XV вiдкритий чeмпiонат Харкова з програмування.
1-шкiльний дивiзiон, 15 квiтня 2018. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача A. Перетворювач енергiї
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

Кiлька хвилин професор дивився на сплячого.
Нi, жодна людина не змогла б вiдразу
здогадатися, що перед ним кiбернетичний
хлопчик. Кирпатий нiс, вихор на макiвцi,
довгi вiї ...
Е. Велтистов, «Електронiк — хлопчик з
чемодана»
Професор Громов посадив Електронiка на стiлець, дiстав з-пiд його куртки маленький штепсель на еластичному, розтяжному дротi та встромив його в розетку.

−
−

Ой!

−

сiпнувся Електронiк.

Нiчого, нiчого, потерпи,

−

заспокiйливо сказав професор.

−

Це необхiдно. Ти

будеш сьогоднi багато рухатися. Необхiдно пiдживитися електричним струмом.

−

Я не хочу,

−

сказав Електронiк скрипучим голосом.

−

Я так не можу ...

Громов повернувся, щоб запитати хлопчика, чому вiн вередує, але не встиг. Електроник раптом схопився зi стiльця, пiдбiг до пiдвiконня, скочив на нього й стрибнув
з другого поверху. Наступної митi професор був бiля вiкна. Вiн побачив, як миготить
мiж деревами синя курточка.

−

Електронiк!

−

крикнув Громов. Але хлопчик уже зник.

Похитуючи головою, професор дiстав з кишенi окуляри й нагнувся до розетки.

−

Двiстi двадцять вольт!

−

В його голосi прозвучала тривога.

−

Що я наробив!

Вiрогiдно, вiд нестандартної для Електронiка напруги, вийшов з ладу перетворювач енергiї. Це такий бiокiбернетичний набiр мiкросхем, розроблений Громовим, який перетворює електричну
енергiю в теплову, потiм теплову в механiчну, а механiчну обернено в електричну. Цей перетворювач забезпечує досить довгу автономну роботу Електронiка, але пiсля такого збою могло статися неймовiрне ...
На невеликому екранi всерединi валiзи з’явилися три пари чисел. Перша пара
одиниць електричної енергiї перетворювач може отримати

𝐸2

(𝐸1 , 𝐸2 )

𝐸3 одиниць теплової енергiї перетворювач може
(𝐸5 , 𝐸6 ) позначає, що з 𝐸5 одиниць механiчної енергiї

𝐸4

𝐸1
(𝐸3 , 𝐸4 )

позначає, що з

одиниць теплової енергiї. Друга пара

позначає, що з

отримати

Третя пара

перетворювач може отримати

одиниць маханiчної енергiї.

𝐸6

одиниць

електричної енергiї.
Професора Громова тепер турбує питання: «Чи може перетворювач з деякої кiнцевої кiлькостi електричної енергiї отримати яку завгодно велику кiлькiсть механiчної енергiї?»

Формат вхiдних даних
Вашiй програмi на вхiд подається шiсть цiлих чисел

− 𝐸1 , 𝐸2 , 𝐸3 , 𝐸4 , 𝐸5 , 𝐸6 (0 6 𝐸𝑖 6 1000).

Формат вихiдних даних
Якщо Електронiк зможе рухатися «вiчно», тобто перетворювач зможе з певної кiнцевої кiлькостi електричної енергiї отримати як завгодно велику кiлькiсть механiчної енергiї, то виведiть
iншому випадку виведiть

engine.

perpetuum mobile.

В

Приклад

тест
100 200 250 150 200 250

вiдповiдь
Perpetuum mobile

100 50 50 200 200 100

Engine

Пояснення до прикладу
Розберемо перший приклад. Почнемо з 500 одиниць електричної енергiї. За 5 перетворень можна отримати
1000 одиниць теплової енергiї. Потiм за 4 перетворення можна отримати 600 одиниць механiчної енергiї. З
них видiлимо 400 одиниць i перетворимо в електричну енергiю. Отримаємо 500 одиниць електричної енергiї
та 200 одиниць механiчної енергiї. Виконуючи тi ж операцiї повторно, можна кожного разу отримувати
додатковi 200 одиниць механiчної енергiї.
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Задача B. Електронiка МК-61
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

