
الیتز آوت

محدودیت زمان: ۱ ثانیه

محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

به شما یک جدول  بازی  این  در  کنیم.  پیاده سازی  جاوا  از  استفاده  با  را  بازی ساده  یک  این سوال می خواهیم  در 

 داده شده که برخی از خانه های آن تاریک و باقی خانه های آن روشن اند. در هر حرکت شما می توانید یک

خانه انتخاب کرده و آن خانه بهمراه خانه های باالیی، راستی، چپی و پایینی را به حالت مخالف حالتی که در آن قرار

دارند در آورید (هر یک اگر روشن بودند، تاریک و اگر تاریک بودند روشن شوند).

برای آشنایی بیش تر با این بازی می توانید به  مراجعه کنید.

را به باید این حرکات  از حرکات روی خانه های جدول داده می شود و شما  به شما یک جدول  و یک دنباله 

ترتیب روی جدول اعمال کرده و جدول نهایی را چاپ کنید.

وروی
در اولین خط ورودی با فاصله و به ترتیب به شما اعداد طبیعی  و  داده می شود که ابعاد این جدول می باشند.

* # نشان دهنده خانه تاریک و  * داده می شود که  # و  در  خط بعدی در هر خط یک رشته  کاراکتری از 

نشان دهنده خانه روشن است.

در خط بعد  که تعداد عمل های ما روی جدول می باشد داده شده و در  خط بعدی، در هر خط یک دوتایی  از

مختصات خانه های جدول داده می شوند که باید عمل شرح داده شده روی آن ها اجرا شود (جدول ورودی را در کنسول

در نظر بگیرید، شمارش خانه های آن را مانند دستگاه مختصات از خانه پایین چپ و از شماره  تا  برای طول و 

تا  برای عرض خانه ها انجام دهید).

خروجی
در خروجی می بایست جدول نهایی بازی را با همان فرم و قاعده ای در ورودی به شما داده شد، چاپ کنید.
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مثال

ورودی نمونه ۱

خروجی نمونه ۱

ورودی نمونه ۲

خروجی نمونه ۲
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تقویم جمالی

این سوال داوری نداشته و پس از امتحان، توسط دستیاران آموزشی تصحیح می شود.

دقت کنید که در هنگام تصحیح تنها ارسال نهایی شما مورد بررسی قرار می گیرد.

عرفان و سینا که به علت سختگیری های فراوان در درس بی پی، از تیم درس برنامه نویسی تبعید شده و اجازه ثبت

درخواست برای  تی ای شدن در درس ای پی را نداشتند، تصمیم گرفتند در آخرین تالش خود برای جلب رضایت استاد

برای کالسی  نیازمند  آن ها  پروژه،  این  از  بخشی  در  کنند.  پیاده سازی  و  طراحی  ای پی  درس  برای  پروژه  یک  درس، 

ذخیره سازی تاریخ بودند که از تقویم جاللی استفاده کند. ولی از آن جا که هر دو درگیر پایان ترم درس مباحثی در

بهینه سازی هشت وجهی ها بوده و فرصت پیاده سازی این تقویم را نداشتند، از شما می خواهند نسخه ای ساده شده از

تمامی و  داشته  روز  هر سال   در  تقویم  این  کنید.  پیاده سازی  آن ها  برای  نامیده اند،  جمالی  تقویم  که  را،  آن 

ماه های آن  روزه می باشند. این تقویم، سال کبیسه ندارد.

در آن  مشابه  موارد  یا  تاریخ  روی  بر  عملیات  انجام  برای  جاوا  آماده   و  موجود  توابع  از  استفاده  که  کنید  توجه 

پیاده سازی این سوال مجاز نمی باشد.

JamaliCalendar بگذارید و توابع و پارامترهایی که در ادامه گفته شده است را پیاده سازی نام این کالس را 

کنید. در پیاده سازی توابع گفته شده، می توانید از بقیه  ی توابعی که در این کالس نوشته اید نیز استفاده کنید.

همچنین به هیچ عنوان نباید اسم کالس و توابع را عوض کنید و آرگومان های ورودی را نباید تغییر دهید و خروجی

را هم نباید عوض کنید.

مواردی که باید در این کالس پیاده سازی کنید به شرح زیر می باشند:

در این کالس باید یک تاریخ از کاربر گرفته و آن را نگهداری کنید. به این صورت که یک Constructor باید

int را ورودی بگیرد که به ترتیب بیانگر سال، ماه و روز تاریخ موردنظر برای این کالس طراحی کنید که سه 

باشند. Constructor باید به صورت زیر باشد:

توجه کنید که نحوه ی ذخیره سازی تاریخ موردنظر، به سلیقه  خودتان می باشد.

