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اعداد با رنگ آمیزی

این در م گیریم. نظر در را بازی این از ی بعدی ساده ی نسخه ی ی ما است. معروف بازی ی اعداد» با «رنگ آمیزی
شماره گذاری n − ١ تا ٠ با ترتیب به راست به چپ از خانه ها م شود. داده ن بازی به خانه n شامل سطر ی بازی
‘_’ با را سفید خانه های و ‘X’ با را سیاه خانه های کند. رنگ آمیزی سیاه یا سفید رنگ با را خانه هر باید ن بازی شده اند.

م دهیم. نشان

خانه ها باید او است. شده  داده ن بازی به م نامیم سرنخ را آن ها که مثبت صحیح عدد k از c = [c٠, . . . , ck−١] دنباله ی
هم چنین دهند. یل تش مجاور خانه های از بلوک k دقیقاً سطر این در سیاه خانه های که کند رنگ آمیزی نحوی به را
c = [٣, ۴] برابر سرنخ ها اگر مثال باشد. ci برابر باید چپ سمت از (٠ از شروع (با iاُم بلوک در سیاه خانه های تعداد
است. ۴ طول به ری دی و ٣ طول به ی که است مجاور سیاه خانه های از بلوک دو دقیقاً شامل بازی جواب باشند،
باشید داشته توجه است. “_XXX__XXXX” برابر سرنخ با سازگار جواب ی ،c = [٣, ۴] و n = ١٠ اگر نتیجه در
ندارند. قرار درست ترتیب در سیاه خانه های بلوک های چون نیست، سرنخ با سازگار جواب ی “XXXX_XXX__” که
خانه های از بلوک ی فقط مجرا بلوک دو جای به چون نیست، سرنخ با سازگار جواب ی “__XXXXXXX_” هم چنین

دارد. وجود سیاه
م دانید، را c و n شما که معن این به است. شده داده شما به اعداد» با «رنگ آمیزی بازی از نیمه تمام سناریوی ی
که است این شما وظیفه ی شوند. سفید باید خانه ها از بعض و سیاه باید خانه ها از بعض که م دانید آن بر عالوه و

آورید. به دست خانه ها مورد در بیشتری اطالعات
آن ها رنگ که خانه هایی با هم چنین و داشته، سازگاری سرنخ ها با که است جوابی معتبر» «جواب ی دقیق تر، طور به
سیاه رنگ به معتبر جواب های همه ی در که را خانه هایی باید شما برنامه ی باشد. داشته مطابقت شده، مشخص قبل از

کند. پیدا م شوند رنگ آمیزی سفید رنگ به معتبر جواب های همه ی در که را خانه هایی نیز و م شوند، رنگ آمیزی
دارد. وجود معتبر جواب ی حداقل که است ل ش به ورودی که کنید فرض م توانید

پیاده سازی جزئیات

کنید: پیاده سازی را زیر تابع باید شما

string solve_puzzle(string s, int[] c) •

با: است برابر i کارکتر (٠ ≤ i ≤ n− ١) i هر برای .n طول به رشته ای :s •
باشد، سیاه باید i خانه ی اگر ،‘X’ •

باشد، سفید باید i خانه ی اگر ،‘_’ •
باشد، نشده ارائه i خانه ی مورد در اطالعات اگر ،‘.’ •

شد، تعریف باال چه آن مطابق سرنخ ها، از k طول به آرایه ای :c •

خروج i کارکتر (٠ ≤ i ≤ n − ١) i هر برای برگرداند. خروج عنوان به n طول به رشته ای باید تابع •
باشد: زیر صورت به باید

١



باشد، سیاه باید معتبر جواب هر در i خانه ی اگر ،‘X’ •
باشد، سفید باید معتبر جواب هر در i خانه ی اگر ،‘_’ •

از ی در  i خانه ی که طوری باشد داشته وجود معتبر جواب دو اگر (یعن صورت این غیر در ،‘?’ •
باشد.) سفید ری دی در و سیاه آن ها

است: متفاوت کم تابع تعریف ،C زبان برای

void solve_puzzle(int n, char* s, int k, int* c, char* result) •

خانه ها)، (تعداد s رشته ی طول :n •
سرنخ ها)، (تعداد c آرایه ی طول :k •

است. باال همانند پارامترها بقیه ی •
بنویسد. result رشته ی در را جواب باید تابع کاراکتر، n شامل رشته ی برگرداندن جای به •

است: زیر شرح به مسئله این در به کاررفته کارکترهای ASCII کد

،٨٨ :‘X’ •

،٩۵ :‘_’ •

،۴۶ :‘.’ •

.۶٣ :‘?’ •

کنید.  استفاده داده شده قالب فایل های از لطفا خود، موردنظر برنامه سازی زبان در پیاده سازی جزئیات برای

مثال ها

١ مثال

solve_puzzle("..........", [3, 4])
است: آمده زیر در بازی این برای معتبر جواب های تمام

،“XXX_XXXX__” •

،“XXX__XXXX_” •

،“XXX___XXXX” •

،“_XXX_XXXX_” •

،“_XXX__XXXX” •

.“__XXX_XXXX” •

معتبر جواب های همه ی در (٠ اندیس از شروع (با ٧ و ۶ ،٢ اندیس با خانه های که داد تشخیص م توان جواب ها این از
عبارت صحیح جواب نتیجه، در نیستند. سیاه جواب ها تمام در لزوماً ول باشند، سیاه م توانند خانه ها بقیه ی است. سیاه

.“??X???XX??” از است

٢



٢ مثال

solve_puzzle("........", [3, 4])
.“XXX_XXXX” از است عبارت صحیح جواب و است تشخیص قابل تا ی صورت به جواب مثال، این در

٣ مثال

solve_puzzle("..._._....", [3])
بین نم توان را سیاه متوال خانه ی سه هیچ چون باشد، سفید باید نیز ۴ خانه ی یریم ب نتیجه م توانیم مثال، این در

است. “???___????” برابر درست جواب نتیجه، در داد. قرار ۵ و ٣ اندیس های با سفید خانه ی دو

۴ مثال

solve_puzzle(".X........", [3])
م کنند: صدق مثال این در معتبر جواب دو فقط

،“XXX_______” •

.“_XXX______” •

.“?XX?______” از است عبارت صحیح جواب بنابراین،

زیرمسئله ها

.١ ≤ ci ≤ n داریم ٠ ≤ i ≤ k − ١ هر برای و ،١ ≤ k ≤ n زیرمسئله ها، تمام در

،( خال (بازی است ’.’ شامل فقط s ،k = ١ ،n ≤ ٢٠ امتیاز) ٧) .١

است، ’.’ شامل فقط s ،n ≤ ٢٠ امتیاز) ٣) .٢

است، ’.’ شامل فقط s ،n ≤ ١٠٠ امتیاز) ٢٢) .٣

داریم)، اطالعات سفید خانه های مورد در (فقط است ’_’ و ’.’ شامل فقط s ،n ≤ ١٠٠ امتیاز) ٢٧) .۴

،n ≤ ١٠٠ امتیاز) ٢١) .۵

،k ≤ ١٠٠ ،n ≤ ۵ ٠٠٠ امتیاز) ١٠) .۶

.k ≤ ١٠٠ ،n ≤ ٢٠٠ ٠٠٠ امتیاز) ١٠) .٧

نمونه ارزیاب

م خواند: زیر قالب در را ورودی نمونه، ارزیاب

،s رشته ی :١ خط •

.c٠, . . . , ck−١ صحیح عدد k آن از پس و k صحیح عدد :٢ خط •

٣


