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(Path
جستجوی مسیر )h
ی
تودی ) (TooDeeیک سرزمیین دو ُبعدی مشببک شبیه دستگااه مختصات دکاررتی است که در آآن موجوداتی به نام پنبور) ۱ترجممهی (Dee
ن در تودی،
جوداتی کوچک ممانند زنبور هستنند با این تفاوت ککه آنها دو ُبعدی و بسیار متمدن ههستند! همچنین
زندگی می ککنند .پنبورها موج
ی مختصات
برخالف کنددوهای هادی زنببورها که شش گوش هستند ،ککندوی پنبورها مستطیلی شکل و با اضالع موازی با محورهای
میباشند – یعنی دقیق ًا یا از شرق به غرب ،یا از جنوب به شماال.
پروازی آنها الگوی خااصی را تبعیت ممی کند .آنها هممیشه روی
ی
شرفتهای می باشنند ،مسیر
موجودات فوقالعاده پیش
ت
از آنجا که پپنبورها
شد .عالوه بر این ،در هنگام
ظه حداقل یکی زاز دو مختصات آنهها صحیح می باش
معنی که در هر لحظ
یالهای شبککه حرکت می کننند ،به این ی
پرواز ،پنبورهها قوانین زیر را رعایت می کنند:


ی
اگگر بر روی نقطه شبکها ِ
ایا

۱,

یا ۱

,
,

قرار داشته باشندد ،یکی از چهار ننقطهی شبکهای همسایه یعنی ۱, y

 xیا ۱

,

شبکهای ،نقطهای است که هر دو مختصاتش
میروند )نقطهی شب
را انتخاب کرده و به آن سمت ی

صحیح باشد(.
ص


ههیچ پنبوری نمیتتواند وارد یک کنندو شود.



باشد.
گوشهی یک کندو ش
ه
روی جداره یا
جهت حرکتش را تغغییر دهند که ی
یک پنبور تنها زماانی می تواند هت
ک



صلی قابل انتخاب است.
یک از  ۴جهت اص
در آغاز پرواز و در اولین گام ،هر ک

شب خود را
ت .از همین رو ،او میخواهد امش
ارشد وزارت رفاه اجتتماعی تودی( است
ن تول ِد دخت ِر سرککار خانم »پَفسَر« )یک افسر د
امشب جش ِ
سیری برای او پیددا کنید که
هر چه سریععتر به خانه اش برساند .با فرض آنکه سرعت پررواز پفسر یک واحد طول در ثانییه می باشد ،مسی
بتواند ضمن رعایت کردن قوانین باال ،در کوتاههترین زمان ممککن به خانه اش بررسد.

ورودی
خط اوّل وروودی شامل یک ععدد صحیح

میدهد و همواره ۲۰
ست که تعداد سناریوها را نشان ی
اس

ن
ست .در ادامه این
 ۱اس

سناریو

هم آمدهاند .پیش زاز هر سناریو یک خط خالی در وررودی وجود دارد.
پشت سر م
ل کار و دو
حیح اول ،مختصات ) و ( محل
شده اند .دو عدد صح
فاصله از هم جدا ه
ه
چهار عدد صحیح است که با
خط اول هر سناریو حاوی چ
بیان میکنند .خط دوم سناریو تعدااد کندوها
خانه پفسر را ن
عدد صحیح دوم ،مختصات خ

را مشخص می کندد .در

خط بعددی ،در هر

شود .می توانید ففرض کنید
مختصات دو تا گوشهی روبهروی هم آن کندو داده می ش
ت
خط محل قررارگیری و اندازهی یک کندو بهووسیلهی
در گوشهها ندارند .مختصات محل کار و خانهی پففسر متمایز
شترکی ،حتی ر
هیچ دوکندوویی هیچ تماس ،همپوشانی و یا حتی نقطهی مش
حداقل یک واحد مربع می باشد.
ساحت هر کندو ح
میباشند .مس

١

ت مطرح شده در این سؤال با زنبور ،ننام آنها در زبان انگللیسی  Deeگذاشته شده است.
دلیل مشابهت زیا ِد موجوودا ِ
به زنبور در زبان انگلیسی  Beeگفته میشود .به ل

،
سی برای ادای
در ترجمه فارس
مطلب ،واژهی معادل »پنبوور« )نزدیک به زنبور(( انتخاب شده است.
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خروجی
خانه را در خروجی چ
به ثانیه برای رسیددن پفسر به ه
ن مورد نیاز ه
سناریو ،حداقل ززما ِ
سناریوها ،به ازای هر س
و
ترتیب ورودی
بههمان یب
چاپ کنید.
در خروجی عبارت ” “No Pathرا چاپ کنید..
اش وجود ندارد ،ر
حل کار به خانه ش
اگر هیچ مسییر مجازی برای ررفتن پفسر از مح

محدودییتها


۹

۹

حیح بوده و در باازهی ۱۰ , ۱۰
تمام مختصاتها صح
در تمامی سناریوههای ورودی ،م

قرار دارند .ههمچنین ۱۰۰۰

۰

ست.
اس


سناریوهای تست ۱۰
تستها ،در تمامی س
در  ۲۰درصد ت



صات کمتر از  ۱۰۰۰۰بوده و ۱۰۰
سناریوهای تست ،قدرمطلق مختص
تستها ،در تمامی س
در  ۶۰درصد ت

بوده و مختصاتها نامنففی و کمتر از  ۱۰۰۰هستند.
۰
خواهد بود.
د

مونه
ورودی و خروجی نم
خروجی نمونه
ی

ورودی نموننه
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