ 	ඇ ෙවා 	 ර	ෙලස	5

ලැෙ .