بردن تاریخ به جلو یا عقب:
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public JamaliCalendar(int year, int month, int day)1



true باشد، باید به میزان forward برابر  changeDate باید به صورت باال نوشته شود و در صورتی که  تابع 

برابر   forward که  صورتی  در  و  کنیم  بروزرسانی  را  آن  و  برویم  جلو  به  ذخیره شده  تاریخ  از  شده،  گفته  تاریخ 

false باشد، باید به میزان تاریخ گفته شده، از تاریخ ذخیره شده به عقب برگردیم و آن را بروزرسانی کنیم.

month نیز نمی تواند خارج از محدوده  قرار گیرد. day نمی تواند خارج از محدوده  و  دقت کنید که 

در صورتی که پس از عقب یا جلو بردن تاریخ، هر یک از این دو متغیر، مقداری غیرمجاز پیدا کردند، آن را به شیوه

استاندارد مرسوم درآورید. برای مثال  را به  تبدیل کنید.

و  صورت   به  تابع  ورودی  و  باشد  با   برابر  سیستم  کنونی  تاریخ  که  صورتی  در 

 و  و  باشد، تاریخ کنونی سیستم باید برابر با  شود.

بدست آوردن اختالف تاریخ داده شده با تاریخ ذخیره شده:

در این تابع، به شما یک تاریخ داده می شود و باید اختالف تاریخ داده شده با تاریخ ذخیره شده را به دست بیاورید.

int باشد به صورتی که اندیس  آن بیانگر تعداد خروجی این تابع باید به صورت یک آرایه ی  عضوی از جنس 

در همچنین  باشد.  اختالف  روز  تعداد  بیانگر  آن  اندیس   اختالف،  ماه  تعداد  بیانگر  آن  اندیس   اختالف،  سال 

صورتی که تاریخ داده شده، قبل از تاریخ ذخیره شده باشد، باید اندیس  آرایه برابر با  باشد و در صورتی که تاریخ

داده شده، برابر با تاریخ ذخیره شده یا بعد از آن باشد، اندیس  آرایه باید برابر با  باشد.

و  با   برابر  تابع  ورودی  و  باشد  با   برابر  سیستم  کنونی  تاریخ  اگر  مثال  برای 

 و  باشد، اختالف این دو تاریخ برابر ۲ روز می باشد و تاریخ ورودی، قبل از تاریخ ذخیره

شده می باشد و در نتیجه اندیس ۰ آرایه برابر با ۰ و اندیس ۱ آرایه برابر با ۰ و اندیس ۲ آرایه برابر با ۲ و اندیس ۳

آرایه برابر با ۰ می باشد.

آیا تاریخ داده شده قبل از تاریخ ذخیره شده می باشد؟

در این تابع، یک تاریخ به عنوان ورودی داده می شود و در صورتی که تاریخ داده شده قبل از تاریخ ذخیره شده باشد، 

false برمی گرداند. true برمی گرداند و در غیر اینصورت 

public void changeDate(int year, int month, int day, boolean forward)1

[1, 30][1, 12]

60/13/3461/02/04

1400/10/26year = 1

month = 0day = 1forward = true1401/10/27

public int[] getDifference(int year, int month, int day)1
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1400/10/26year = 1400

month = 10day = 24

public boolean isSooner(int year, int month, int day)1



و  که   باشد  این شکل  به  تابع  ورودی  و  باشد  با   برابر  کنونی  تاریخ  اگر  مثال  برای 

false می باشد.  و  باشد آنگاه خروجی تابع 

تبدیل تاریخ به روز

را خروجی (تاریخ کنونی) سپری شده است  تاریخ ذخیره شده  تا  تاریخ  از مبدا  روزهایی که  باید تعداد  تابع،  این  در 

دهید. مبدا تاریخ را  درنظر بگیرید. همچنین تاریخ ذخیره شده را نیز در شمارش حساب کنید. برای مثال

اگر تاریخ کنونی برابر با  باشد، پاسخ برابر با ۳۲ می باشد (توجه کنید هم روز اول و هم روز فعلی شمرده

می شود).

تشخیص سن یک فرد

تاریخ تا  فرد  آن  تولد  تاریخ  از  شده  سپری  سال های  تعداد  باید  و  می شود  داده  فرد  یک  تولد  تاریخ  تابع،  این  در 

ذخیره شده را بنویسید. تضمین می شود که تاریخ داده شده، پیش از تاریخ ذخیره شده می باشد (فرد به دنیا آمده

است).

باشد، با   برابر  فرد  یک  تولد  تاریخ  و  باشد  با   برابر  ذخیره شده  تاریخ  اگر  مثال  برای 

باشد، فرد،   تولد  اگر  اما  است.  نشده  کامل سپری  سال  یک  هنوز  زیرا  باشد  با   برابر  باید  خروجی 

خروجی باید برابر با  باشد.

