
C Sleutels

In het stadje Sloterdam woont een sleutelmaker, die sleutels maakt. Iedere sleutel heeft een uniek
deel, wat bepaalt of een sleutel wel of niet op een bepaald slot past. Dit deel heeft een bepaalde
geheeltallige breedte B en een, eveneens geheeltallige, hoogte H. Dit houdt in dat het bestaat uit
B ’staafjes’, die ieder maximaal H eenheden hoog kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

Deze sleutel heeft breedte 4 en hoogte 3. De ’staafjes’ hebben de hoogten 3, 1, 3 en 2.

Nu is het mogelijk om van één sleutel een andere sleutel te maken door er één of meerdere
stukjes af te vijlen. Dit wil de sleutelmaker natuurlijk vermijden. Daarom zorgt hij er altijd
voor, dat de sleutels uit één set zó van elkaar verschillen, dat dit niet mogelijk is. Hij heeft
echter een leerling in dienst die dit idee niet helemaal begrepen heeft. Deze leerling heeft voor
de sleutelmaker een groot aantal ontwerpen gemaakt voor sleutelsets, zodat de sleutelmaker aan
het ontwerpen niet zoveel tijd kwijt is. Hierbij heeft hij er echter niet op gelet of ze wel aan
de eis van de sleutelmaker voldoen. Hij heeft er wel voor gezorgd dat alle sleutels in zo’n set
van elkaar verschillen. Voordat de sleutelmaker een sleutelset daadwerkelijk gaat maken, wil
hij er natuurlijk wel van verzekerd zijn dat het een goede set is. Gelukkig heeft de leerling
zijn ontwerpen in een tekstbestand op de computer opgeslagen, zodat dit makkelijk met een
computerprogramma te controleren is.

Probleem

Schrijf een programma dat van een gegeven sleutelset bepaalt of dit een goede set is. Dat wil
zeggen een set, waarbij het niet mogelijk is om van een sleutel uit de set een andere sleutel uit
dezelfde set te maken, door er één of meerdere delen af te vijlen. Indien de set niet goed is, print
dan díe sleutels waarmee de eigenaar de deur van iemand anders zou kunnen openen, indien hij
er een deel af zou vijlen.
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Voorronde NKP 2001 – C Sleutels

Invoer

Eerst een regel met daarop een enkele positieve integer: het aantal sets. Daarna per set:

• één regel met daarop 3 integers: de breedte (2 ≤ B ≤ 20) en de maximale hoogte (2 ≤ H ≤
9) van de sleutels, en het aantal sleutels N in deze set (2 ≤ N ≤ 100)

• N regels met op iedere regel een integer van B cijfers, die een sleutel uit de set representeert.
Ieder cijfer geeft de hoogte h van een van de staafjes weer (0 ≤ h ≤ H), waarbij deze
staafjes uiteraard in de volgorde staan waarin ze op de sleutel zouden komen.

Uitvoer

Voor iedere sleutelset één regel met daarop het woord ’GOED’, indien de set goed is. Indien de set
niet goed is, alle sleutels die door te vijlen omgezet zouden kunnen worden in een (of meerdere)
andere sleutel(s) uit dezelfde set, gescheiden door een spatie. De sleutels dienen door hetzelfde
getal te worden gerepresenteerd als bij de invoer, en ook in dezelfde volgorde te staan waarin ze
bij de invoer voorkomen.

Voorbeeld

invoer bijbehorende uitvoer
2
3 2 3
112
121
211
2 3 3
22
23
21

GOED
22 23
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