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  :توجه
خوانده و   (stdin)بایست از ورودی استاندارد  در تمامی مسائل، ورودی می

 .نوشته شود (stdout) بایست در خروجی استاندارد خروجی می

  AMaTeuR HaCKeRS   !ای غیرحرفههکرهای : Aی  مسئله

دائمًا در حال شکستن   -برخالف نفوذگرها  - هکرها .  دهای زیادی در اخالقیات دارن تفاوت) Crackers(نفوذگرها و  )HaCKeRS( هکرها

یکی از مصادیق اخالقی هکرها، نحوه ! ذوق نشان بدهند تر تمایل دارند خودشان را افرادی خوش و ایجاد رخنه در قوانین نیستند؛ بلکه بیش

  .شان است نوشتن کلمات

اما برای سایر . شد الزامًا با حرف بزرگ انگلیسی نوشته می ، اولین حرف هر کلمهHaCKeR’S STYLeیا » سبک نوشتاری هکرها«در 

 ,a, eعضو مجموعه (در صورتی که این حرف صدادار ...) حرف دوم، سوم و (حروف  i  , o, u ( باشد، آن حرف با حروف کوچیک و در غیر

اما . نوشتاری هکرها نگاشته شده اند همگی به سبک KiLLو  PooR ،BReaK ،APPLeبرای مثال  .شود صورت با حروف بزرگ نوشته می این

  .در این سبک مطلوب نیستند TRaINSیا  BaNaNA ،oiL ،MUSTaCHeهیچ کدام از کلمات 

وظیفه شما ارزیابی ! شما به عنوان متصدی استخدام هکرهای جدید در یک گروه زیرزمینی عملیات هک مشغول به فعالیت هستید

ی  تعدادی کلمه(خواهید تا یک جمله  کننده می شما از شرکتی ارزیابی هم به این صورت است که  رویّه. متقاضیان استخدام در گروه است

 .ها و تعداد لغات محاسبه کنید را به سبک هکری بنویسد و امتیاز وی را باید براساس تعداد غلط) متوالی

 ورودی

۱در سطر اول ورودی    .شود کنندگان است، داده می که تعداد شرکت ۱۰۰

یک دنباله از حداقل یک  »جمله«یک . شود کنندگان، هر کدام در یک سطر، داده می سطر بعدی، جمالت نوشته شده توسط شرکت  در

ی حرفی به طول حداقل  ، یک رشته»کلمه«یک . گیرد کلمه است که در آن بین هر دو کلمه متوالی یک فاصله خالی قرار می ۱۰۰و حداکثر 

  .بزرگ و کوچک الفبای انگلیسی استاز حروف  ۲۰یک و حداکثر 

   خروجی

.ی زیر در یک سطر خروجی بنویسید کننده را مطابق نمونه ی شرکت به ازای هر سطر ورودی، نمره  

 خروجی منونه ورودی منونه
3 
WeLCoMe to SHaRiF HaCK TeaM 
CAPSLOCK IS ON 
Polites Are Not Good Hackers Honey 

4 out of 5. 
2 out of 3. 
0 out of 6. 
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 Bahman’s disapproval   !انکار بهمن: Bی  مسئله

: صورت خالصه یا به(که شماره دانشجویی  ه استدر اولین روز ترم اول، او متوجه شد. سال اول دانشگاه شماست اندانشجوی ی ازعلی یک

ه همین مناسب دوستش بهمن را به صرف یک او این موضوع را به فال نیک گرفته و ب! است، یک عدد اّول است ۸۸۲۰۹۶۸۹او که .) د.ش

  .کند چای عصرانه دعوت می

بهمن . »چرا؟«پرسد  علی می. »!دوست من، این موضوع اتفاق نادری نیست«گوید  ی راه، ناگهان بهمن به سمت علی برگشته و می در میانه

,۸۸۲۰۰۰۰۰های دانشجویان را .د.ی ش اگر بازه«دهد  پاسخ می . د.ش ٪۶در نظر بگیریم، به احتمال ) دا و انتهای بازهشامل ابت( ۸۸۲۰۹۹۹۹

  »!تواند اّول باشد هر کسی می

ها، احتمال .د.ی ش خواهد تا با گرفتن بازه از شما می) پاس نکرده است» نویسی برنامه«که تا کنون حتی یک واحد درسی (اکنون علی 