Живе у великому мiстi звичайний
хлопчисько — Сергiй Сироїжкiн. Зовнiшнiсть
його нiчим не примiтна: круглий кирпатий
нiс, сiрi очi, довгi вiї ...
Е. Велтистов, « Електронiк — хлопчик з
чемодана »
Сергiйко не знав, ким же йому стати
тиком? На кого вчитися

−

−

iнженером або матема-

на обчислювача-програмiста або на мон-

тажника цих розумних машин?
Отже, схеми або формули? Сергiя раз у раз роздирали суперечливi бажання. Бували днi, коли в ньому спалахувала пристрасть до
математики, i вiн годинами сидiв над пiдручниками. А потiм зовсiм
непомiтно iнтерес до математики згасав, i Сироїжкiна притягували,
як магнiт, дверi лабораторiй.
Одного разу Сергiй вивчав принципову електричну схему програмованого iнженерного калькулятора «Електронiка MК-61» i вирiшив
удосконалити його, додавши яку-небудь корисну функцiю. Наприклад, натискання клавiшi« texttt C» повинно помiняти мiсцями два
рiзних розряди вiдображеного на екранi числа, але так, щоб отримане число не мало попереду нулiв i було
максимально можливим. А, наприклад, поєднання клавiш «3C» повинно три рази мiняти мiсцями рiзнi ро-

зряди числа, але так, щоб на кожному кроцi отримане число не мало попереду нулiв i кiнцеве число було
максимально можливим.
Сергiй уже попрацював паяльником, залишилося тiльки написати ефективний алгоритм i протестувати
вдосконалений пристрiй.

Формат вхiдних даних
Кожен тест мiстить п’ять пар

− натуральне
2 6 𝑘 6 10.

кожнiй парi
«C», де

−

число, що вiдображено на екранi, та натиснутi клавiшi. Перше число в

i не перевищує

106 .

«Натиснутi клавiшi»

−

це або символ «C», або поєднання

𝑘

Формат вихiдних даних
Для кожної пари виведiть отримане число або

−1,

якщо операцiю виконати неможливо.

Приклад

90 4C
800 3C
12 C
5 C
25536 3C

тест

- 1
800
21
-1
65532

Пояснення до прикладу
Для пари (90 4C) неможливо виконати обмiн двох
парi (5 C) взагалi немає двох

рiзних розрядiв.

вiдповiдь

рiзних розрядiв, так щоб попереду не ставали нулi. У
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Задача C. Як навчався Електронiк
Обмеження по часу:

0.5 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

Пам’ять кожної дитини схожа на
учнiвський зошит: чистий папiр, на якiй
треба записати кориснi вiдомостi. Якщо
згадати, що маленька людина ставить за
день майже п’ятсот питань батькам, стане
ясно, як вiн заповнює цей чистий папiр ...
Е. Велтистов, «Електронiк — хлопчик з
чемодана»
Пiд час виступу на мiжнародному конгресi кiбернетикiв, професор Вiктор
Iванович Громов, творець Електронiка, говорив:

−

Всi знають, яка це важка задача

−

навчити машину самостiйно мислити,

складати собi програму дiй. Як дiзнаватися i вiдрiзняти один вiд одного рiзнi
образи? Що таке буква «A»? Як пояснити машинi, що лiтера « texttt A»

−

з’єднанi вгорi двi палички з поперечиною посерединi i кружечок з гачком справа

−

теж буква «a»? I ось,кожна буква пишеться рiзними почерками тисячi разiв.

Потiм я показую якусь кiлькiсть букв i пояснюю: “Це «A»”. Решта штучний
iнтелект повинен назвати сам. Але кожного разу, коли «учень» помиляється,
я змiнюю одну зi схем, послаблюючи тi зв’язки, якi передавали неправильну
iнформацiю.

