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БЕЛЕЖКИ ЗА ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА 
ЗАДАЧИТЕ 

 
Тук ще намерите полезна информация за това как да избегнете забавяне на програмата 
поради използване на поточен В/И в C++ (cin / cout), за използване на 64-разредни данни 
(променливи) и как да комуникирате с оценителя при интерактивни задачи. Включени са и 
справки за опциите на компилаторите и за ограниченията на стековете. 

 
Забавяне на програмата поради използване на поточен В/И 

При решаване на задачи с много голям обем на входно-изходен обмен се забелязва, че 
програмите, които използват за В/И потоците cin и cout в C++ са много по-бавни от 
еквивалентни на тях, които използват функциите scanf и printf. Затова настоятелно 
препоръчваме да ползвате scanf и printf. Ако все пак предпочитате cin и cout, 
препоръчваме в началото на програмата си да добавите следното: 
 
ios::sync_with_stdio(false); 

 

както и да използвате “\n” вместо endl. 

 
Обърнете внимание обаче, че ios::sync_with_stdio(false) нарушава 

съгласуваността между cin / cout и scanf / printf, така че ако използвате подобно нещо, 
никога не се обръщайте в една и съща програма и към cin, и към scanf, нито пък и към 
cout, и към printf. 
  
64-разредни данни 

За някои задачи може да се наложи да работите с цели числа, непредставими в 32 
разреда. В тези случаи ви трябват 64-разредни стойности като long long в C/C++ или 

int64 в Pascal. Ето примерен фрагмент, който показва как да използвате такива 

стойности: 

 
C/C++ 
int main(void) { 

    long long varname; 

 

    scanf("%lld", &varname); 

    // Do something with the varname variable 

    printf("%lld\n", varname); 

    return 0; 

} 

 
Pascal 
var 

    varname: Int64; 

begin 

    read(varname); 
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    { Do something with the varname variable } 

    writeln(varname); 

end. 

 
Комуникация с оценителя при интерактивни задачи 

При решаване на интерактивна задача трябва да изчиствате буфера на изхода след всяко 
извеждане на нов ред. Ето примерен текст, който показва как става това на C, C++ и 
Pascal: 
 
C or C++ with scanf / printf 
fflush(stdout); 

 
C++ with cin / cout 
cout << flush; 

 
Pascal 
flush(output); 

 
При това, като ползвате scanf, трябва да избягвате четенето на входа по начин, който 

блокира изпълнението на програмата Ви до изчакване на разделител (white space) от 
стандартния вход. Такова блокиране може да се получи, ако използвате scanf с първи 
аргумент, който завършва с интервал или нов ред. По-специално, спокойно можете да 
използвате "%d" като аргумент на scanf но НЕ и "%d " (със завършващ интервал) или 

"%d\n" (със завършващ нов ред). 

 
Опции на компилатора 

Следващите команди се използват при компилиране на решения на пакетни и 
интерактивни задачи (нека задачата се казва abc): 
 
C 

gcc –o abc abc.c –std=gnu99 –O2 –s –static –lm –x c 

 
C++ 
g++ –o abc abc.cpp –O2 –s –static –lm –x c++ 

 
Pascal 
fpc –O2 –XS –Sg abc.pas 

 
Ограничаване на стека 

Когато програмата се изпълнява през състезателна система, размерът на стека се 
ограничава от размера на паметта на съответната задача. 
 