  .ی وی پیدا کنیدرا برا) داشتن شماره دانشجویی ای که اول باشد(شانس بودن  خوش

 ورودی

۱در سطر اول ورودی    .شود های مسئله است داده می که تعداد تست ۱۰۰

آغاز  ۸۸۱و این دو عدد یا با  شود که  تضمین می. آید می و سپس  رقمی  سطر بعدی، در هر سطر دو عدد هشت سپس در 

  .۸۸۲شوند یا با  می

   خروجی

اول باشد را در یک خط چاپ ) شامل خود این اعداد( ,ی  که یه عدد تصادفی در بازه ی، احتمال اینهای ورود برای هر یک از تست

  .بیاید) %(ی آن نیز یک عالمت درصد  شود و در ادامه گردترین عدد صحیح  این مقدار باید به نزدیک. کنید

 

 خروجی منونه ورودی منونه
3 
88200000 88209999 
88209688 88209690 
88199999 88200000 

6% 
33% 
0% 
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 Captivity of Causality !  ها گرفتاری عّلت و معلول: Cی  مسئله

بعضی مسائل برای سعید . شود را حل کند ها مواجه می عالقه دارد تمام مسائلی که با آندانشگاه است که  باهوش دانشجویانسعید از 

. آیند که حتی برای سعید هم دشوار به حساب می طوری ترند به ها پیچیده لی بعضی مسألهو. شوند خیلی ساده هستند و بدون فکر کردن حل می

  .یابی کند خواهد علت مشکالت خودش را ریشه و او می) بینید که در ورودی نمونه می(ای برای سعید پیش آمد  اخیرًا یک مسأله

مفروضات هر . های منطقی تعریف کرد توان به شکل گزاره ن را میشا توانند در هر موضوعی باشند، ولی همه ها می مسألهل، در این سؤا

  :زیر است مسأله به شکل

expression1 because expression2. 

ای علت مستقیم خودش نیست و  دانیم هیچ گزاره می. است expression1ی منطقی  عّلت گزاره expression2که به این معنی است که 

   .هر گزاره حداکثر یک علت دارد

. خواهد می ار expressionی  آیند که علت اصلی گزاره می ?why expressionآید به صورت هایی هم که برای سعید پیش می سؤال

  .پیش آمده را حل کند شمک کنید تا مسائل دشواری که برایشما باید به سعید کاکنون 

 ورودی

  .ورودی چند آزمون دارد

۰و  های سعید است آیند که به ترتیب تعداد مفروضات و تعداد سؤال یم و  در اولین خط هر آزمون دو عدد  n  و  ۵۰

۱ m در هر کدام از این جمالت دقیقًا یک بار . کند خط بعدی یک جمله دارد که یکی از مفروضات مسأله را بیان می هر یک از . ۵۰

  .آید خط بعد یک سؤال می سپس در هر یک از . شود ظاهر می» because«ی  کلمه

  .رسد به پایان می) و  به جای (ورودی با دو صفر 

  

   خروجی

  :ها باید یکی از جمالت زیر را بنویسید برای هر یک از پرسش

«No reason.»  یا«Too complicated.»  یا«Because expression.» ) که به جایexpression،  دلیل مربوطه

  ).آمده است

 .کنیدپایان هر آزمون یک خط خالی چاپ 

 ورودی منونه
8 1 
Saeed should spend his whole next term studying physics because Saeed failed 
to pass physics last term. 
Saeed's TA could not remember Saeed's face because Saeed's TA never looked 
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at Saeed in TA classes. 
Saeed failed to pass physics last term because Saeed's physics mark was less 
than 10. 
Saeed's physics mark was less than 10 because edu operator made a mistake 
while adding Saeed's physics marks. 
edu operator made a mistake while adding Saeed's physics marks because 
Saeed's TA released Saeed's mark in the last moment. 
Saeed's TA released Saeed's mark in the last moment because Saeed's TA was 
suspicious about Saeed. 
Saeed's TA was suspicious about Saeed because Saeed's TA could not remember 
Saeed's face. 
Saeed's TA never looked at Saeed in TA classes because there was another 
nice student in Saeed's TA classes. 
Why Saeed should spend his whole next term studying physics? 
 
0 1 
Why so serious? 
 
4 5 
a because b. 
b because a. 
c because b. 
d because e. 
Why a? 
Why b? 
Why c? 
Why d? 
Why e? 
 