− Уявiмо собi − продовжував учений, − звичайне нейронне дерево (зв’язний
граф без циклiв), кожна вершина якого є нервовою клiтиною або нейроном (до
речi, термiн «нейрон» (нiм. neuron) для позначення нервових клiтин був введений Г. В. Вальдейером ще в 1891 роцi). На кожнiй вершинi знаходяться декiлька iонiв, якi можуть переходити по ребрах дерева вiд однiєї вершини до iншої.
Кожне ребро

𝑥

характеризується величиною

𝑊𝑥 −

кiлькiстю енергiї, яку вит-

рачає iон на перехiд по цьому ребру. Будемо вважати, що метою навчання штучного iнтелекту розпiзнавати
об’єкти є збiр усiх iонiв в однiй з вершин дерева з мiнiмальними витратами енергiї. При цьому у нас є можливiсть послабити зв’язок на деяких ребрах так, щоб iон проходив мiж вершинами, якi з’єднує це ребро без
втрати енергiї!

−

У якостi вправи, шановнi колеги,

−

пiдбивав пiдсумок професор,

визначення мiнiмальної кiлькостi енергiї, яку нейронне дерево з
леннi рiвно

𝐾

𝑁

−

пропоную Вам скласти алгоритм

вершин витратить на навчання при ослаб-

зв’язкiв.

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять описи нейронних дерев професора Громова: у першому рядку два числа 𝑁 i 𝐾
6 𝑁 6 105 , 0 6 𝐾 6 𝑁 − 1); у другому рядку 𝑁 чисел − кiлькiсть iонiв на вершинi з номером 𝑖 (на
5
кожнiй вершинi не бiльше 10 iонiв); далi йде 𝑁 − 1 рядок − опис зв’язкiв (ребер дерева) − 𝑠𝑖 , 𝑓𝑖 − номери
вершин, якi пов’язує ребро та 𝑊𝑖 кiлькiсть енергiї, яку повинен витратити iон при проходженнi по цьому

(1

ребру.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число

−

мiнiмальну кiлькiсть енергiї, яку витратить нейронне дерево з

чання при ослабленнi заданої кiлькостi зв’язкiв.

Приклад

4 1
10 10 10 1
1 2 1
1 3 10
3 4 1000

тест

120
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Задача D. Таратар Таратарович i алгоритм Евклiда
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

Прiзвище математика було Таратар. Його
любили. Таратар Таратарович — так хлопцi
прозвали свого вчителя ...
Е. Велтистов, « Електронiк — хлопчик з
чемодана »
Таратар звернувся до класу:

−
−

Це доведення є в пiдручнику. Чи знає хто-небудь iншi?
Я!

−

Електронiк пiдвiвся.

Таратар був трохи здивований: Сироїжкiн нiколи не виявляє особливої активностi, а тут навiть пiдвiвся.

−
−

Прошу, Сироїжкiн,
Алгоритм Евклiда

−
−

сказав учитель.
ефективний алгоритм для знаходження

найбiльшого загального дiльника двох цiлих чисел (або загальної
мiри двох вiдрiзкiв). Алгоритм названий на честь грецького математика Евклiда (III столiття до н.е.), який уперше описав його в VII
i X книгах «Начала». Це один з найстарiших чисельних алгоритмiв, що використовуються й у наш час.
Здивований гомiн пролунав над партами. Вуса Таратара сiпнулися вгору.

−

Ну-ка, ну-ка ...

−

сказав вiн i подумав: «Який самовпевнений... Побачимо, чи витримає вiн цю роль до

кiнця».
Крейда в руцi Електроника швидко забiгала по дошцi, i ось вже готове обгрунтування алгоритму Евклiда
для натуральних чисел i геометричних величин (довжин, площин, об’ємiв). Далi узагальнення на рiзнi типи
математичних об’єктiв, включно з цiлими числами Гаусса i полiномами вiд однiєї змiнної, а також на iншi
математичнi структури, такi як вузли та багатовимiрнi полiноми.
Зрештою, Таратар Таратарович i Електронiк вирiшили продемонструвати алгоритм Евклiда, вiдтинаючи
вiд прямокутника

𝑀 ×𝑁

квадрати максимальної площi. Робили вони це по черзi, а потiм пiдсумували площi

квадратiв, якi вiдрiзав Електронiк, та площi квадратiв, якi вiдрiзав Таратар. Розглянемо приклад. Нехай
був прямокутник

6 × 10.

