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Вступне слово
Шановні учасники олімпіади!
Вашій увазі пропонується декілька задач, різних за складністю та принципами рішення. За обмежений
час олімпіади вам потрібно розробити алгоритм та програмну реалізацію вирішення будь-якої
кількості з них.
Для написання програми ви вільні самі обирати мову та середовище програмування. Головними
вимогами та обмеженнями є наступні:
– текст вашої програми, файл, що виконується, файли з вхідними даними, що ви використовували для
її тестування, файли результатів мають знаходитись в одній теці з назвою
ВАШЕ_ПРІЗВИЩЕ_№ЗАДАЧІ;
– вхідні дані зчитуються з файлу IN.TXT;
– результати виводяться у файл OUT.TXT;
– час виконання програми не більше 5 с.
Жюрі олімпіади виконує експертну оцінку кожної задачі та нараховує бали за наступною формулою:
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Переможці будуть визначені за загальною кількістю набраних балів у двох категоріях:
1. Програмування – моя професія (для студентів комп’ютерних спеціальностей).
2. Програмування – моє захоплення (для студентів всіх інших спеціальностей).
Окремо будуть визначатися переможці з навчальних закладів різного рівня (університети, коледжі,
школи тощо).
Цього року ми пропонуємо вам зануритись не лише в мистецтво програмування, але й у всесвіт
найвідомішого мандрівника у часі та просторі – Доктора.
Успіхів вам у змаганнях!

Координатор олімпіади,
доцент кафедри моделювання
та програмного забезпечення
А. М. Стрюк

1 ВІНВОЧЧІ VS ЗОЧЧІ
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В одній з мандрівок до далеких
майбутніх часів всесвіту Доктор
побачив, як представники рас Вінвоччі
(високі, зелені і вкриті колючками) та
Зоччі (майже такі самі, але низенькі та
червоні) захоплено грають в незвичну
гру. Гравці брали великий кошик, в
який клали певну кількість червоних та
зелених колючих кульок, схожих на
незрілі каштани. Кожен з гравців обирав по одній кульці і клав до загадкового пристрою, який вони
називали Модахор. Якщо до пристрою потрапляло дві зелені кульки, назад у кошик падала одна
червона. Якщо потравляла зелена і червона, назад падала одна зелена. Якщо потравляло дві червоні,
назад падала одна червона. Гра продовжувалась до тих пір, поки в кошику не залишиться одна
кулька. Доктор швидко порахував, скільки червоних та зелених кульок у кошику, і здогадався, якого
кольору буде остання кулька. Йому стало не цікаво і він пішов далі.
А як швидко ви зможете передбачити завершення гри? Для такого передбачення ви навіть можете
створити програму, що за відомою кількістю зелених та червоних кульок визначить, якого кольору
кулька залишиться останньою.
Вхідні дані містять 2 натуральних числа: N – кількість зелених кульок і M – кількість червоних кульок.
Числа можуть бути достатньо великими, але не більше ніж 2*109.
НАПРИКЛАД:
25 40
Вихідний рядок має містити лише один символ: «G», якщо залишиться зелена кулька; «R», якщо
залишиться червона кулька; «N», якщо результат гри неможливо визначити заздалегідь.
НАПРИКЛАД:
G

2 ЗАГАДКОВІ СЛОВА
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Доктор почав помічати, що багато
важливих в його житті слів складаються
з одних і тих самих літер, тобто є
анаграмами. Так, наприклад, інститут
Торчвуд (Torchwood), заснований в
однойменному маєтку королевою
Вікторією після зустрічі з Доктором, є
анаграмою «Doctor Who». Доктор
вирішив перевірити, які ще анаграми
йому могли зустрічатись. Він попросив
ТАРДІС відібрати зі своєї пам’яті всі слова, що вона вважає ключовими. Тепер ваша задача створити
програму, що найде серед них анаграми. Виведіть їх у тому порядку, в якому вони були в
початковому списку.
Вхідні дані подаються у наступному вигляді. У першому рядку – натуральне число N – кількість слів
(≤100000). Наступні N рядків містять самі слова.
НАПРИКЛАД:
5
Мастер
Плазма
Вектор
Корвет
Тремас
Ваша програма повинна повернути натуральне число M – кількість знайдених анаграм. Наступні М
рядків мають містити самі слова.
НАПРИКЛАД:
4
Мастер
Вектор
Корвет
Тремас

