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 – باززیی المپا١۱
 یکی اازز باززیی هایی که ااددیسونن پس اازز ااخترااعع برقق وو المپ ااخترااعع کردد، باززیی المپا بودد. ااین باززیی ساددهه تنها ددوو حرکت ددااشته وو

عدیی  یک آآرراایه یی ددوو ـب که ددرر  ااست  صوررتت  ه ااین  ینn ددرر nـب ند وو ززـم ررووشن می ـک پ ها رراا  عدااددیی اازز الـم باززیکن ااوولل ـت پ ها،    اازز الـم
  حرکت، ززمین باززیی رراا به گونه اایی تغییر ددهد که یک مربعkباززیی رراا تحویل نفر ددوومم می ددهد. سپس ااگر نفر ددوومم بتوااند ددرر حدااکثر 

m ددرر mمپ ها اایجادد شودد که همگی ررووشن یا همگی خاموشش باشند، برندهه ااست وو ددرر غیر ااین صوررتت نفر ددوومم برندهه یی باززیی   اازز ال
خوااهد بودد. هر حرکت شامل ررووشن یا خاموشش کرددنن یک المپ ااست.

ووررووددیی
تداا خط ااوولل ووررووددیی ااـب سپس nددرر  ≥m1≤mوو  n≤102سپس ≥k1وو  k ≤104آآمد. ددرر n ـخوااهد 

 به معنایی خاموشش خوااهد آآمد.oکاررااکتریی متشکل اازز کاررااکترهایی # به معنایی ررووشن وو nخط بعدیی، ددرر هر خط یک ررشته یی

خرووجی
. رراا ددرر خرووجی چاپپ کنید (بزررگی وو کوچکی حرووفف مهم ااست)NO وو ااگر نه عباررتت YESااگر نفر ددوومم برندهه می شودد عباررتت 
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OutputInput
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:٢۲نمونه یی 
OutputInput
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:٣۳نمونه یی  
OutputInput
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 ‑‐اانتخابب لباسس٢۲
 فرهادد به تاززگی قصد خرید لباسس کرددهه وو براایی همین به یک مغاززهه یی لباسس فرووشی ررفته ااست. االبته ااوو که یک دداانش آآموزز مقتصد
 ااست قصد دداارردد تا کمترین پولل ممکن رراا خرجج کند. ااوو قصد دداارردد سه لباسس بخردد به شرطی که هر سه یی آآنن ها به هم بیاید (یعنی

به ـلباسس ٣۳ وو ـلباسس ٣۳ به ـلباسس ٢۲، ـلباسس ٢۲ به ـلباسس ١۱ـلباسس  ند رراا ددرر١۱  به هم می آآـی  )! ـفرووشندهه لـیستی اازز ـجفت‑‐لـباسس هایی که 
 ااختیارر فرهادد قراارر ددااددهه ااست تا ااوو بتوااند با خیالل ررااحت به اانتخابش بپرددااززدد. همچنین براایی ااین که فرهادد کمترین پولل ممکن رراا
 خرجج کند، فرووشندهه قیمت لباسس ها رراا نیز ددرر ااختیارر ااوو قراارر ددااددهه ااست. فقط چونن ااطالعاتت کمی ززیادد ااست فرهادد گیج شدهه، به

ااوو کمک کنید تا کمترین میزاانن پولل براایی خرجج کرددنن رراا به ددست بیاوورردد.

ووررووددیی
3≤nکه تعداادد کل لباسس هاستnددرر خط ااوولل ووررووددیی اابتداا  ≤100وو سپسmلباسس هایی که به هم‐‑که تعداادد جفت 

ند   0≤m≤nمی آآـی n−1/2 باسس یب اازز ـل به ترـت اسس ها  مت لـب خط ددوومم قـی سپس ددرر  آآمدهه.  باسس١۱  تا ـل  nدهه ااست  آآـم
حدااقل  باسس  هر ـل حدااکثر١۱(قـیمت  ااست). ددرر١۱٠۰۶  وو   mااست. مطمئن آآمدهه  ند  هم می آآـی به  که  اسس هایی  عدیی، ززووجج لـب  خط ـب

هستند.n تا١۱هستیم ززووجج تکراارریی ووجودد نداارردد وو همه ااعداادد بین 

خرووجی
انن پذیر شدهه اامـک ته  شرووطط گـف با  کارریی  ین  ااگر چـن کردد.  خرجج  شدهه  ته  شراایط گـف با  باسس  سه ـل رید  براایی ـخ ی تواانن  که ـم پولی   حدااقل 

ددرر خرووجی چاپپ شودد.1−نیست، عددد 

:١۱نمونه یی 
OutputInput
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 ‑‐پوللهایی جزیرههیی ااینگوررااضض٣۳
عدها که ـب بردد  جایی  به  ااموااجج آآبب ااوو رراا  شد وو ـکشتی ااشش شـکست!  ددچارر ـطوفانن  ددااشت  با ـکشتی رراا  که ـقصد ـمسافرتت   ـهوشنگ 
 فهمید جزیرهه یی ااینگوررااضض نامم دداارردد! االبته فکر نکنید آآنن جا آآددمم خواارر بودد وو اازز ااین حرفف ها! نه! همه جایی ددنیا متمدنن شدهه! هوشنگ
 هم ررفت ررستورراانن ااما آآنن جا فقط پولل خوددشانن رراا قبولل می کرددند. بنابرااین ااوو اابتداا به صراافی ااینگورر‑‐ااکسچنج ررفت تا پولش رراا
 عوضض کند. ووقتی پولل ها رراا ددرریافت کردد ددید تعداادد ااررقامم پولل هایشانن خیلی نا منظم وو ززیادد ااست! ووقتی به ررستورراانن برگشت، وو

  قرااضض به صندووقق دداارر دداادد،١۱۵٠۰ قرااضه (ووااحد پولل ااینگوررااضض) سفاررشش دداادد وو یک ااسکناسس که رروویش نوشته بودد ١۱۵٠۰یک غذاایی 
ااین  اارربابب!  کردد وو ـگفت:  ندیی  ندهه یی بـل اید قرااضض ١۱۵٠۰صندووقق دداارر ـخ شما ـب رااضه ١۱۵٠۰ ـهست وو  راابر ـق رااضه ـب کردد! ـق رددااخت   ـپ

 قرااضه دداادد! ۶مجموعع ااررقامم ااسکناسس هست قربانن! شما ااالنن به من فقط 
هه ررفته، چاررهه اایی ندااشت جز ااین که بنشیند وو ااررززشش قرااضه یی هر ااسکناسس که براابر مجموعع  هوشنگ که فهمید بدجورریی سرشش کال

ااررقامش بودد رراا حسابب کند!

ووررووددیی
خط ااوولل ووررووددیی ااـبـتداا کل ااسکناسس هـاستnددرر  1≤nکه تـعداادد  ≤100سپس شدهه ررووییn وو  عددد ددررجج  که   عددد 

 ااست).١۱٠۰١۱٠۰٠۰٠۰٠۰ وو حدااکثر ١۱ااسکناسس هاست آآمدهه (عددد هر ااسکناسس حدااقل 

خرووجی
مجموعع پولل ها بر حسب ووااحد قرااضه (یعنی مجموعع همه مجموعع ررقم ها).
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OutputInput

403
123456
100000000000000000000000000
99

:٢۲نمونه یی 
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