Потiм вiд прямокутника

Спочатку Електронiк вiдрiзає квадрат

2 × 4,

6 × 6,

потiм Таратар вiдрiзає квадрат

що залишився, Електронiк вiдрiзає квадрат

2 × 2,

4 × 4.

а решту (також квадрат

2 × 2) забирає Таратар. У результатi Електронiку дiсталися квадрати iз загальною площею 40 = 6 × 6 + 2 × 2,
а Таратару − 20 = 4 × 4 + 2 × 2
Вийшла досить цiкава алгоритмiчна задача, яка була запропонована класу як домашнє завдання: за
наданими сумами площ квадратiв дiзнатися початковий розмiр прямокутника.

Формат вхiдних даних
На вхiд програмi подається два натуральних числа
i Таратару. Обидва числа не перевищують

− сумарна площа квадратiв, якi дiсталися Електронiку

109 .

Формат вихiдних даних

𝑀 i 𝑁 − початковий розмiр прямокутника. Якщо рiшень декiлька, виведiть
𝑁 найменше. Якщо ж завдання не
рази −1.

Необхiдно вивести два числа
те, у якому

𝑀

найменше. Якщо i таких декiлька, виведiть те, у якому

має рiшення, то виведiть два

Приклад

40 20
3 5

тест

6 10
-1 -1
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Задача E. Запитальний день
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

Кожний учень, який живе на Липовiй алеї
та сусiднiх з нею вулицях, залюбки
розповiсть, що таке Запитальний день. «Це
день особливий. По-перше, ми не вчимося.
По-друге, ми задаємо питання − якi хочемо.
А по-третє, нам вiдповiдають видатнi
люди.»
Е. Велтистов, « Електронiк — хлопчик з
чемодана »
У цей день в усiх школах на найвиднiшому мiсцi висять ящики. I в цi ящики з великими знаками запитання
учнi опускають свої папiрцi. Сотнi тисяч «чому», «як» i «навiщо» очiкують чергового «Запитального дня».
Учитель фiзики Вiктор Iллiч Синиця в «Запитальний день» виконує дуже важливу функцiю
криває всi

𝑁

ящикiв i складає списки питань. У кожен такий список потрапляє рiвно

𝑁 −1

−

вiн роз-

запитань, при

цьому всi цi питання мають бути з рiзних ящикiв. Може вийти, що не всi дiти отримають вiдповiдь на своє
питання, але можна визначити, скiльки видатних людей необхiдно запросити

−

їх кiлькiсть дорiвнювала

максимальнiй кiлькостi отриманих спискiв.
Вам пропонується за кiлькiстю ящикiв з питаннями i кiлькiстю питань у кожному з ящикiв, визначити,
скiльки видатних людей треба запросити в «Запитальний день».

Формат вхiдних даних
Перший рядок вхiдних даних мiстить число

𝑁

𝑁 − кiлькiсть ящикiв з питаннями (2 6 𝑁 6 10 000). Наступнi
500 000 000 питань.

рядкiв мiстять кiлькiсть питань у ящиках. У кожному ящику може бути вiд одного до

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число

−

кiлькiсть видатних людей, яких Вiктор Iллiч запросить на «Запитальний день».

Приклад

3
4
1
9

тест

5
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Задача F. Рессi
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

Привiт, Рессi! − весело повторив новий
господар. − Привiт, лохматенцiя!
Пес, заглянувши в очi Сироїжкiну, лагiдно
гавкнув i несподiвано простягнув лапу.
Е. Велтистов, «Електронiк — хлопчик з
чемодана»
−

На наступний день пiсля знайомства Сироїжкiна з Рессi друзi пiшли в iнститут,
де, як загадково сказав Електроник, має вiдбутися чергове тренування моделi.
Тренування проходить на прямокутному полi з

𝑁 ×𝑀

квадратних зон. В однiй

iз зон знаходиться коробка з тенiсними м’ячиками. Завдання Рессi

−

перемiстити в

окремi зони задану кiлькiсть м’ячикiв.

