XVI вiдкритий Чемпiонат Харкова зi спортивного програмування.
2-й шкiльний дивiзiон, 12 травня 2019. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача A. Придбання «Iспаньйоли»
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта
Лiвсi, завтра я їду до Бристоля! I через два
тижнi... Нi, через десять днiв у нас буде
найкращий i швидкiсний корабель в Англiї.
(c) Сквайр Трелонi

Сквайр Трелонi вiдправився до Бристоля, щоб придбати шхуну.
При цьому Трелонi готовий заплатити за корабель будь-якi грошi,
але тiльки за умови, що сума всiх дiльникiв вартостi корабля буде
парним числом.
Допоможiть сквайру зрозумiти, чи пiдходить зазначена вартiсть
судна пiд його умову.

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять одне натуральне число n − вартiсть судна
(n < 1018 ).

Формат вихiдних даних
Виведiть YES, якщо вартiсть корабля вiдповiдає умовi Трелонi,
або NO, якщо не вiдповiдає.

Приклади
тест
15
8

вiдповiдь
YES
NO
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Задача B. Одноногий одноокий
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.5 секунди
64 мегабайта
Ось що, сер! Буду говорити з вами вiдверто!
Менi не подобається ця експедицiя! Менi не
подобаються цi матроси! I взагалi ... що?!!
Так! Нi! Менi взагалi нiчого не подобається,
сер!
(с) капiтан Олександер Смоллет

Вiдомо, що кожен пiрат або одноногий або одноокий. Чеснi ж
матроси не мають таких дефектiв.
Сквайр Трелонi i Джим Хокiнс уважно оглядали кожного матроса, який ступав на борт «Еспаньйоли». При цьому Джим рахував
ноги, а сквайр очi.
Знаючи числа, якi отримали Джим i Трелонi, спробуйте вiдповiсти на питання: скiльки одноногих i скiльки однооких пiратiв потрапило на борт «Еспаньйоли».

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять два натуральних числа d (число Джима) i t
(число сквайра) (d, t < 106 ).

Формат вихiдних даних
Виведiть через пробiл кiлькiсть одноногих i однооких пiратiв. Якщо вiдповiдей декiлька, виведiть їх у порядку зростання кiлькостi
одноногих пiратiв. Якщо хтось iз «счетоводiв» фатально помилився
i таких наборiв нiг i очей не може iснувати, виведiть −1.

Приклад
тест
2 4
12 13

вiдповiдь
2 0
2 1
4 3
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Задача C. Курiння - то отрута!
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта
Колумб Америку открыл − великий был моряк!
Но заодно он научил весь мир курить табак.
От трубки мира, у костра раскуренной с вождём,
Привычка вредная пошла в масштабе мировом.
Збiльшена... печiнка збiльшена, чудово... зубки
гнiлуватi... багатьох не вистачає... Хлопцi! Ви
занадто багато курите! З такою задишкою вам не
пробiгти i ста ярдiв. Запам’ятайте: курiння
шкiдливе для здоров’я!
(c) Доктор Лiвсi

У пiратiв є одна чудова (на думку доктора Лiвсi) традицiя: щовечора сiдати колом i викурювати трубку.
N пiратiв сiдають колом (завжди в одному i тому ж порядку),
один з пiратiв (завжди один i той же) розпалює трубку. Потiм трубка передається за годинниковою стрiлкою, при цьому кожен пiрат
робить одну «затяжку».
Кожна трубка розрахована на k затяжок. Вважається, що розпалювання трубки дорiвнює 3 затягуванням (пiсля яких пiрат вiдразу
ж передає трубку далi).
Вiдомо, що коли сумарна кiлькiсть затяжок досягає 20, у пiрата
починаються проблеми з легенями. При 40 затяжках пiрата чекають
проблеми з печiнкою. На 60 починає кульгати серце. А на 80 пiрат
починає втрачати зуби.
Знаючи кiлькiсть пiратiв i характеристики трубок, визначте хвороби пiратiв.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних задано два натуральних числа N (кiлькiсть пiратiв) i M (кiлькiсть
трубок). У другому рядку − M натуральних чисел ki − характеристики трубок (кiлькiсть «затяжок»). Усi
числа у вхiдних даних в дiапазонi вiд 3 до 99.

Формат вихiдних даних
Виведiть чотири числа − кiлькiсть пiратiв, у яких проблеми з легенями, печiнкою, серцем i зубами.