3 ІЗОЛЯТОР ДАЛЕКІВ
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Доктор опинився в досить скрутному
становищі. Він стоїть у величезній залі,
шо просто заповнена Далеками. Що
правда, в даний момент жоден з
Далеків не бачить Доктора. Справа в
тому, що у Далеків, які знаходяться у
Ізоляторі, пошкоджене око має дуже
вузький кут огляду. Фактично, вони
бачать лише те, що знаходиться на
одній лінії з ними. Але Доктор не може
почуватись у повній безпеці. Кожну
секунду всі Далеки обертаються на 90⁰ за годинниковою стрілкою. Якщо Доктор потрапить в поле
зору хоч одного з них – смерть неминуча. Йому потрібно швидко знайти нове безпечне місце, а ще
краще, щонайшвидше дістатись до ТАРДІС, яка теж знаходиться в цій кімнаті. Але бігти не можна –
чутливі сенсори Далеків зафіксують вібрацію підлоги. Єдина можливість безпечно пересуватись – це
рухатись в той самий момент, як обертаються Далеки. За цей час Доктор встигне зробити лише один
крок – вперед, назад, вліво або вправо. Який крок зробити? А може в даний момент безпечніше не
рухатись? Як дістатися до ТАРДІС за мінімальну кількість кроків?
На щастя, комп’ютер ТАРДІС здатен допомогти: розрахувати оптимальний шлях і, користуючись
телепатичним зв’язком, передавати Доктору кожен наступний безпечний крок. Потрібно лише
написати програму, що зробить відповідні розрахунки, і ця місія покладена на вас!
ТАРДІС підготувала вхідні дані у досить зручному вигляді. Прямокутну залу вона розбила на клітини,
що за розміром як раз відповідають одному кроку Доктора. І в першому рядку ТАРДІС подає два
натуральних числа: N – довжину зали (≤1000), та M – ширину зали (≤1000). Після цих чисел подаються
N рядків з M символів кожний. Кожен символ відповідає одній клітині зали. Якщо значення символу
«0» – клітина порожня, якщо «D» – в клітині знаходиться Доктор, «Т» – ТАРДІС. Якщо в клітині
знаходиться Далек, то символ позначає напрям, в кому Далек дивиться в поточний момент: «N» –
північ (вгорі), «S» – південь, «W» – захід, «E» – схід.
НАПРИКЛАД:
5 5
0Т000
000W0
00000
E0000
0DN00
Ваша програма повинна розрахувати найкоротший безпечний шлях Доктора до ТАРДІС і повернути
результат у наступному вигляді: перший рядок: кількість кроків К (після останнього кроку Доктор має
опинитись в клітинці, де знаходиться ТАРДІС), якщо безпечного шляху не існує, К=0; другий рядок
складається з К символів, кожен з яких вказує напрям руху: «N» – північ (вгорі), «S» – південь, «W» –
захід, «E» – схід, «0» – залишатись на місці. Якщо безпечного шляху не існує, другий рядок залиште
пустим.
НАПРИКЛАД:
4
NNNN
Майте на увазі, що Доктор не може стати на одну клітину з Далеком. Враховуйте також, що Далеки
можуть заважати один одному бачити Доктора, тобто у Доктора є можливість «сховатись» за одного
або декількох Далеків.