0 0 

  .شود پایان یک خط کامل همواره با یک نقطه مشخص می. اند دلیل طوالنی بودن در این جداول شکسته دقت کنید که برخی از خطوط به

 

 خروجی منونه
Because there was another nice student in Saeed's TA class.  
 
No reason. 
 
Too complicated. 
Too complicated. 
Too complicated. 
Because e. 
No reason. 
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 Dr. B and pack of FANs! ها»فن«و سری . دکتر ب: Dی  مسئله

عبارت است از یک سری » َفن«یک . دارد» َفن«ای به اجرای  ی ویژه عالقه، دانشکده شده استکه به تازگی معاون آموزشی  .بدکتر 

  !کند تر می تر و تلخ زیرکانه که زندگی را برای دانشجویان سخت  حرکت

های آموزشی  ، اطالعاتی در مورد فنفراوان و آمارگرفتن از دانشجویانهایی که دکتر بلد است وسعت زیادی دارد ولی پس از تحقیقات  فن

شود، دکتر  ش راحت می که دانشجو واحدهای خود را انتخاب کرده و خیال پس از آن ،هر ترمدانیم در ابتدای  می. است دکتر به دست آمده

  :ی دانشجو را به هم بریزد تواند واحدهای انتخاب شده زیر میای  مرحله ۶با فرآیند  .دکتر ب.  کند های آموزشی می به اجرای فناقدام 

  .کند انتخاب می] نه چندان تصادفی[یک شماره دانشجویی  .۱

  .کند را حذف می آن دانشجوهای  یکی از کالس .۲

  .کند به جای کالس حذف شده یک کالس اضافه می .۳

در این صورت تمام . تداخل داشته باشددانشجو  همان های قبلی ، با کالسشود میاست کالس جدیدی که اضافه  ممکن .۴

  .کند هایی که با کالس اضافه شده تداخل دارد را حذف می کالس

  .کند اند، به همان تعداد کالس اضافه می هایی که در مرحله قبل حذف شده برای جبران کالس .۵

  .کند را تکرار می ۵و  ۴وجود دارد، مراحل تا زمانی که تداخلی  .۶

های زیر را  همواره محدودیت. را پیدا و دنبال کند، دکتر ب. راحتی مراحل قانونی اعتراض به دکتر ب که دانشجو نتواند به و البته، برای این

  :مد نظر دارد

  .های دانشجو نباید تغییر کرده باشد پس از اجرای فن، تعداد کالس  .۱

  .شود کثر یک بار حذف میهر کالس حدا .۲

  .شود هر کالس حداکثر یک بار اضافه می .۳

  .تواند کالسی که خودش اضافه کرده را حذف کند نمی . بدکتر  .۴

  .تواند کالسی که خودش حذف کرده را اضافه کند نمی .بدکتر  .۵

  

تواند با اجرای یک  می . بشجو که دکتر ی آن دان های برنامه یک دانشجو، برابر است با حداکثر تعداد کالس »فن خوردن«میزان حداکثر 

وجود دارند ولی .) پس از فن زدن دکتر ب(هایی که در برنامه نهایی دانشجو  به تعریفی دیگر، این مقدار برابرست با تعداد کالس .فن حذف کند

فن «ترین  زند که بیش ای را می»فن«نتهی زند؛ م می» فن«تنها یک بار . دقت کنید که دکتر ب. اند در برنامه اولیه خود دانشجو وجود نداشته

  !به دانشجو وارد شود» خوردن

شما باید یک برنامه بنویسید که با گرفتن برنامه هفتگی آیدین، . ترسد خیلی میفن خوردن آیدین تازه وارد دانشگاه شده است و از 

  » .را حساب کندوی » فن خوردن«میزان حداکثر 
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 ورودی

  .ورودی شامل چند آزمون است

 .هایی است که آیدین انتخاب کرده است ها و تعداد کالس است که به ترتیب تعداد کل کالس و  اولین سطر هر آزمون شامل دو عدد 

 .۵  و      ۱،  ۱۵    ۱ دانیم  می

  .اند شماره گذاری شده تا  ۱ ها از کالس. هایی است که آیدین انتخاب کرده ی شماره کالس عدد است که مجموعه mسطر بعدی شامل 