Приклад
тест
3 10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 7

вiдповiдь
2 1 0 0

Пояснення до прикладу
Розглянемо першу трубку. Перший пiрат розпалює трубку i отримує 3 мiнуси до свого здоров’я. У трубцi
залишається 5 затяжок, з яких по 2 роблять другий i третiй пiрат, i ще одну перший. Разом, за 9 трубок,
перший пiрат отримає 36 штрафiв, а другий i третiй по 18. На трубцi з параметром 7 перший пiрат отримає
−4, другий −2, а третiй −1. У сумi перший пiрат заробив на легенi i печiнку (40), у другого проблеми з
легенями (20) i третiй пiрат поки здоровий (19). Тобто, у двох пiратiв проблеми з легенями (у 1-го i 2-го) i в
одного ще i з печiнкою (у 1-го).
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Задача D. Вони заряджають гармату!
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта
Гармата... Вони заряджають гармату...
Навiщо? ... А!! Вони будуть стрiляти!!
Додати ходу!
(c) Александер Смоллет

Герої збирають порох, зброю, продукти, сiдають в шлюпку i спливають з корабля. Пiрати, заскоченi цими дiями зненацька, готуються
обстрiляти шлюпку. У човнi перебувають капiтан, доктор, сквайр,
Хантер, Джойс, Редрут i Абрахам Грей − матрос з команди, якого
пiрати хотiли, але не змогли схилити на свою сторону. Iзреєл Гендс
намагається потопити шлюпку, обстрiлюючи її з гармати.
Гендс стрiляє з гармати чергами по k ядер. Кожне випущене ядро
пiдвищує температуру Iзреєля на t1 десятих градуса. Пiсля кожної
черги, ще один пiрат обдає стрiлка крижаною водою, що знижує його
температуру на t2 десятих градуса.
Якщо температура Гендса пiднiметься до 100 градусiв, то пiрат
«згорить на роботi». Якщо впаде до 0, то замерзне. Яка доля чекає
пiрата? Вважати, що початкова температура Гендса 36,6.

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять три натуральних числа k (кiлькiсть ядер в
черзi), t1 (десятих градуса нагрiву за кожне ядро) i t2 (десятих градуса охолодження за кожне вiдро води).

Формат вихiдних даних
У першому рядку виведiть вердикт для Iзреєля Гендса: frozen (якщо пiрат замерз), burned (якщо перегрiвся) або survived (якщо з ним нiчого страшного не сталося). У другому рядку виведiть кiлькiсть черг,
якi встиг зробити Гендс. Якщо пiрат вижив пiсля обстрiлу, то у другому рядку нiчого виводити не потрiбно.

Приклади
тест
10 1 10
5 1 10
15 1 10

вiдповiдь
survived
frozen
74
burned
125
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Задача E. Оборона форту
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта
Через годину тi з вас, хто залишиться в
живих, будуть заздрити, хе-хе, мертвим.
(c) Джон Сiльвер

Диявол! Минуло вже бiльше години! Стає
нуднувато ...
(c) Олександр Смоллетт

На штурм форту пiрати, як справжнi пiрати, вирушили не з порожнiми руками. Звичайно ж вони тягли з собою величезнi запаси
рому − цiлих m пляшок!
Влучним i точним вогнем кожен з n захисникiв форту знищує
k пляшок цього незамiнного для пiратiв напою. Вiдповiдний рев
пiратiв деморалiзує одного захисника форту i той виходить з бою.
Потiм захисники перезаряджають зброю i все повторюється до тих
пiр, поки у пiратiв не закiнчиться ром або в форте не залишиться
жодного не здеморалiзованого захисника.
Знаючи початкову кiлькiсть захисникiв форту n, влучнiсть i точнiсть захисникiв k i кiлькiсть пляшок m, визначте переможцiв в битвi
за форт, також визначте, пiсля якого за рахунком залпу ця перемога
вiдбудеться.

Формат вхiдних даних
Заданi три натуральних числа n (початкова кiлькiсть захисникiв), m (кiлькiсть пляшок у пiратiв) i k
(ефективнiсть одного захисника). 0 < n < 100, 0 < m < 109 , 0 < k < 107 .

Формат вихiдних даних
У першому рядку виведiть вердикт pirats win (якщо форт захоплюють пiраты), counter pirats win
(якщо перемогли захисники форту) или draw (в разi нiчиєї). У другому рядку виведiть кiлькiсть залпiв,
зроблених захисниками форту.

