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Задача 2. Артилерия 

Дадено е дърво с N върха. В един от върховете на дървото се намира пионка.  

Разполагате с K артилерийски оръдия и може да правите поредица от ходове с оръдията си. Всеки ход се 

състои в изстрел от всяко оръдие по връх, избран от вас. Така, на всеки ход уцелвате K върха на дървото. 

Между 2 ваши хода, пионката може или да се премести в съседен връх на този, в който се намира, или да 

остане на място. След всеки ход дървото не се променя. В никой момент не знаете къде се намира 

пионката. 

Напишете програма artillery, която намира минималната стойност на K, за която сте сигурни, че можете да 

уцелите пионката. 

Вход  

От първия ред на входа програмата въвежда броя T на подтестовете.  За всеки подтест се въвежда от един 

ред на входа стойността на N и от следващите N ⎼ 1 реда ⎼ по 2 цели числа,  описващи ребро в дървото. 

Всяко ребро се задава с двата върха, които съединява. Върховете са номерирани, започвайки от 0. 

Изход 

Вашата програма трябва да изведе Т реда. На всеки ред се извежда минималното K за съответния подтест. 

Ограничения 

1 ≤ T ≤ 10 

1 ≤ N ≤ 100 000 

В 40% от тестовете:  N ≤ 1000 

В други 30% от тестовете:  N ≤  10 000 

Оценяване 

Нека a1,... aТ са верните отговори за подтестовете и  b1, …, bT са отговорите, получени от вашата програма. 

Точките ви за подтест i са:  

• 1.0, ако ai = bi 

• 0.7, ако ai=bi-1 

• 0 в другите случаи 

Точките ви за всеки тест се получават като произведението на точките за всичките подтестовете, умножено 

по максималните точките за дадения тест. 
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Пример 

Вход 

2 

8 

0 1 

0 2 

0 3 

1 4 

2 5 

3 6 

3 7 

9 

0 1 

0 2 

0 3 

1 4 

1 5 

1 6 

3 7 

3 8 

 

Изход 

3 

2 

 

Пояснение:   

В първия подтест може да си гарантираме, че ще унищожим пионката с 3 оръдия със следните ходове: 

1-ви ход: уцелваме 0, 1 и 4 

2-ри ход: уцелваме 0, 2 и 5 

3-ти ход: уцелваме 0, 3 и 6 

4-ти ход: уцелваме 0, 3 и 7 

При тези ходове пионката винаги ще бъде улучена. 

При по-малко оръдия винаги има начин за пионката да избягва така, че да не бъде уцелена. 
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Задача 3. Домино 

Набор за игра на домино се състои от правоъгълни плочки с размер 2 х 1, всяка от които е разделена на две 
еднакви половини с линия, успоредна на по-късата страна. На всяка от половините са нарисувани точки, 
броят на които е между 0 и M, включително. На плочките на пълния набор за игра на домино са 
обозначени всички възможни различни ненаредени двойки числа. Например, ако M е равно на 3, то 
пълният набор съдържа 10 плочки: {0, 0}, {0, 1}, {0, 2}, {0, 3}, {1, 1}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 2}, {2, 3}, {3, 3}. От 
плочките може да се построяват вериги, съединявайки двойки плочки откъм късите им страни. Две плочки 
могат да се съединят, ако броят на точките на съседните при свързването половинки на плочките е 
еднакъв. 

Да предположим, че отстраним N плочки от пълния набор (но не всички от тях). Задачата е да определим 
минималния брой вериги, които могат да се построят от останалите в набора плочки, така че всяка от тях да 
принадлежи на точно една верига. Напишете програма domino, която по зададено M и списък на 
отстранените плочки да намира минималния брой вериги, отговарящи на горното условие.  

Вход  

На първия ред на стандартния вход се задават максималния брой точки M, който може да се изпише на 

една от половините на плочка и броя N на отстранените плочки. Следват N реда, като на i-тия от тях са 

зададени числата Ai и Bi – броят на точките на всяка от двете половини на i-тата отстранена плочка. 

Изход 

Програмата трябва да изведе на първия ред на стандартния изход намерения минимален брой вериги V, а 

на всеки от следващите V реда – по една от намерените вериги, представена като редица от числа в 

интервала от 0 до M, при която всеки две съседни числа са точките в двете части на поредната плочка. 

Всяка редица трябва да завършва с -1. Числата са разделени с по един интервал. 

Ограничения:    

0 ≤ M ≤ 1024 

Пример 

Вход Изход 

3 5 

0 2 

1 1 

1 2 

1 3 

3 3 

1 

2 2 3 0 0 1 -1 

 

 Пояснение 

Съответно веригата от плочки е: {2,2}, {2,3}, {3,0}, {0,0}, {0,1}. 
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Задача 1. Кевочани 

Хуманоидните извънземни от планетата Ямез, наричани кевочани, са достигнали връхна точка в 
развитието си и вече могат да сътворяват живи същества. Затова те решават да се „правят“ на богове и да 
създават биологични системи на все още необитаеми планети. След голямо пътешествие из познатата ни 
Вселена специален отряд кевочани изготвят списък от известен брой планети, подредени по разстоянието 
им от Ямез. Отрядът връчва изготвения списък на „Висшия съвет“ на кевочаните, който разглежда 
подробно информацията и взема решение да зададе на всяка планета едно цяло число, което да 
характеризира потенциала ѝ за експеримента. Главното лице на съвета е Дени и тя трябва да реши точно 
кои планети ще участват в експеримента. Понеже космическите разстояния са много големи дори и за тази 
напреднала раса, трябва да се избере едно единствено множество от планети, които да са разположени 
една до друга в списъка – т.е. да образуват някакъв интервал. Общият потенциал на едно множество от 
планети е равен на сумата от потенциалите на всяка планета в него. „Висшият съвет“ решава, че трябва да 
се вземе множеството планети с най-голям общ потенциал. Дени си спомнила, че знае една планета 
немного далеч – планетата Земя, където цивилизацията (на така наречените хора) не е достатъчно 
напреднала, но там има същества, които могат да й помогнат да напишат програма за този проблем. 
Кевочаните не искат да дадат директен достъп до събраната секретна информация, а единственият достъп, 
който хората да имат до информацията, е да питат и да сравняват сборовете на два интервала от планети в 
списъка. 