4 ВАШТА НЕРАДА – РАХУЙ ТІНІ!
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Доктор знає, що Вашта Нерада – це
мікроскопічні хижі створіння. Вони
гуртуються в рій, який може бути вкрай
небезпечним. Полюбляють темряву та
ховаються в тіні. При світлі рій сам може
видавати себе за тінь.
Вашта Нерада зазвичай живуть в лісах серед
дерев. Але коли була збудована найбільша у
всесвіті Бібліотека, величезні ліси, що були їх
домівкою, перетворилися на папір для книг. І
тепер Вашта Нерада опинились в Бібліотеці. Вони прокинулись, згуртувались і стали небезпечними.
Вони знищили все живе, що знаходилось в Бібліотеці і тепер полюють на Доктора та його друзів.
Єдина порада і застереження: «Рахуйте тіні». Доктор звертає увагу, що коли Вашта Нерада
наближаються, тіней на підлозі стає більше, ніж їх має бути. Рівер Сонг пропонує поєднати дані з
камер спостереження і плани бібліотеки, щоб розрахувати, чи відповідають видимі тіні тому, якими
вони мають бути. Вона швидко написала програму, яка оброблює зображення з камери
спостереження і підраховує загальну площу тіней, видимих на підлозі.
Залишилось написати програму, яка на основі даних про розташування предметів
в бібліотеці, визначить, яка насправді має бути загальна площа тіней. І тепер це
ваша задача!
Зробити це не так вже й складно. Всі предмети в бібліотеці є прямокутними
паралелограмами. Відомі координати вершин кожного такого паралелограма –
pi(хi, yi, zi). Світло в кожній кімнаті бібліотеки рівномірно падає згори під кутом 30⁰
зі сторони площини, що утворюється вісями Y та Z. Тіні лягають на площину XY
(підлогу). Необхідно лише врахувати, що тіні деяких предметів можуть перетинатися. Нам необхідно
підрахувати загальну площу тіні, що потрапляє на підлогу (тіні, що предмети відкидають одне на одне
нас не цікавлять) з арифметичним округленням до цілого числа.
Вхідні дані подаються у наступному вигляді. У першому рядку – натуральне число N – кількість
предметів у кімнаті (≤1000). Наступні N*8 рядків містять координати кожної вершини у послідовності,
що відповідає рисунку (А, B, C, D, A', B', C', D'). Координати кожної вершини задаються трьома цілими
числами: x, y, z (кожне значення ≤10000),.
НАПРИКЛАД:
1
0 0 0
1 0 0
1 5 0
0 5 0
0 0 5
1 0 5
1 5 5
0 5 5
Ваша програма повинна повернути одне ціле число – загальну площу тіні на підлозі, арифметично
округлену до цілого числа.
НАПРИКЛАД:
14

5 ТЕХНОЛОГІЇ ВОЛОДАРІВ ЧАСУ
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Вам запропонували трохи попрацювати
на UNIT (UNified Intelligence Taskforce).
Ця організація вивчала достатньо
багато позаземних технологій і
нещодавно познайомилась з
конструкцією обчислювальних машин
Галіфрея. Виявляється, володарі часу
особливе значення надавали
числовому ряду, який ми називаємо
рядом Фібоначчі. Цей ряд починається
з чисел 0, 1, 2, а далі, кожен наступний
член ряду дорівнює сумі двох
попередніх Ri=Ri-1+Ri-2. Відомо, що будьяке ціле число може бути представлено сумою декількох чисел з ряду Фібоначчі. Фактично, всі числа
у Галіфрейців формувались саме так. Використання такої системи в обчислювальній техніці надавало
можливість оперувати числами будь-якого розміру. Зберігання дробових чисел у вигляді чисельника і
знаменника надавало можливість вести розрахунки з будь-якою заданою точністю.
Інженери UNIT модифікували земні обчислювальні машини для роботи з числовими даними
галіфрейців. В цих машинах числа зберігаються у вигляді послідовності двійкових кодів. Значення «0»
означає, що число з ряду Фібоначчі з відповідним порядковим номером відсутнє в заданому числі,
«1» – присутнє. Дві одиниці підряд позначають кінець кодової послідовності. Таким чином 0 в кодах
галіфрейців буде «11», 1 – «011», 2 – «0011», 3 – «00011», 4 – «01011», 5–«000011», 6–«010011», 7–
«001011», 8 – «0000011» і т.д.
Ваша задача – написати програмне забезпечення для роботи з числами в такому форматі. Почнемо з
простого: напишіть програму, що складає два числа.
Вхідні дані складаються з двох рядків, в яких записано числа у форматі Галіфрея (довжина рядка до
250 символів).
НАПРИКЛАД:
001011
0000011
Ваша програма повинна вивести суму цих чисел у тому ж форматі.
НАПРИКЛАД:
00100011

