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Kazakh (KAZ)

Тұтқындардың сын-қатеры
Түрмеде 500 тұтқын бар. Б�р күн�, бақылаушы оларға бостандыққа шығуға мүмк�нд�к берет�н
болды. Ол бөлмеге ек� ақшамен толған A сөмкеc�н және B сөмкес�н қойды. Әр сөмкеде 1-ден 
N -ге дей�н тиын бар (1 және N  өздер�н қосқанда). Әр сөмкеде тиындар саны б�р-б�р�нен
әртүрл�. Бақылаушы тұтқындарға сын-қатер тастайды. Тұтқындардың мақсаты - қай сөмкеде
тиындар саны азырақ екен�н анықтау.

Бөлмеде, ақшамен толған сөмкелермен қатар, ақ тақта бар. Кез-келген уақытта тақтада б�р
сан жазылып тұруы керек. Басында тақтада 0 саны жазылып тұр.

Кей�н, бақылаушы тұтқындардан б�р-б�рден бөлмеге к�рулер�н сұрайды.

Бөлмеге к�рет�н тұтқын өз�не дей�н бөлмеге қай және неше басқа тұтқындардың к�рген�н
б�лмейд�. Әр тұтқын бөлмеге к�рген кезде, алдымен тақтада жазылып тұрған санды оқиды.
Санды оқығаннан кей�н, олар A сөмкес�н немесе B сөмкес�н таңдауы керек. Кей�н тұтқын
таңдалған сөмкен� тексер�п, �ш�ндег� тиындардың санын б�лед�. Осыдан кей�н тұтқын келес�
ек� қадамның б�реу�н орындауы қажет:

Тақтада жазылған санды өш�р�п, орнына басқа тер�с емес бүт�н санды жазып, бөлмеден
кету. Олар жазылған санды ауыстыруы да, ауыстырмауы да мүмк�н екенд�г�не мән
бер�ң�з. Осыдан кей�н (бүк�л 500 тұтқын бөлмеге к�р�п шықпаған болса) сын-қатер
жалғаса беред�.
Б�р сөмкеде тиындар саны азырақ екен�н жетк�зу. Осыдан кей�н сын-қатер дереу
тоқтатылады.

Бақылаушы бөлмеге к�р�п шыққан тұтқынды бөлмеге қайтадан шақырмайды.

Тұтқындар тиын саны азырақ болатын сөмкен� дұрыс тапса сын-қатерд� жеңген болып
саналады. Егер сөмкен� дұрыс таппаған болса, немесе бүк�л 500 тұтқын бөлмеге к�р�п шығып,
ешқайсысы сөмкен� анықтауға тырыспаған болса, тұтқындар жең�лген болып саналады.

Сын-қатер басталмас бұрын, тұтқындар түрмен�ң залында жиналып, сын-қатерд�ң
стратегиясын үш қадамда шешед�.

Олар оң бүт�н сан x: олар тақтаға жазуы мүмк�н ең үлкен санды таңдайды.
Тақтада жазылып тұрған кез-келген сан i (0 ≤ i ≤ x) үш�н, осы i санын тақтадан оқыған
тұтқын қай сөмкен� таңдау керек екен�н шешед�.
Бөлмедег� тұтқын таңдалған сөмкен�ң �ш�нде қанша тиын бар екен�н б�лгеннен кей�н
қандай қадам таңдайтынын шешед�. Нақтылап айтқанда, кез-келген тақтада жазылған i
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саны (0 ≤ i ≤ x) және таңдалған сөмкеде табылған әр j  тиын үш�н (1 ≤ j ≤ N ), олар
немесе тақтада 0 мен x (қоса алғанда) арасындағы қай санды жазатынын,
немесе қай сөмкеде азырақ тиын бар екен�н жетк�зу керек екен�н шешед�.

Сын-қатерд� жеңгеннен кей�н, бақылаушы оларды x күннен кей�н бостандыққа ж�беред�.

С�зд�ң тапсырмаңыз - тұтқындарды (A және B сөмкелер�ндег� тиындардың санына
қарамастан) жең�ске алып келет�н стратегияны ойлап табу. Шеш�м�ң�зд�н ұпайы таңдалған x
санына байланысты бер�лед� (нақтылау үш�н Бөл�мшелер секциясын көр�ң�з).

Іске асыру мәл�меттер�

С�з келес� функцияны жазу керекс�з:

 int[][] devise_strategy(int N) 

N : әр сөмкеде болуы мүмк�н ең үлкен тиындардың саны.
Бұл функция с�зд�ң стратегияңызды б�лд�рет�н N +1 бүт�н саннан тұратын жиымдардан
құрылған s жиымын қайтаруы керек. x мән� 1 саны азайтылған s жиымының өлшем�не
тең. 0 ≤ i ≤ x орындалған кез келген i үш�н, s[i] жиымы тұтқын бөлмеге к�ргенде
тақтадан i санын оқығанда не �стеу керек екен�н б�лд�ред�:

1. s[i][0] мән� тұтқын A сөмкес�н таңдау керек болса 0-ге, немесе B сөмкес�н таңдау
керек болса 1-ге тең.

2. Таңдалған сөмкедег� тиындардың саны j  болсын. Енд� тұтқын келес� қадамдардың
б�реу�н орындауы қажет:

s[i][j] мағынасы −1 болса, тұтқын A сөмкес�н тиын саны азырақ деп жетк�зу�
ти�с.
s[i][j] мағынасы −2 болса, тұтқын B сөмкес�н тиын саны азырақ деп жетк�зу�
ти�с.
Егер s[i][j] мағынасы тер�с емес бүт�н сан болса, тұтқын сол санды тақтаға
жазуы керек. s[i][j] мағынасы x санынан аспауы керек екен�н ескер�ң�з.

