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Задача 10 – Събития 

Автор: Светлин Наков 

Компания иска да разработи календарна система, за да следи различни събития. Всяко събитие 

има дата, час, заглавие и локация. Системата трябва да може да добавя събития, да трие събития 

и да извежда списък с предстоящите събития. Вашата задача е да моделирате календарната 

система и да подберете подходящите структури от данни, в които да пазите събитията. Трябва да 

напишете програма, която да изпълнява поредица от команди. Всяка команда се състои от един 

ред и като резултат връща нула, един или повече реда. 

Командите са следните: 

• AddEvent date | title | location – добавя събитие по дадени дата и час, заглавие и 

незадължителна локация. Ако локацията не е упомената, командата придобива формата 

"AddEvent date | title". Ако събитието вече съществува, се добавя отново (т.е. приемат се 

повторения). Резултатът от изпълнението на командата е “Event added”. 

• DeleteEvents title – изтрива всички събития, които имат съответното заглавие (без значение 

от малките и главните букви a.k.a. case insensitive). Резултатът от изпълнението на 

командата е “X events deleted”, където X броят на изтритите събития или “No events found” 

(ако не са открити събития с това заглавие). 

• ListEvents date | count – извежда списък със събитията стартиращи след съотвените дата и 

час. Броят на изведените събития трябва е count на брой или по-малко (ако не са намерени 

достатъчно събития). Ако не са открити никакви събития, резултатът от командата трябва 

да е "No events found". Всяко събитие трябва да се изведе на отделен ред в следния 

формат "date | title | location". Ако събитието няма локация, трябва да бъде изведено във 

формат "date | title". Изведените събития трябва да се подредят хронологично по дата и 

час, след това по заглавие и по локация (във възходящ ред). 

• End – показва края на поредицата от входящи команди. "End" спира обработката на 

команди, без да извежда нищо като резултат. Винаги е последната команда в поредицата. 

Вход 

Входните данни се четат от конзолата. Състоят се от поредица команди, всяка на отделен ред. 

Входните данни завършват с команда "End". 

Входните данни винаги ще бъдат валидни и във описания формат. Няма нужда да ги проверявате 

допълнително. 

Изход 

Изходните данни се извеждат на конзолата. Те се състоят от резултатите от всички команди от 

входните данни. 

Ограничения 

• Датата и часът (date) винаги ще бъдат въвеждани във формат "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" и 

трябва да бъдат извеждани в същия. Датите винаги ще бъдат в следния диапазон 

[01.01.2000T00:00:00…01.01.2020T00:00:00]. Тоест "2012-03-09T14:01:54" е валидна дата, но 

"2011-1-1T1:1:1" и "2011-3-22 6:43:28" не са. 
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• Името (title) и локацията (location) ще се състоят от думи на латиница (с дължина от 1 до 

1000 букви) и няма да съдържат символите "|" и "\n", както и интервали в началото и края.  

• Бройката на изведените събития от командата ListEvents т.е. count, винаги ще бъде в 

диапазона [1…100].  

• Има по един интервал вляво и вдясно от всеки “|” символ във входните данни.  

• Има по един интервал между всяка команда и нейните аргументите. 

• Входните данни няма да надвишават 2.5 MB. 

• Разрешеното време за работа на програмата е 1.00 секунда. 

• Разрешената памет е 64 MB. 

Съвет 

Помнете, че при сортиране на елементи, липсата на стойност (null) е преди всяка друга стойност. 

Примери 

Примерен вход Примерен изход 

AddEvent 2012-01-21T20:00:00 | party Viki | home 
AddEvent 2012-03-26T09:00:00 | C# exam 
AddEvent 2012-03-26T09:00:00 | C# exam 
AddEvent 2012-03-26T08:00:00 | C# exam 
AddEvent 2012-03-07T22:30:00 | party | Vitosha 
ListEvents 2012-03-07T08:00:00 | 3 
DeleteEvents c# exam 
DeleteEvents My granny's bushes 
ListEvents 2013-11-27T08:30:25 | 25 
AddEvent 2012-03-07T22:30:00 | party | Club XXX 
ListEvents 2012-01-07T20:00:00 | 10 
AddEvent 2012-03-07T22:30:00 | Party | Club XXX 
ListEvents 2012-03-07T22:30:00 | 3 
End 
 

Event added 
Event added 
Event added 
Event added 
Event added 
2012-03-07T22:30:00 | party | Vitosha 
2012-03-26T08:00:00 | C# exam 
2012-03-26T09:00:00 | C# exam 
3 events deleted 
No events found 
No events found 
Event added 
2012-01-21T20:00:00 | party Viki | home 
2012-03-07T22:30:00 | party | Club XXX 
2012-03-07T22:30:00 | party | Vitosha 
Event added 
2012-03-07T22:30:00 | party | Club XXX 
2012-03-07T22:30:00 | party | Vitosha 
2012-03-07T22:30:00 | Party | Club XXX 

 