نمایش تاریخ ذخیره شده:

را خروجی دهد به این باید تاریخ ذخیره شده  int باشد و  از جنس  باید یک آرایه ی سه عضوی  تابع  خروجی این 

، ماه ذخیره شده در اندیس  و روز ذخیره شده در اندیس  قرار بگیرد. صورت که سال ذخیره شده در اندیس 

اندیس باشد که  آرایه ای  به صورت  باید  باشد، خروجی  با   برابر  تاریخ کنونی سیستم  اگر  برای مثال 

صفر آن برابر با ۱۴۰۰، اندیس یک آن برابر با ۱۰ و اندیس دوم آن برابر با ۲۶ باشد.

1400/10/26year = 1401

month = 12day = 14

public int getDaysSpent()1

01/01/01

01/02/02

public int getAge(int year, int month, int days)1

1400/10/261399/11/02

01399/01/02

1

public int[] getDate()1
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جمال در نگاه توست

محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه

محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

در این سوال اجازه استفاده از کالس های آماده جاوا برای اعداد بزرگ مانند BigInteger را ندارید.

پس از تبعید شدن اعضای تیم درس به دوردست ها (اشاره به سوال قبل)، زمانی که سادات با ناراحتی پیش امین

رفت، امین سعی کرد او را دلداری بدهد و بنابراین به او گفت: ساداتائیل جمال در نگاه توست.

ادامه ی اتفاقات و گفت وگو ها به دلیل غم عظیم در دیالوگ های این دو شخص، در این جا منتشر نمی شود!

پس از گذر مدت زمانی از این رویداد، امین مدت ها در کنج و عزلت به فلسفه ی جمالیست پرداخت و در جست وجوی

جمال زندگی، زندگی خود را سپری کرد. او تا این زمان (که شما سوال را می خوانید) تنها موفق به یافتن جمال اعداد و

جمال توابع یک به یک و پوشا از  به  شده است. (به امید روزی که او جمال زندگی را بیابد)

فرض کنید دو عدد  و  و یک رشته ی  متشکل از حروف  و  و  و  داشته باشیم. در کتاب اخیر امین به نام

نقدی بر جمال گرایی آمده است که یک عدد باجماالت است اگر و تنها اگر هنگامی که ارقام در جایگاه های زوج آن (از

سمت راست) را حذف کنیم، باقی مانده ی تقسیم عدد حاصل بر  برابر با  شود. برای مثال اگر  آنگاه عدد 

 باجماالت است زیرا پس از حذف ارقام زوج به  میرسیم که مضرب  است. همچنین به یک تابع یک به یک

از که  عددی  و  عدد   حاصل جمع  اگر  تنها  و  اگر  می گوییم  جمیل  به   از   پوشا  و 

اگر  مثال،  برای  باشد.  باجماالت  می آید،  دست  به  آن  روی   تابع  خروجی  با  رشته ی   کاراکتر  هر  جایگزین کردن 

 و  و  باشد، آنگاه هر تابع یک به یک و پوشایی که  را به  می برد، جمیل است زیرا 

 یک عدد باجماالت است.

حال شما باید با گرفتن اعداد  و  و رشته ی  تعداد توابع یک به یک و پوشای جمیل را بیابید.

ورودی
به ترتیب دو عدد  و  در یک خط و سپس یک رشته ی  در خط دیگر به شما داده می شود. (حتما به محدودیت ها

توجه کنید!)

خروجی

{a, b, c, d}{1, 2, 3, 4}

pxsabcd

7xx = 0

4174147

{a, b, c, d}{1, 2, 3, 4}p

s

p = 3063s = aaaax = 0a1

3063 + 1111 = 4174

pxs

pxs



در تنها خط خروجی تعداد حاالت خواسته شده را خروجی دهید.

محدودیت ها
ٰ

مثال

ورودی نمونه

خروجی نمونه

یکی از جایگشت های معتبر جایگشت ۱۲۳۴ است. یعنی در این حالت حرف  به ۱، حرف  به ۲، حرف  به ۳ و حرف

 به ۴ تبدیل می شود. با این تبدیل رشته دوم به ۱۱۱۱ تبدیل می شود. حال دو عدد ۱۱۱۱ و ۳۰۶۳ را جمع می کنیم که

می شود ۴۱۷۴. حال رقم های زوج را حذف می کنیم و به ۱۴ می رسیم که باقی مانده اش به ۷ برابر صفر است.

0 ≤ x < 7, 1 ≤ p ≤ 10105

1 ≤ ∣s∣ ≤ 105

3063 0
aaaa

6

abc

d