6 ЗУПИНІТЬ КІБЕРЛЮДЕЙ!
Велика космічна платформа захоплена
кіберлюдьми. Доктор може
застосувати електромагнітну імпульсну
вибухівку (ЕМІ), що виведе з ладу
електронні компоненти кіберлюдей.
Але радіус ефективної дії
електромагнітного імпульсу не дуже
великий. Єдина надія – вдало
розташувати вибухівку, щоб вивести з
ладу якомога більше кіберлюдей.
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За допомогою сенсорів, вбудованих в
конструкцію космічної станції, та бортового комп’ютера Доктору вдалося отримати точне
розташування кожної кіберлюдини. За допомогою портативного телепортаційного пристрою він
може відправити ЕМІ-вибухівку в будь-яку обрану точку і запустити її дистанційно. Ваша задача,
знайти таку точку, в якій вибухівка нанесе найбільшої шкоди кіберлюдям.
Вхідні дані подаються у наступній послідовності. У першому рядку – натуральне число R – радіус
ефективної дії ЕМІ-вибухівки (≤10000). Наступний – розміри космічної платформи: натуральні числа L і
W (≤10000). У наступному рядку вказується натуральне число К – кількість знайдених кіберлюдей
(≤1000). Наступні К рядків містять координати кожної кіберлюдини: Xi та Yi. Всі координати є цілими
числами.
НАПРИКЛАД:
10
50 50
3
10 15
18 23
43 12
Ваша програма повинна повернути координати найкращого розташування ЕМІ-вибухівки (X, Y) та
кількість кіберлюдей, що буде виведена з ладу. Якщо можливих координат декілька, виведіть будьякі з них.
НАПРИКЛАД:
15 20
2

7 ПОЛЮВАННЯ НА ТАРДІС
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Клайв – автор та редактор сайту «Who is Doctor
Who?» (http://www.whoisdoctorwho.co.uk/) –
вже давно вивчає феномен Доктора, але ще
жодного разу не бачив ні його особисто, ні
навіть його знаменитої Синьої будки.
Нещодавно до його рук потрапила копія дивного
документу. Після декількох спроб розібратися з
ним, він зрозумів, що це графік очікуваних появ
ТАРДІС на Землі на декілька найближчих років.
Як цей документ з майбутнього потрапив у наші
дні невідомо, але Клайв вирішим ним
скористатися, щоб побувати в кожному місці в час, коли там з’являється ТАРДІС. Щоправда, він
швидко збагнув, що ці появи бувають настільки розділені в часі та просторі, що він просто не встигне
побачити їх всі, навіть якщо орендує гелікоптер і буде переміщатися між точками по найкоротшій
відстані зі швидкістю 100 км/год. Тому він звернувся до вас з проханням написати програму, що
дозволить визначити максимальну кількість появ корабля Доктора, яку він зможе побачити. Якщо в
якусь точку Клайв прибуде раніше появи ТАРДІС, він згоден чекати її, скільки б це не потребувало
часу. А як тільки ТАРДІС з’явиться, він готовий вирушати до наступного пункту. Задача вашої
програми: скласти графік, за яким Клайв зможе побачити максимальну кількість появ Синьої
поліцейської будки. Якщо оптимальних за кількістю точок графіків декілька, обрати той, загальний
пройдений шлях за яким буде найменшим.
Данні про появу ТАРДІС мають наступний вигляд. В першому рядку вказується натуральне число N –
кількість появ (≤1000). В наступних N рядках вказується дата у форматі DD.MM.YYYY, потім час появи:
HH:MM:SS. Далі даються GPS координати місця її появи в градусах у форматі десяткового дробу:
DD.DDDDDD (довгота) і DD.DDDDDD (широта). Географічна широта точок, що лежать в північній
півкулі, подається додатнім числом, в південній – від’ємним. Аналогічно, східна довгота позначається
додатнім числом, а західна – від’ємним. Висотою точок над рівнем моря, а також часом на зліт та
приземлення будемо нехтувати. Землю розглядатимемо як правильну сферу з радіусом 6372795
метрів. Для зручності всі появи вже відсортовані за датами та часом.
Таким чином вхідні данні матимуть наступний вигляд:
НАПРИКЛАД:
4
18.02.2017
22.02.2017
23.02.2017
24.02.2017