ی  ُام در اولین ثانیهکالس . (ُام استهستند که به ترتیب زمان شروع و زمان پایان کالُس  و   خط بعد شامل دو عدد هر یک از 

si  ۰دانیم  می .)رسد م هفته به پایان میُای ساعت  شود و در آخرین ثانیه م هفته شروع میُاساعت    fi   ۶ ۲۴  

  .رسد به پایان می) و  به جای (ورودی با دو صفر 

   خروجی

 .آیدین است فن خوردنی حداکثر  ای چاپ کنید که نشان دهنده برای هر آزمون، یک عدد در سطر جداگانه

 خروجی منونه ورودی منونه
2 1 
1 
1 3 
4 6 
 
3 2 
1 3 
1 2 
2 3 
3 4 
 
0 0 

1 
0 
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 !Ehem, Ehem, Natural‐Born‐Losers! های بالفطره بازنده: Eی  مسئله

ی لب  دو رتبهبه امروز، نیما تا . آورد بد می همیشه ACMشانس بوده ولی معلوم نیست چرا در مسابقات  ش خوش ا نیما همیشه در زندگی

  .است» بدشانس«گفت نیما  شاید بتوان --! مرز مدال آورده است؛ البته خیلی هم مشکل از طرف نیما نیست

  این باور وجود دارد که است،  گان کنند ای ذاتی شرکته یک ویژگی »شانس« که با توجه به این

  .شانس باشند اش خوش شرکت کننده ۳ ره اگر و فقط اگر کند ی اول را کسب می رتبه ACMیک تیم 

ی اول را کسب  قطعا رتبه» LLL«نشان دهیم، یک تیم  Uا حرف نشان دهیم و افراد بدشانس را ب Lشانس را با حرف  اگر افراد خوش

باشد، قطعًا  {«ULL», «LUL», «LLU», «LUU», «ULU», «UUL», «UUU»} ی موعهجم اعضایولی اگر تیم به صورت یکی از . کند می

  .دهد ی اول را از دست می تبهر

غیر متعارف است که از یک شرکت کننده بپرسیم  انیم کاماًلد کنندگان موجود است، می ی شرکت با توجه به شناختی که از روحیه

ها این مسأله را حل کنید  تیم از بنابرین شما باید با استفاده از یک سری اطالعات در مورد نتایج برخی. »شانس هستید؟ ببخشید، شما خوش«

  .اصاًل دارد یا نه در بهترین حالت را لی او کسب رتبه امکان )شود که در ورودی مشخص می( یک تیم خاصآیا و معین کنید که 

 ورودی

  .آید است می  ۵۰  ۱ها که  در سطر اول ورودی تعداد آزمون  .ورودی شامل چند آزمون است

۰هر آزمون با یک عدد   یدعب رطس  در جایتن نیا .میراد ناگدننک تکرش هب عجار هک تسا یجیاتن دادعت هک دوش یم زاغآ ۵۰

 هبترم تیا ی) + تراکارک(ه درک بسک ار لوا هبتر میت هک تسا مهم نیار گ انبیه ک ودش می ازآغ - ای + یاهرتکاراک زا یکی اب هجیتن ره .دنا هدمآ

 و رفص اقلحد اه مان میناد یم .دنتسه میت یاضعا هک دیآ یم توافته مندکن تکرش ۳ مان هناشن نیا زا سپ ).-ر کتراکا( دهکرن سبک ار لوا

ی عنی -- ندارندی میتاها ه مان رد وفحر یکچوک و یگرزب ًانمض. ندا دهش دام جه ازله فاصیک ا ب که دنتسه یسیلگنا نابز فرح تسیب رثکادح

Nima  وniMa دنتسه مسا کی ود ره.  

ن ین ادش لوا ناکما )تلاح نیرتهب رد( ایآ مینک صخشم دیاب هک دیآ یم ام رظن دروم میت وضع هس مان ،نومزآ ماُ ۲ُ رطس رد ًاتیاهن

  ؟یرا خی رددا دوجو میت

   خروجی

» !Inconsistent data«تناقضی وجود دارد، عبارت ) و مستقل از سؤال پرسیده شده( اطالعات دادهدرون درصورتی که برای هر آزمون، 

بدون ایجاد تناقض با باور (ی اول را  تواند رتبه مشخص شده می صورت درصورتی که تیم در غیر این. را چاپ کرده و به آزمون بعدی بروید

و در صورتی که تیم اول هیچ شانسی برای کسب رتبه اول ندارد، » !Yes, they can win«کسب کند عبارت ) مربوط به شانس

