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Ескерту
Бүк л есептер үш н:
Шектеулер контест жүйес ндег "Overview" бет нде қолжет мд .
Контест жүйес нен жүктеп алуға болатын т ркеме архив бар. Оның ш нде үлг
бағалаушылар, бағдарламалар, мысал тест лер, компиляция және бағдарламаны ске
қосу үлг лер бар.
С з әр есепке 50-ге дей н бағалауға тапсырыс жасай аласыз және әр тапсырыста б р
файл ғана ж беру керекс з.
Бағдарламаңызды үлг бағалаушымен тексерген кезде, с зд ң енг збең зд ң форматы
үлг бағалаушының форматына және шектеулер не сәйкес келу керек. Әйтпесе, белг с з
м нез-құлық пайда болуы мүмк н.
Үлг бағалаушының мысал енг збелер нде әрб р ек қатар орналасқан белг , басқаша
формат нақты көрсет лмеген болса, тура б р кет кпен бөл нген.
Кодыңызды өз ң зд ң құрылғыңызда тексерген кезде, бек т лген архивте бер лген
скриптерд қолдануыңызды ұсынамыз. -std=gnu++17 компилятор опциясына мән
беру ң зд сұраймыз.
Егер CMS-ке бағалауға тапсыра алмай жатсаңыз, кодыңызды контест б ту нен кей н
бағалауға сақтап қою үш н ioisubmit құралын қолдануынызға болады.
<source_file>

директориясында

ioisubmit

<task_shortname>

<source_file> командасын орындаңыз.
Комитет мүшес нен ioisubmit командасының шықпасының сүрет н түс р п
алуын сұраңыз. Осы қадам орындалмайынша с зд ң бағалауға ж беру ң з
саналмайды.
Егер онлайн қатысып жатқан болсаңыз, өз прокторыңыздан сүретке түс р п
алуын және ұйымдастырушыларға ж беру н сұраңыз.

Кел с м
Есептерд ң бер лген нде код сигнатуралары жалпы болып саналатын void, bool, int, int[]
(жиым) және union(bool, int[]) арқылы бер лген.
C++ т л нде, бағалаушылар т л синтаксисына сәйкес астында бер лгендей түрлер қолданады.
void

bool

int

int[]

void

bool

int

std::vector<int>
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a жиымының өлшем

union(bool, int[])
std::variant<bool, std::vector<int>>

a.size()

C++ т л нде, std::variant <variant> тақырып файлында белг ленген. Қайтару түр
std::variant<bool,
std::vector<int>

std::vector<int>>

қайтара

алады.

Төмендег

болатын
үлг

код

функция

bool

std::variant

немесе

қайтаратын

функциялардың үш жұмыс стейт н мысалдарын көрсетед .
std::variant<bool, std::vector<int>> foo(int N) {
return N % 2 == 0;
}
std::variant<bool, std::vector<int>> goo(int N) {
return std::vector<int>(N, 0);
}
std::variant<bool, std::vector<int>> hoo(int N) {
if (N % 2 == 0) {
return false;
}
return std::vector<int>(N, 0);
}
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