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Day 2 tasksروبات ھا
Persian — 1.0

برادر کوچک ماریتا اسباب بازي هایش را کف اتاق رها کرده است! خوشبختانه ماریتا روبات هاي ویژه اي براي جمع آوري
اسباب بازي ها طراحی کرده است. او به کمک شما براي تعیین آن که کدام روبات کدام اسباب بازي را جمع کند نیاز دارد.

ُام داراي وزن W[i] و اندازه ي S[i] است که هر دو اعداد صحیح هستند. i T اسباب بازي داریم. اسباب بازي  تعداد 
روبات ها به یکی از دو دسته ي زیر تعلق دارند: (1) دسته ي ضعیف (2) دسته ي کوچک.

A روبات ضعیف داریم. هر روبات ضعیف داراي محدودیت وزنی X[i] می باشد، به این معنی که فقط تعداد
اسباب بازي با وزن کم تر از X[i] را می تواند حمل کند. براي روبات هاي ضعیف اندازه ي اسباب بازي ها اهمیتی

ندارد.

B روبات کوچک داریم. هر روبات کوچک داراي محدودیت اندازه اي Y[i] است، به این معنی که فقط تعداد 
اسباب بازي هاي با اندازه ي کم تر از Y[i] را می تواند حمل کند. وزن اسباب بازي ها براي روبات هاي کوچک اهمیتی

ندارد.

هر روبات ماریتا به یک دقیقه زمان براي جمع آوري هر اسباب بازي نیاز دارد. روبات هاي متفاوت می توانند اسباب بازي هاي
متفاوت را به طور هم زمان جمع آوري کنند.

شما باید تعیین کنید که آیا روبات هاي ماریتا می توانند همه ي اسباب بازي ها را جمع کنند، و اگر این گونه است کم ترین
زمان الزم را محاسبه کنید.

مثال ھا

 B = و تعداد ، X = [6,2,9] روبات ضعیف با محدودیت وزنی A = 3 به عنوان مثال اول، فرض کنید که تعداد
T = 10 داریم. در ضمن فرض کنید تعداد اسباب بازي ها Y = [4, 7] 2 روبات کوچک با محدودیت اندازه اي

است.

0123456789شماره ي اسباب بازي

48271538710وزن

6539813765اندازه

کم ترین زمانی که می توان همه ي اسباب بازي ها را جمع کرد 3 دقیقه است.

https://translate.ioi2013.org/day2/w/File:IOI2013-logo-colour.jpg


09/07/2013 IOI 2013 Translations Day 2 - روبات ھا

https://translate.ioi2013.org/day2/w/Robots/fa 2/5

روبات کوچک 1روبات کوچک 0روبات ضعیف 2روبات ضعیف 1روبات ضعیف 0

اسباب بازي 2اسباب بازي 6اسباب بازي 1اسباب بازي 4اسباب بازي 0دقیقھ ی اول

اسباب بازي 8اسباب بازي 3اسباب بازي 5دقیقھ ی دوم

اسباب بازي 9اسباب بازي 7دقیقھ ی سوم

B = 1 و تعداد ، X = [2, 5] روبات ضفیف با محدودیت وزنی A = 2 به عنوان مثال دوم، فرض کنید تعداد
روبات کوچک با محدودیت اندازه اي Y = [2] داریم. در ضمن فرض کنید تعداد اسباب بازي ها T = 3 است.

012شماره ي اسباب بازي

352وزن

132اندازه

هیچ روباتی نمی تواند اسباب بازي با وزن 5 و اندازه ي 3 را بردارد. بنابراین جمع آوري همه ي اسباب بازي ها غیرممکن است.

پیاده سازی

شما باید تابع ()putaway را در یک فایل به صورت زیر پیاده سازي و ارسال کنید:

putaway() :تابع شما

C/C++
int putaway(int A, int B, int T,
        int X[], int Y[], int W[], int S[]);

Pascal
function putaway(A, B, T : LongInt;
        var X, Y, W, S : array of LongInt) : LongInt;

توضیحات

این تابع باید کم ترین زمان ممکن (بر حسب دقیقه) را که روبات ها نیاز دارند تا تمام اسباب بازي ها را جمع آوري کنند
محاسبه کند، یا عدد 1- را به معنی غیر ممکن بودن برگرداند.

پارامترھا

: تعداد روبات هاي ضعیف. A

: تعداد روبات هاي کوچک. B

: تعداد اسباب بازي ها. T

: یک آرایه با اندازه ي A از اعداد صحیح که محدودیت وزنی هر روبات ضعیف را مشخص می کند. X

Y یک آرایه با اندازه ي B از اعداد صحیح که محدودیت اندازه اي هر روبات کوچک را مشخص می کند.
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: یک آرایه با اندازه ي T از اعداد صحیح که وزن اسباب بازي ها را مشخص می کند. W

: یک آرایه با اندازه ي T از اعداد صحیح که اندازه ي اسباب بازي ها را مشخص می کند. S

خروجی: کم ترین زمان موردنیاز (برحسب دقیقه) براي جمع کردن اسباب بازي ها، یا 1- اگر چنین کاري
امکان پذیر نباشد.

اجرای نمونھ

اجراي زیر مربوط به مثال اول باال است:

Parameter Value

A 3

B 2

T 10

X [6, 2, 9]

Y [4, 7]

W [4, 8, 2, 7, 1, 5, 3, 8, 7, 10]

S [6, 5, 3, 9, 8, 1, 3, 7, 6, 5]

Returns 3

اجراي زیر مربوط به مثال دوم باال است:

Parameter Value

A 2

B 1

T 3

X [2, 5]

Y [2]

W [3, 5, 2]

S [1, 3, 2]

Returns -1

محدودیت ھا

محدودیت زمان: 3 ثانیه
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محدودیت حافظه: 64 مگابایت

1 ≤ T ≤ 1,000,000

1 ≤ A + B 0 و ≤ A, B ≤ 50,000

1 ≤ X[i], Y[i], W[i], S[i] ≤ 2,000,000,000

زیرمسئلھ ھا

محدودیت هاي ورودي اضافیامتیاززیرمسئله

T = 2 و A + B = 2 (دقیقًا دو اسباب بازي و دو روبات)114

B = 0 (تمام روبات ها ضعیف اند)214

325A + B ≤ 50 و T ≤ 50

437A + B ≤ 1,000 و T ≤ 10,000

(بدون محدودیت اضافی)510

آزمایش

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

A B T :1 خط

X[0] … X[A-1] :2 خط

Y[0] … Y[B-1] :3 خط

W[i] S[i] :خط بعد T

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

3 2 10
6 2 9
4 7
4 6
8 5
2 3
7 9
1 8
5 1
3 3
8 7
7 6
10 5
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اگر A = 0 یا B = 0 آن گاه خط متناظر (خط 2 یا 3) باید خالی باشد.

نکات زبان

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

Pascal.شروع می شوند ( باید unit Robots را تعریف کنید. تمام آرایه ها از 0 (و نه 1

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