− двовимiрний масив iз символiв. Кожен
− порожня зона, або символ «R» (Ressi) −
початкова позицiя, або символ «B» (Box) − зона з коробкою, або цифру 𝑋 (1 6 𝑋 6 5),
яка означає, що до цiєї зони треба перемiстити рiвно 𝑋 м’ячикiв.
За один раз Рессi може взяти не бiльше 𝐾 м’ячикiв. За одну секунду вона може
У пам’ять Рессi завантажують план поля

елемент масиву мiстить або символ «точка»

або перемiститися на сусiдню за стороною зону, або взяти один м’ячик, або викласти
один м’ячик. Брати м’ячик можна тiльки з сусiдньої за стороною зони з клiтинкою,
в якiй знаходиться коробка. Викладати м’ячик можна також тiльки з сусiдньої за
стороною зони. Пiд час руху Рессi заборонено перемiщатися на зони, в якi треба занести м’ячики i на зону
з коробкою, а також не можна залишати територiю, яка описується масивом, завантаженим в ї ї пам’ять.
Вам пропонується визначити мiнiмальний час, за який Рессi впорається з поставленим завданням.

Формат вхiдних даних
Перший рядок вхiдних даних мiстить кiлькiсть рядкiв в планi

𝑁 (1 6 𝑁 6 50).

Далi в

𝑁

рядках йде сам

план. Ширина плану не перевищує 50. У планi допустимi тiльки символи: ’B’, ’ texttt R’, ’.’, ’1’, ’2’, ’3’, ’4’,
’5’. План мiстить вiд 0 до 4 цифр. Останнiй рядок мiстить

𝐾 (1 6 𝐾 6 5).

Формат вихiдних даних
Виведiть шуканий найкоротший термiн або

−1,

якщо завдання нездiйсненне.

Приклад

тест

4
3..3
....
....
R..B
2

вiдповiдь

28

Пояснення до прикладу
Введемо позначення: «→»
м’ячик, «−»

−

−

рух вправо, «←»

−

рух влiво, «↓»

−

рух вниз,

↑−

рух вгору, «+»

викласти м’ячик. Тодi оптимальний алгоритм виконання завдання буде таким:

→→ ++ ←←↑↑ −− →→→↓ ++ ↑ −− ↓ ++ ↑ − ←←← −
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Задача G. Число плюс число навпаки
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

АКЕТПА. МОНОРТСАГ. АКТСИЧМIХ.
Тьху ти, язика можна зламати!
Е. Велтистов, «Електронiк — хлопчик з
чемодана»
Уяви: на дошцi записано число. Електронiк читає це число, але (як це часто з ним
трапляється) читає справа налiво. Сироїжкiн починає сперечатися з Електроником

−

ледь не побилися. I поки вони сперечалися, число з дошки хтось стер.
Все, що знаю (не питай, звiдки)

− це суму чисел, якi називали Електронiк i Сергiй.

Як би дiзнатися, з якого числа могла розпочатися суперечка?

Формат вхiдних даних
На вхiд програмi подається натуральне число

𝑁 (𝑁 6 1050 ) −

сума початкового

числа та його ж самого, але прочитаного справа налiво.

Формат вихiдних даних
Виведiть початкове число. Якщо таких чисел декiлька, виведiть найменше з них.
Якщо такого числа не iснує, виведiть

−1.

Приклади

143
33
5

тест

49
12
- 1
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Задача H. Середня швидкiсть
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

130

кг.

Велосипед дуже сильно обмежує його швидкiсть. Їхати на велосипедi Електронiк може зi швидкiстю

30

Електронiк здатний розвивати швидкiсть до

240

км/год i при цьому нести в руках вантаж до

км/год.
Професор Громов вирiшив провести експеримент з вимiрювання середньої швидкостi руху Електронiка.
Для цього експерименту Електронiк повинен рухатися

𝑥1

метрiв на велосипедi, потiм

велосипед в руках. Пiсля чого хлопчик знову сiдає на велосипед i їде на ньому
бiжить ще

𝑡4

𝑡3

𝑥2

метрiв тримаючи

хвилин, а потiм знову

хвилин.

Яка середня швидкiсть руху Електронiка протягом усього експерименту, якщо вважати, що на кожному
промiжку вiн рухається з максимально можливою швидкiстю?

Формат вхiдних даних
Вхiднi даннi мiстять чотири натуральних числа
шляху (0

< 𝑥1 , 𝑥2 6 105 ); 𝑡3 , 𝑡4 −

𝑥1 , 𝑥2 −

вiдстанi в метрах для перших двох промiжкiв

час в хвилинах для третього i четвертого промiжкiв (0

< 𝑡3 , 𝑡4 6 120).