  .را چاپ کنید» !No, they are natural-born-losers«عبارت 
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هونمن یدورو هنومن یجورخ   
2 
1 
- Nima Saeed Aideen 
Nima Saeed Hessam 
3 
- Simul Segment Matching 
+ Simul AliBaba Sorting 
+ Nima Saeeed Aideen 
Matching Segment Sorting 
 

Yes, they can win! 
No, they are natural-born-losers! 
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 Factorials Again !ها باز هم فاکتوریل: Fی  مسئله

اما در این سؤال . حساب کردسرعت  را به ۱۰در مبنای  !توان تعداد صفرهای سمت راست عدد  دانید که چگونه می احتمااًل شما می

  .شود از شما خواسته می در مبنای  !تعداد صفرهای سمت راست نمایش عدد 

   دانیم طبق تعریف می !   ∏
۱

 ۱ ۲ ….  

!۵برای مثال     ۱ ۲ ۳ ۴ ۵  ۱۲۰
۱۰

  ۱۱۱۰۰۰
۲

  ۱۱۱۱۰
۳

  ۱۳۲۰
۴
و از این رو تعداد صفرهای   

  .است» سه«برابر  ۲و در مبانی » یک«برابر  ۳در مبنای  ۵!ت راست سم

 ورودی

  .تست است) ۱۰۰۰حداکثر (ورودی شامل تعداد زیادی 

۱ است که  و سپس  هر تست تنها شامل دو عدد  ۱۰
۱۸

۲و  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰.  

  .این سطر نبایست پردازش شود. آخرین سطر ورودی شامل دو عدد صفر است

   خروجی

 .بنویسید) به ترتیب ورودی(را در یک سطر  در مبنای  !ی ورودی، تعداد صفرهای سمت راست و  برای هر 

. 

 خروجی منونه ورودی منونه
5 2 
5 3 
5 10 
123456789 1234 
0 0 

3 
1 
1 
200416 
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 Glamorous Polygons !های پر زرق و برق چندضلعی: Gی  مسئله

متمایز است؛ منتهی امکان دارد که اضالع ها  رئوس هر کدام از این چندضلعی. به شما داده شده اند) د مساوی رأسبا تعدا(دو چندضلعی 

ها از  شود این چندضلعی جا که گفته می از آن). شود که نقطه برخورد رأس جدید حساب نمی(یک چندضلعی با خودشان برخورد داشته باشند 

  .ها اطمینان کاملی وجود ندارد ی اندازه و چرخش این چند ضلعی ده اند، دربارهبه دست آم(!) ای های ماهواره عکس

اند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا با دوران، تجانس و انتقال  با این توصیف، از شما خواسته شده تا تعیین کنین آیا این دو چند ضلعی متشابه

  توان چندضلعی اول را به دومی تبدیل کرد یا نه؟ می

 ورودی

  .تست است) ۱۰۰۰حداکثر (ودی شامل تعداد زیادی ور

۳اولین سطر هر تست شامل یک عدد  سطر بعدی  در . کند ها را بیان می است که تعداد رئوس این چندضلعی  ۱۰۰۰۰۰

 در . دان های ساعت داده شده تست، مختصات رئوس چندضلعی اول، با شروع از یک رأس دلخواه به ترتیب در جهت عکس گردش عقربه

های ساعت داده  ترتیب در جهت عکس گردش عقربه سطر بعدی تست، مختصات رئوس چندضلعی دوم، با شروع از یک رأس دلخواه آن، به

  .کمتر است ۱۰۰۰۰۰۰دانیم قدر مطلق تمامی مختصات از  می .اند شده

  .این سطر نبایست پردازش شود. آخرین سطر ورودی شامل دو عدد صفر است

 خروجی

به هم ) و نه تقارن(توانند با چرخش و انتقال و تجانس  را بنویسید اگر دو چند ضلعی می YESی هر تست ورودی در یک خط عبارت برا

 .پذیر نیست بنویسید اگر این امر امکان NOتبدیل شوند و 

 خروجی منونه ورودی منونه
3 
0 0 
1 0 
0 1 
2 0 
-1 3 
-1 0 
3 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 5 
0 

YES 
NO 
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  Horribly‐Fast Calculation !سریع- محاسبات وحشتناک :Hی  مسئله

برای . نامیم می راحتی محاسبه کنید؛ این مقدار را  را به های عدد دلخواه  علیه جمع تمام مقسوم احتمااًل شما بلد هستید حاصل

۱۲مثال  ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۱۲ ۲۸ .  

