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Телерик Алго Академия – Тренировъчно състезание – март 2012 

Задача 9 – Кули от домино 

Автор: Йордан Диков 

Докато беше студено, Пешо се занимаваше с домино по цял ден. Той откри начин да направи 
такава кула от блокчета, която се разпада вертикално надолу и в перфектна окръжност. 
Естествено, колкото по-голяма е кулата, толкова по-голям е и радиуса, в който тя се разпръсва.  На 
всичкото отгоре, дори няма значение от коя страна буташ кулата (не че страна има някакъв 
смисъл, след като изобретението му е цилиндрично). Пешо бързо измисли приложение на това си 
свое откритие. Тъй като в стаята, в която той твори, има килим с цветни точки, той иска да направи 
„петно“, обхващащо всички точки, използвайки руините на своите творения. Тъй като за жалост на 
места килима не е достатъчно равен, Пешо не може да строи кули където пожелае (всчка кулата е 
прекалено крехка - най леката неравност или побутване я разрушава). За щастие, Пешо е много 
сръчен и може да построи колкото си иска висока кула, стига да е на равна основа. 

Пешо иска от вас да му помогнете да разбере колко високи кули да построи, така че да достигне 
всички „цели“ само с едно събаряне на която и да е кула. 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

На първия ред се намират две числа – M и N, съответно брой редове и колони на картата на пода. 
След това следват М реда с по N знака. Знаците са “*” за кула, “x” за точка и “.” за празно място. 

Входните данни ще са винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

Изходните данни трябва да се изведат на стандартния изход (конзолата). 

От вас се иска да сметнете минимално колко високи трябва да са кулите на Пешо. Тъй като той 
иска да стане инженер, иска и от вас точност – до шестия знак. За да ви улесни, той така е 
мащабирал картата, че една единица разстояние между клетките отговаря на една единица 
височина на кулата. 

Ограничения 

• 5 ≤ M, N ≤ 500 

• На картата има не повече от 2000 кули и точки общо. На картата има поне една точка. 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.30 секунди. Разрешена памет: 16 MB. 

Примери 

Примерен вход Примерен изход 

3 3 

*.* 

.x. 

*.* 

1.414214 

 

Това е разстоянието от която и да 
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е кула до точката. Примерен вход Примерен изход 

2 6 

*.***. 

x.x.x. 

 

2.000000 

 

При радиус 2, всички кули ще се 

съборят и ще покрият точките. 