Бұл функция тек б�р рет қана шақырылады.

Мысал

Келес� шақыруды қарастырайық:

 devise_strategy(3) 

Тұтқын бөлмеге к�рген кезде тақтадан оқитын санын v деп белг�лей�к. Дұрыс
стратегиялардың б�реу� осындай:

Егер v = 0 болса (ең басында жазылған санды қоса алғанда), A сөмкес�н таңда.
Егер сөмкеде 1 тиын болса, A сөмкес�нде азырақ тиын бар деп жетк�з.
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Егер сөмкеде 3 тиын болса, B сөмкес�нде азырақ тиын бар деп жетк�з.
Егер сөмкеде 2 тиын болса, тақтада 0 санының орнына 1 санын жаз.

Егер v = 1 болса, B сөмкес�н таңда.
Егер сөмкеде 1 тиын болса, B сөмкес�нде азырақ тиын бар деп жетк�з.
Егер сөмкеде 3 тиын болса, A сөмкес�нде азырақ тиын бар деп жетк�з.
Егер сөмкеде 2 тиын болса, тақтада 1 санының орнына 0 санын жаз. Бұл
жағдайдың ешқашан мүм�н болмайтынын байқауыңызды сұраймыз. Өйткен� осы
жағдайда ек� сөмкеде де 2 тиын бар деп пайымдауымызға болады. Ал ол жағдай
рұқсат ет�лмеген.

Бұл стратегияны ж�беру үш�н функция  [[0, -1, 1, -2], [1, -2, 0, -1]]  қайтару керек.

Қайтарылған жиымның өлшем� 2, сондықтан x мән� 2 − 1 = 1-ге тең болады.

Шектеулер

2 ≤ N ≤ 5000

Бөл�мшелер

1. (5 ұпай) N ≤ 500, x мән� 500-ден аспау керек.
2. (5 ұпай) N ≤ 500, x мән� 70-тен аспау керек.
3. (90 ұпай) x мән� 60-тан аспау керек.

Егер тест�л�к жағдайдың б�реу�нде  devise_strategy  қайтарған жиым дұрыс емес

стратегияны белг�лесе, с�зд�ң шеш�м�ң�зд�ң сол бөл�мшедег� ұпайы 0 болады.

Үш�нш� бөл�мшеде жартылай ұпай алуыңызға болады. Осы бөл�мшедег� бүк�л тест�л�к
жағдайлардағы ең үлкен қайтарылған x мән�н m деп белг�лей�к. С�зд�ң осы бөл�мшедег�
ұпайыңыз келес� кесте бойынша саналады:

Шарт Ұпай

40 ≤m ≤ 60 20

26 ≤m ≤ 39 25 + 1.5 × (40 −m)

m = 25 50

m = 24 55

m = 23 62

m = 22 70

m = 21 80

m ≤ 20 90
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Үлг� бағалаушы

Үлг� бағалаушы енг�збен� келес� форматта оқиды:

жол 1: N
жол 2 + k (0 ≤ k): A[k] B[k]
соңғы жол: −1

Б�р�нш� және соңғы жолдардан басқа кез-келген жол б�р жағдайды белг�лейд�. 2 + k жолында
орналасқан жағдайды k-шы жағдай деп атаймыз. k-шы жағдайда A сөмкес�нде A[k] тиын
және B сөмкес�нде B[k] тиын бар.

Үлг� бағалаушы алдымен  devise_strategy(N)  функциясын шақырады. x мән� 1 саны

азайтылған қайтарылған жиымның өлшем�не тең.

Кей�н, егер үлг� бағалаушы қайтарылған жиымның Іске асыру мәл�меттер� секциясында
баяндалған шартталға сай келмейт�н�н анықтаса, келес� қател�к туралы хабарларының
б�реу�н шығарып аяқталады:

s is an empty array : s бос жиым (бұл дұрыс стратегияны б�лд�рмейд�).
s[i] contains incorrect length : s[i] өлшем� N +1 мән�не тең болмайтын i (
0 ≤ i ≤ x) бүт�н саны бар.
First element of s[i] is non-binary : s[i][0] мән� 0 және 1-ге тең болмайтын i (
0 ≤ i ≤ x) бүт�н саны бар.
s[i][j] contains incorrect value : s[i][j] мән� −2 және x-тың арасында болмайтын
i, j  (0 ≤ i ≤ x, 1 ≤ j ≤ N ) бүт�н сандары бар.

Немесе, үлг� бағалаушы ек� нәтиже шығарады.

Алдымен, үлг� бағалаушы с�зд�ң стратегияңыздың шықпасы келес� форматта шығарады:

жол 1 + k (0 ≤ k): k сценари� үш�н с�зд�ң стратегияңыздың шықпасы. Егер стратегияның
нәтижес�нде тұтқын A сөмкес�н тиыны азырақ деп анықтаса, шықпа  A  болады. Егер
стратегияның нәтижес�нде тұтқын B сөмкес�н тиыны азырақ деп анықтаса, шықпа  B 
болады. Егер стратегияның нәтижес�нде ешқандай тұтқын сөмкен� анықтауға
тырыспаса, шықпа  X  болады.

Кей�н, үлг� бағалаушы қаз�рг� директорияда келес� форматта  log.txt  файлын жазады:

жол 1 + k (0 ≤ k): w[k][0] w[k][1] …

1 + k-шы жолдағы т�збек k-шы сценарийге сай тақтада жазылған сандарды белг�лейд�.
Нақтылап айтқанда, бөлмеге к�рген l-ш� тұтқынның тақтаға жазған саны w[k][l] болады.
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