  !داده شده محاسبه کنید   یک را برای ∑شود که  در این سؤال از شما خواسته می

 ورودی

  .آیند تست است که هر کدام در یک سطر می) ۱۰۰۰۰حداکثر (ورودی شامل تعداد زیادی 

۱هر سطر ورودی شامل یک عدد    .است۵۰۰۰۰۰۰

  .این سطر نبایست پردازش شود. آخرین سطر ورودی شامل یک عدد صفر است

 خروجی

 .را چاپ کنید ∑ورودی در یک سطر  برای هر عدد 

. 

 خروجی منونه ورودی منونه
5 
10 
0 

21 
87 
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  Intergalactic Souvenirs! هکشانیک های بین سوغاتی :Iی  مسئله

E.T ) مخففExtra Terrestrial --  اما پیش از . ردداش برگ ، تصمیم گرفته تا به سیاره)به زمین آمده استیک موجود فضایی معروف که

و یکی برای ) Super‐Extra Terrestrialیا ( .S.Tیکی برای برادر بزرگترش  --ترک کردن زمین، او تصمیم دارد دو سوغاتی با خود بردارد 

  )!Not‐necessarily‐extra Terrestrialیا ( .N.Tخواهر کوچکترش 

ترین تیله  گیرد تنها سنگین بسیار خجالتی است، تصمیم می .E.Tجا که  ز آناما ا. کند عدد تیله پیشنهاد می به او ) .E.Tدوست (الیوت 

اند و هیچ  گذاری شده شماره تا  ۱های  ها با اندیس فرض کنید که تیله. بردارد .S.Tترین تیله را برای خواهرش  و سبک .N.Tرا برای برادرش 

  .سان ندارند ای وزن یک دو تیله

نتایج . آورده و چند مقایسه هم انجام داده است .E.Tای برای  ترین تیله، الیوت یک ترازوی دوکفه و سبکترین  برای پیدا کردن سنگین

 »است تر سبکُام ی  ُام از تیلهی  تیله«یا » تر است ُام سنگینی  ُام از تیلهی  تیله«صورت  هایی که الیوت تا کنون انجام داده است به مقایسه

  ).۱(شته شده است روی یک برگه کاغذ نو

. ترین تیله را پیدا کند ترین و سبک خواهد با استفاده از این نتایج، کمترین تعداد مقایسه اضافی را انجام دهد تا سنگین می .E.Tاکنون 

ترین زمان  ارهای الیوت در سریعکمک کنید تا با گرفتن نتایج ک. E.Tبه  ).تر و نه بیش(شود  دانیم هر مقایسه الزامًا بین دو تیله انجام می می

  .هایش را انتخاب کند ممکن بتواند سوغاتی

 ورودی

  .نوشته شده است) تعداد سطرها( ۴۰  ۱در سطر اول ورودی 

 در خط ابتدایی هر بلوک دو عدد. ها یک به یک آمده است بلوک، توضیحات مربوط به تست در ادامه، در   و سپس) ها تعداد کل تیله( 

۲آید که می) های انجام شده توسط الیوت تعداد مقایسه(  ۰و  ۵۰۰۰۰ سطر بعدی، در هر سطر یک  در  .است ۵۰۰۰۰

. ُام استی  ُام از تیلهی  تر بودن تیله تر بودن و سبک ترتیب به معنای سنگین شود که به معرفی می i < jیا  i > jمقایسه به صورت 

۱شود که همواره  تضمین می   .در ورودی، یک فاصله خالی وجود دارد <و  >های  توجه کنید که قبل و بعد از عالمت. ,

 خروجی

 Implausibleپذیر نیست و دارای تناقض است، عبارت  خود امکان خودی های الیوت به برای هر تست، در صورتی که نتایج مقایسه

 .ترین تیله را بنویسید ترین و سبک برای پیدا کردن سنگین .E.Tالزم توسط  صورت کمترین تعداد مقایسه در غیر این. را چاپ کنید

Sample Input Sample Output 
4 
2 1 
1 < 2 
3 1 
3 > 2 
5 3 
1 > 2 
3 < 2 
3 > 1 
4 0 

0 
2 
Implausible 
4 
 

 