Формат вихiдних даних
Виведiть середню швидкiсть перемiщення Електронiка в ходi цього експерименту в км/год з точнiстю до
трьох знакiв пiсля точки.

Приклад

7500 60000 15 15

тест

135.000
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Задача I. Електронiк - кiберзлочинець
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

it− Ти знайшов, де у цього хлопця кнопка?
Нi.
Ми розберемося без тебе. Ми викличемо
десяток очкарикiв-доцентiв, вони розберуть
твого хлопця по кiсточках i ...
− I нiчого не зрозумiють вашi очкарики.
− А ти зрозумiв?
− Так, шеф. З ним треба по-людськи.
К/Ф «Пригоди Електронiка»
−
−

Уррi вивозить Електронiка за кордон у валiзi. Пiсля прибуття Уррi замiсть
подяки отримує недовiру: Стамп хоче знати, де у Електронiка «кнопка»
сiб змусити його безпосередньо виконувати накази,
заявляє, що «кнопки» не iснує

−

−

−

спо-

i не вiрить Уррi, який

Електронiк дiє на свiй розсуд. Поступово

Стамп переконується в правотi Уррi й вирiшує, що з Електронiком потрiбно
розмовляти як зi звичайною наївною дитиною.
Повсюдне використання комп’ютерiв, Iнтернету та електронних платежiв
призводить до того, що пограбування банку або спустошення рахунку приватної
особи стає завданням перш за все кiберзлочинцiв, а не людей у масках зi зброєю. Тому перше випробування
для Електронiка в бандi Стампа

−

злом систем кiберзахисту банкiв i переказ грошей на офшорнi рахунки

мафiї.
Є

𝑁

банкiв.

Число

𝑄𝑖

𝐼 -й

банк має три показника:

банк. Якщо значення його ШI менше нiж

𝑆𝑖 −

𝑄𝑖 , 𝑆𝑖 i 𝑀𝑖 .

вказує мiнiмальне значення ШI, яке повинно бути в Електронiка, щоб вiн змiг пограбувати

𝑄𝑖 ,

𝑖-го

це сума в доларах, яку вiн зможе перевести з

його ШI дорiвнює

𝑄𝑖 .

𝑖-й

йому туди краще не потикатися.
банку на офшорнi рахунки мафiї, якщо значення

Якщо ж значення ШI Електронiка вище, то вiн може перевести i побiльше грошенят.

𝑋
грошей. Якщо
𝑋 (𝑄𝑖 6 𝑋 6 𝑄𝑖 · 𝑀𝑖 ), то можна вкрасти 𝑆𝑖 · 𝑄
𝑖
Електронiк переведе рiвно 𝑆𝑖 · 𝑀𝑖 грошей (це все грошi в 𝑖-м банку).

А конкретно, якщо значення ШI дорiвнює
значення ШI бiльше нiж

𝑄𝑖 · 𝑀𝑖 ,

то

Група «доцентiв-очкарикiв» погодилася взятися за навчання ШI Електронiка, адже на виконання таких
завдань вiн не навчений i початкове значення ШI можна вважати рiвним нулю. Одна година навчання коштує
1 долар. Щоб пiдвищити значення ШI вiд

𝐴𝐼1

до

𝐴𝐼2

потрiбно

𝐴 · (𝐴𝐼12 − 𝐴𝐼22 )

годин.

Група «доцентiв-очкарикiв» може проводити навчання будь-якої тривалостi i платити їм треба точно, але
вони можуть навчати в «кредит», а оплату за навчання отримати пiсля пограбування банкiв.
З огляду на те, що початкове значення ШI Електронiка дорiвнює нулю i баланс грошей на нулi, визначте
максимальну суму грошей на офшорних рахунках мафiї з урахуванням оплати послуг «доцентiв-очкарикiв».

