
Fi´ácký Informatický Koresponden£ní Seminá° Ro£ník 14/15, 3. kolo

Úloha £. 3
T9

Zadanie

Zrejme kaºdý z vás sa niekedy stretol s klasickým mobilným telefónom s numerickou klávesnicou.
Kaºdé tla£ítko má priradených nieko©ko znakov a pre zadanie konkrétneho znaku je potrebné
stla£i´ ho 1 aº 4 krát.

Napríklad pre napísanie slova �FIKS� je potrebné stla£i´ 3× trojku, 3× ²tvorku, 2× pä´ku,
4× sedmi£ku.

Pre urýchlenie zadávania textu preto výrobcovia mobilných telefónov za£ali pouºíva´ funkciu
nazývanú T9 (Text on 9 keys). Pri zadávaní textu uºívate© stla£í tla£idlo zodpovedajúce danému
znaku len raz a sofware mobilného telefónu za pomoci slovníka a pravdepodobnosti výskytu
daného slova odhadne ktoré slovo chcel uºívate© napísa´. Pri pouºití T9 by sme teda slovo �FIKS�
napísali len postupným stla£ením tla£idiel 3-4-5-7 (a teda u²etrili 8 krokov oproti klasickému
spôsobu zadávania textu).

Pokyny k vypracovaniu

V tejto úlohe od vás chceme aby ste sa pokúsili vymyslie´ a naprogramova´ zjednodu²enú ver-
ziu T9. Pamätajte, ºe táto funkcionalita sa pouºíva na mobilných telefónoch s ve©mi obmedzeným
výkonom a zárove¬ je ºiadúca okamºitá odozva na vstup od uºívate©a (va²e rie²enie by teda malo
by´ £o najefektívnej²ie).

Vstup

Vá² program dostane na vstupe zadané £íslo 0 < N < 100 000. Za ním nasleduje N riadkov
z ktorých kaºdý obsahuje práve jedno slovo. Kaºdé slovo sa skladá z maximálne 63 ve©kých
znakov anglickej abecedy.

Nasledujúci riadok bude obsahova´ £íslo 0 < M < 100 000 ²peci�kujúce po£et dotazov. Kaºdý
z nasledujúcich M riadkov obsahuje jeden dotaz tvorený sekvenciou £ísel z intervalu 〈2, 9〉. D¨ºka
kaºdej tejto sekvencie je maximálne 63.

Výstup

Pre kaºdú sekvenciu stla£ení tla£idiel vypí²te zodpovedajúce slovo zo slovníka. V prípade, ºe
je takých slov viac, vypí²te v²etky oddelené práve jednou medzerou a zoradené pod©a abecedy.
Pokia© zadanej sekvencii nezodpovedá ºiadne slovo v slovníku, vypí²te otáznik.
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