Приклад
тест
2 20 10
2 31 10
2 25 10

вiдповiдь
counter pirats win
1
pirats win
2
draw
2
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Задача F. Окiст i чорна мiтка
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта
− Перепрошую, сер, ви останнiм часом стали
часто порушувати нашi звичаї. Команда має
право зiбратися i поговорити!
− Згiдно зi звичаєм. На сходку!
− Такий закон. Ха-ха-ха... Чорна мiтка!
(с) пiрати

Не такий був Джон Сiльвер, щоб так просто погодитися на ультиматум пiратiв. Але i повнiстю виправдати себе в очах команди вже
було неможливо. Тому Сiльвер вiдповiв:
− Чорна мiтка, так чорна мiтка... Але на моїх умовах! Далi,
Сiльвер заявив, що готовий передати управлiння командою тiльки
розумному пiрату, здатному виграти у Джона в класичну пiратську
гру.
Для цiєї гри використовується прямокутний шматок окосту, на
якому нанесена квадратна сiтка розмiром n × m клiтин. На клiтинцi
з координатами (i, j) розмiщується чорна мiтка. За один хiд пiрат
може точним ударом абордажною шаблею вiдсiкти шматок окосту вздовж однiєї з лiнiй сiтки. Частина сирого окосту без мiтки
з’їдається пiратом (це дуже жорстока гра!) i хiд переходить iншому гравцевi. Той, хто не може зробити хiд (залишилася тiльки одна
клiтинка) програє i отримує чорну мiтку. Iнший пiрат ще тиждень
мається шлунком − така цiна перемоги.
Сiльвер великодушно вiддає право першого ходу своєму противнику. Визначте, чи зможе пiрат виграти
у Джона Сiльвера на заданих умовах, враховуючи, що Джон грає в цю гру iдеально.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних записанi натуральнi числа n i m − розмiри окосту (n, m 6 20). У другому
рядку − координати чорної мiтки i i j (0 < i 6 n; 0 < j 6 m).

Формат вихiдних даних
Виведiть YES, якщо пiрат при його першому ходi зможе виграти гру, або NO, якщо не iснує виграшного
ходу iз заданої позицiї.

Приклад
тест
20 1 5 1

вiдповiдь
YES

Пояснення до прикладу
Першим ходом пiрат може вiдрiзати 11 клiтин правiше чорної мiтки, а потiм ходити симетрично Сильверу.
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Задача G. Пiaстри!!!
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта
Пiастри!!! Пiастри!!!
(c) папуга Флiнт

− Пiастри!!! Пiастри!!! − горлав капiтан Флiнт.
Щоб хоч якось втихомирити папугу, Джон Сiльвер постелив картату стрiчку мiж бочкою з ромом, на якiй любив сидiти Флiнт, i його
годiвницею. На деякi клiтинки стрiчки, Джон поклав срiбнi монети.
Завдання папуги, пройти вiд бочки до годiвницi, зiбравши всi монети на стрiчцi. При цьому при переходi в кожну клiтинку, Флiнт
повинен забрати монету або покласти монету, якщо клiтинка була
порожньою.
Виходити за межi стрiчки папуга може тiльки з її кiнцiв, початковий запас монет у Флiнта не обмежений.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних записано одне натуральне число
n − довжина стрiчки в клiтинках (n 6 100). У другому рядку − n
двiйкових чисел через пробiл. Число 0 означає, що клiтинка спочатку
порожня, а число 1 означає, що в клiтинцi покладено монету.

Формат вихiдних даних
Виведiть один рядок, що складається з символiв «l» (left) i «r» (right) без пробiлiв − iнструкцiї по
перемiщенню Флiнта. Вважати, що бочка Флiнта розташована злiва вiд стрiчки, а годiвниця справа. Оскiльки
маршрутiв папуги, що вiдповiдають умовi, може бути безлiч − виведiть будь-який з них. Головне, щоб
кiлькiсть iнструкцiй не перевищувала 1 000.