Формат вхiдних даних
Перший рядок вхiдних даних мiстить два числа

𝑁

i

𝐴 (1 6 𝑁 6 10 000, 0.000 6 𝐴 6 10.000 −

кiлькiсть

знакiв пiсля коми не бiльше нiж 3).
Кожне з наступних

𝑁

рядкiв мiстить три цiлих числа

𝑄𝑖 , 𝑆𝑖

i

𝑀𝑖 (1 6 𝑄𝑖 6 1 000, 1 6 𝑆𝑖 6 1 000,

1 6 𝑀𝑖 6 10).
Формат вихiдних даних
Виведiть одне число

−

максимальну суму грошей на офшорних рахунках мафiї. Абсолютна похибка

обчислень не повинна перевищувати

10−6 .

Приклад

1 0.15
5 10 3

тест

6.6666666667
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Задача J. Я - Людина
Обмеження по часу:

0.2 секунди

Обмеження по пам’яти:

64 Мб

Lines − це азартна гра на квадратному полi розмiром 9×9 клiтин, в якiй гравець перемiщує рiзнокольоровi
кулi з метою зiбрати лiнiю з 5 i бiльше кульок одного кольору по вертикалi, горизонталi або дiагоналi. За
зiбрану лiнiю нараховуються очки, i вона зникає з дошки.
Ваше завдання

− запрограмувати ШI Електронiка на гру в Lines.

Ваша програма буде викликатися перед кожним ходом Електронiка
та їй будуть передаватися вiдомостi про поточний стан iгрової дошки,
а у вiдповiдь вона повинна вивести хiд, який Електронiк повинен
буде зробити в грi.
Електронiк зiграє 4 партiї i його визнають Сергiєм Сироїжкiним,
якщо вiн набере не менше

Правила гри

100?

очок за сумою всiх партiй.

Гра починається з 5 куль на дошцi. Один хiд гравця

− це перемi-

щення однiєї кулi на будь-яку вiльну клiтину поля. При цьому мiж
початковою i кiнцевою клiтинами повинен iснувати шлях з вiльних
клiтин (шлях може пролягати по сусiднiх клiтинах по вертикалi i
горизонталi, але не по дiагоналi). З кожним ходом на дошку випадковим чином додаються ще 3 кулi. Проте,
якщо хiд привiв до видалення лiнiї, новi 3 кулi не повиннi додаватися, а гравцевi нараховуються очки.
Можливi кольори куль обмеженi наступним списком: червоний (red, код «R»), зелений (green, код «G»),
синiй (blue, код «B»), жовтий (yellow, код «Y»), рожевий (pink, код «P»), бiрюзовий (cyan, «C»), бордовий
(maroon, код «M»).
За лiнiю з 5 кульок одного кольору нараховується

26

очок,

9

куль

− 50

очок,

10

куль

− 96

10

очок, 6 куль

− 12

очок, 7 куль

− 16

очок, 8 куль

−

очок.

Формат вхiдних даних
Першi 9 рядкiв вхiдних даних мiстять 9 символiв, роздiлених пробiлами, кожен з яких позначає колiр
кульки (R / G / B / Y / P / M / C) або вiдсутнiсть кульки в данiй клiтинi поля (_). Далi слiдує один
порожнiй рядок, а на наступному рядку повiдомляється поточний рахунок гри (score), 0 <= score <100000.

Формат вихiдних даних
Програма повинна вивести двi пари координат перемiщення кульки: (𝑋0 , 𝑌0 )
(𝑋1 , 𝑌1 )

−

− звiдки перемiстити кульку,
(1, 1), а

куди перемiстити кульку. Початок координат, лiвий верхнiй кут дошки, має координати

правий нижнiй кут дошки, вiдповiдно,

− (9, 9).

Приклад

C______B_
________R
_________
_________
_________
_________
_________
_________
B_______P

тест

8 1 2 9

вiдповiдь

0
Примiтка
Завдання не має однозначної вiдповiдi i оцiнювання буде проводитися за пiдсумком кiлькох iгор, тому
представлений варiант вiдповiдi (одного ходу)

− це лише один iз сотень можливих варiантiв. Однак, правила

гри не дозволяють перемiщати кульку на мiсце вже зайняте iншою кулею, а також перестрибувати через iншi
кулi, так що, наприклад, хiд (1, 1) -> (9, 1) буде визнаний помилковим i ваше рiшення отримає вердикт WA.
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