Задача. Напишете функция find_max, която ще се компилира с програмата на журито (на Дени), и ще 

върне двойка числа за интервал от съседни планети, чийто общ потенциал е възможно най-голям. Тази 

функция ще получи едно число N – броя на планетите. Програмата на журито ще разполага и с 

потенциалите на планетите, подредени в указания ред. Вашата цел е да задавате въпроси за сравнение на 

интервали от съседни планети, така че да откриете интервала с най-голям общ потенциал. Гарантирано е, 

че е точно един! 

 

Детайли по реализацията 

Функцията find_max трябва да има следния формат: 

void find_max (int N, int& left, int& right); 

Тя се вика веднъж от програмата на журито с аргумент N – броят на планетите в списъка. Когато Вашата 

програма открие интервала планети с най-голям общ потенциал, трябва да запише отговора в параметрите 

left и right – съответно левият и десният край на интервала (номерацията започва от 1). 

За комуникация с програмата на журито Ви е предоставена функцията: 

bool compare_segments (int left1, int right1, int left2, int right2); 

Тя задава въпрос дали общият потенциал на планетите с позиции от left1 до right1 (включително) в 

списъка е по-голям или равен на общият потенциал на планетите с позиции от left2 до right2 

(включително). Тук трябва да са изпълнени следните условия: 1 ≤ left1 ≤ right1 ≤ N и 1 ≤ left2 ≤ right2 

≤ N. Имайте предвид, че функцията compare_segments работи с линейна сложност по входните данни, т.е. 

ѝ трябват (right1-left1+1)+(right2-left2+1) на брой итерации за работа! 

Вие трябва да предадете към системата файл namuhs.cpp, който съдържа функция find_max. Той може да 

съдържа също и друг код и функции, необходими за работата на find_max, но не трябва да съдържа 

главната функция main. В началото си Вашият файл трябва да съдържа: #include “namuhs.h”. 

Ограничения 

2 ≤ N ≤ 105  

В 10% от тестовете: N ≤ 102 

В други 30% от тестовете: N ≤ 103 
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Примерна комуникация с програмата на журито 

Нека списъкът с потенциалите на планетите е следният: 2, -3, 5, -2, 3. Тук отговорът е интервалът от планети 

от позиция 3 до позиция 5 включително. Общият брой планети е 5, т.е. програмата на журито ще извика 

Вашата функция find_max така: 

find_max(5,left,right); 

Примерна комуникация за откриване на отговора може да е следната: 

Извикване на функцията 
на журито 

Върнат 
резултат 

Обяснение 

compare_segments(3,5,1,1) 
 

true Програмата Ви пита дали общият потенциал на планетите в 
интервала от 3 до 5 е по-голям или равен на тези от 1 до 1, 
т.е. дали (5+(-2)+3) ≥ 2, което е вярно и функцията връща true. 

compare_segments(1,1,3,5) false Това означава, че общият потенциал на планетите в 
интервала от 3 до 5 е строго по-голям на тези от 1 до 1. 

compare_segments(3,5,2,2) true Тук трябват 4 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,3,3) true Тук трябват 4 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,4,4) true Тук трябват 4 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,5,5) true Тук трябват 4 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,1,2) true Тук трябват 5 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,2,3) true Тук трябват 5 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,3,4) true Тук трябват 5 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,4,5) true Тук трябват 5 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,1,3) true Тук трябват 6 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,2,4) true Тук трябват 6 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,1,4) true Тук трябват 7 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,2,5) true Тук трябват 7 итерации за функцията. 

compare_segments(3,5,1,5) true Вече проверихме, че общият потенциал на планетите в 
интервала от 3 до 5 е по-голям или равен от общият 
потенциал на всички възможни интервали, т.е. това е 
отговорът. Сега програмата присвоява на параметрите на 
функцията find_max съответно left=3 и right=5 и трябва да се 
прекрати работата на тази функция. 

 
Локално тестване 

За локално тестване са предоставени файловете Lgrader.cpp и namuhs.h. Сложете ги в същата папка, в 

която е Вашият файл namuhs.cpp и компилирайте Lgrader.cpp. Така ще получите програма, с която ще 

проверите верността на функцията Ви. Програмата ще изисква от стандартния вход следната 

последователност от данни: 

- на първия ред: едно положително число – броят на планетите в списъка. 

- на втория ред: потенциалите на съответните планети. 

На изход ще получите отговора, който е намерила Вашата функция. 

 
Предаване на тестове към системата 

Можете да предавате тестове към системата. Форматът на входните данни е същият като за локалния 

грейдър. На изход получавате число по-голямо от 0, ако вашата програма е дала правилен отговор и 0, ако 

е дала грешен отговор. 