Приклади
тест
5
0 1 0 1 0
5
0 1 0 1 0

вiдповiдь
rrlrrlrrrrlr
rrrrrllllrrrlrrlrrlr
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Задача H. Скриня мерця
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта
П’ятнадцять хлопцiв на скринi мерця.
Йо-го-го, ще й пляшечка рому!
Пий, i диявол тебе призведе до кiнця.
Йо-го-го, ще й пляшечка рому!
(c) Пристрастi Бiллi Бонса

Ця пiсня була пов’язана з Едвардом Тiчем, вiдомим як Чорна
Борода, iм’я якого гримiло на початку XVIII столiття. Своєю жорстокiстю вiн наводив жах навiть на пiратiв, тому не дивно, що на його
кораблi спалахнув заколот. Ватажковi вдалося придушити заколот,
i вiн вирiшив, як це було прийнято у вiльнiй братiї «джентльменiв
удачi», висадити п’ятнадцять чоловiк заколотникiв на островi Скриня Мерця. Нещасним вручили по пляшцi рому i скинули їм зв’язку
шабель. Жорстокий пiрат прекрасно розумiв, що прирiкає заколотникiв на болiсну смерть, бо ром тiльки посилював спрагу, а на островi вiдсутнi джерела води. Тiч не сумнiвався, що пiрати, перепивши,
переб’ють один одного.
На жалюгiдному клаптику сушi розмiром 10х20 метрiв неможливо було сховатися нi вiд спекотного сонця, нi вiд змiй. Морякам
вдалося розвести багаття, благо кресало у них було. За допомогою
парусини вдавалося за нiч назбирати певну кiлькiсть води, яку вони
розбавляли морською. Води було мало, спрага була страшною, i не дивно, що нещаснi в мареннi могли бачити
i самого Девi Джонса.
Люди опинилися на висотi, чвар i поножовщини у них не було. Не виключено, що в цьому зiграв свою
роль авторитет Бiллi Бонса. Люди жили, збираючи молюскiв, крабiв та iншу їстiвну живнiсть. Але основну
їжу становили ящiрки i змiї, м’ясо яких в’ялили на сонцi.
Можна уявити, як здивувався повернувшись через мiсяць до Скринi Мерця Чорна Борода, коли побачив,
хоч i страшенно виснажених, але живих людей. Команда дружно зажадала взяти нещасних на судно, що
i було зроблено. Саме ця iсторiя, ставши легендою Карибського моря, i була покладена в основу пiснi про
п’ятнадцять чоловiк на Скринi Мерця.
Пiзнiшi дослiдження пояснили, як Бiллi Бонсу вдалося утримати людей вiд пияцтва i поножовщини. У
цiй iсторiї була ще одна скриня − скриня, в якiй Бiллi Бонс замкнув увесь ром i зброю. Скриня Бонса була
обладнана ультрасучасним (у тi роки) кодовим замком. Чудово розумiючи майбутнi труднощi i те, як вони
можуть вплинути на пам’ять, Бонс на кришцi скринi записав ключ, що мiстить код до скринi.
Ключ являє собою натуральне число k. Щоб дешифрувати ключ потрiбно пiдрахувати, скiльки парних
чисел можна скласти з розташованих поспiль цифр k. При цьому всi цифри ключа вважаються рiзними, тому числа, що збiгаються за значенням, але складаються з «рiзних» цифр, є рiзними. Код вiд скринi
є п’ятизначним. Якщо отримане пiсля дешифровки ключа число коротше п’яти знакiв, то слiд попереду
доповнити його нулями. Якщо довше − викинути зайвi цифри злiва.

Формат вхiдних даних
Вам вiдомий ключ k (k < 10256 ).

Формат вихiдних даних
Знайдiть код вiд ключа − кiлькiсть парних чисел, якi можна скласти з поспiль розташованих цифр числа
k.

Приклад
тест
2123

вiдповiдь
0004

Пояснення до прикладу
З ключа 2123 можна скласти числа 2, 212, 12 i 2. При цьому перша i остання двiйка − це «рiзнi» числа, бо
вони складаються з рiзних цифр ключа. Усього чотири парних числа. Доповнюємо число 4 попереду нулями
до п’ятизначного, отримуємо 00004.
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Задача I. Бен Ган i козел Мефодiй
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта

Бен Ганн був дуже забобонною людиною. I вiн був абсолютно
впевнений, що для пошуку скарба, йому необхiдно i достатньо викопати яму довжиною n умовних одиниць довжин ям. Протягом дня
Бен здатний викопати двi умовнi одиницi довжин ям. I, здавалося
б, достатньо розмiтити одну дiлянку довжиною n умовних одиниць
довжин ям i копати собi неквапливо. Але на островi живе навчений
Флiнтом козел Мефодiй, який приходить на розмiчену дiлянку вночi
i, з властивою тiльки йому ретельнiстю, загаджує цю дiлянку. Пiсля
старань Мефодiя Бен не може бiльше працювати на цiй дiлянцi.
Ретельно дослiдивши острiв, Бен виявив досить багато дiлянок,
на яких є можливiсть викопати яму довжиною n умовних одиниць
довжин ям. Бен також знає, що Мефодiй за нiч може зiпсувати тiльки одну дiлянку, а копати можна або на однiй дiлянцi двi умовнi
одиницi довжин ям, або на двох дiлянках по однiй умовнiй одиницi
довжин ям.
Допоможiть нещаснiй людинi знайти скарби Флiнта i порахуйте, яку мiнiмальну кiлькiсть дiлянок довжиною n умовних одиниць довжин ям треба розмiтити на островi, щоб гарантовано перехитрити козла
Мефодiя.

Формат вхiдних даних
Вам дано натуральне число n − необхiдна Бену довжина ями 0 < n 6 40.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число − мiнiмальну кiлькiсть розмiчених дiлянок, яка гарантує Бену перемогу над пiдступним Мефодiєм.

Приклади
тест
2
3

вiдповiдь
1
2
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Задача J. Скарби Флiнта
Обмеження по часу:
Обмеження по пам’яти:

0.2 секунди
64 мегабайта
Англiйськi, французькi, iспанськi,
португальськi монети, гiнеї i луїдори,
дублони i подвiйнi гiнеї, муадори i цехiни,
монети iз зображеннями всiх європейських
королiв за останнi сто рокiв, − у цiй колекцiї
були зiбранi грошi всього свiту.
Р.Стiвенсон, «Острiв скарбiв»

У скринях, що заховав Флiнт на островi, було безлiч рiзних монет,
що створило величезнi проблеми в оцiнцi та подальшому розподiлi
здобичi. Тодi пiдприємливий Трелонi вирiшив обмiняти всi монети
на шилiнги, а вже потiм займатися їх оцiнкою.
У черговому порту, який вiдвiдала «Eспаньйола», в ходу були 3
види монет i шилiнги. Тобто, цi три види монет можна «перевести
в готiвку». Портовий обмiнний пункт дозволяє обмiняти будь-який
тип ходових монет на будь-який iнший, i будь-який тип монет на
шилiнги.
Ураховуючи феноменальнi таланти Трелонi в торгiвлi, при будьякому обмiнi округлення вiдбувається на користь сквайра. При цьому нескiнченно користуватися доброзичливiстю портових клеркiв не
можна, тому була можливiсть зробити всього три операцiї обмiну. З
огляду на те, що монети, якi були в ходу в цьому порту, бiльше нiде не затребуванi, то «збути» потрiбно весь
набiр унiкальних монет.

Формат вхiдних даних
Перший рядок вхiдних даних мiстять три натуральних числа n1 , n2 i n3 − кiлькiсть монет типiв 1, 2 i 3
вiдповiдно (0 < ni < 1 000).
У наступних трьох рядках задана матриця обмiну монет. Запис a : b на перетинi i-го рядка та j-го стовпця
(i 6= j, 1 6 i, j 6 3) означає, що за a монет типу i можна отримати b монет типу j. Наприклад, при курсi
2 : 3 можна обмiняти 5 монет на 8 (⌈5 · 3/2⌉ = ⌈7.5⌉ = 8). На головнiй дiагоналi матрицi (i = j) заданий
курс «переведення в готiвку» вiдповiдної монети, тобто курс обмiну на шилiнги. Усi числа в матрицi обмiну
валют не перевищують 9, перше число в парi не може дорiвнювати 0.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне цiле число − кiлькiсть шилiнгiв, якi можна отримати при обмiнi наявних монет.

Приклад
тест
10 10 10
1:2 1:3 1:4
1:5 1:6 1:7
1:8 1:9 1:0

вiдповiдь
2760

Пояснення до прикладу
Давайте обмiняємо монети першого типу на монети третього типу. За кожну монету першого типу можна
отримати 4 монети третього типу. Пiсля такого обмiну у нас залишиться 10 монет другого типу i 10+10·4 = 50
монет третього типу.
Тепер обмiняємо монети третього типу на монети другого типу. За кожну монету третього типу можна
отримати 9 монет другого типу. Пiсля такого обмiну у нас залишаться монети тiльки другого типу i їх буде
10 + 50 · 9 = 460.
Тепер «переведемо в готiвку» (обмiняємо на шилiнги) монети другого типу по курсу 1 : 6, отримаємо
460 · 6 = 2760 шилiнгiв.
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