17:45:24
15:28:45
23:17:49
05:12:02

53.399564
47.904526
40.776715
41.388845

-02.990849
33.400756
-73.966546
02.187904

У вихідних даних ми спочатку вказуємо кількість точок M, які Клайв встигає відвідати, а далі в
наступних M рядках дані про дату, час та місце появи ТАРДІС аналогічно вхідним даним.
НАПРИКЛАД:
3
18.02.2017 17:45:24 53.399564 -02.990849
22.02.2017 15:28:45 47.904526 33.400756
24.02.2017 05:12:02 41.388845 02.187904
Датою та часом початку мандрівки вважаємо сьогоднішнє число, опівдні (18.02.2017 12:00:00).
Початковими координатами – координати міста Кардіфф (51.500000 -03.200000).

8 ПАМ’ЯТЬ HANDLES

Індекс складності

Одного разу на Малдоварському ринку
Доктор купив голову кіберлюдини. Все
органічне з неї було видалено, як і
протоколи кіберлюдей. Але
залишалась велика база даних та
достатньо обчислювальної потужності,
щоб підтримувати голосовий інтерфейс
та виконувати інші операції. Доктор
дещо доопрацював, та зробив цю
голову своїм асистентом. Завдяки
багатій фантазії, розвиненому почуттю
гумору та любові до гри словами,
доктор назвав свого кіберасистента Handles, чим надовго спантеличив більшість перекладачів.

2

Блоки пам’яті Handles містили багато цікавої та корисної інформації, але структура даних була
порушена і вбудовані пошукові алгоритми не могли з нею працювати. Тому Доктор вирішив додати
до функцій Handles повнотекстовий пошук слів за заданим шаблоном і сподівається, що ви
допоможете йому.
Пошуковий запит може містити як самі символи слова, так і деякі умовні символи:
«#» – заміняє будь-яку цифру;
«~» – заміняє будь-яку букву;
«?» – заміняє будь-який символ – цифру або букву;
«*» – заміняє будь-яку кількість будь-яких символів;
Таким чином серед тисячі тисяч слів можна шукати, наприклад, всі номера телефонів певної країни в
форматі «+380##-###-##-##», або адреси електронної пошти: «*@*.*», або слова, що містять корень
«*кібер*».
Вхідні дані складаються з рядка шаблону, натурального числа N (≤1000), що відповідає кількості слів,
підготовлених для пошуку, наступні N рядків містять самі слова.
НАПРИКЛАД:
~##*
5
3333
a0155
s22less
m03
mp04
Ваша програма повинна вивести ті рядки, що відповідають шаблону.
НАПРИКЛАД:
a0155
s22less
m03

9 НЕ ЗВОДЬ ОЧЕЙ З ЯНГОЛА, ЩО ПЛАЧЕ

Індекс складності

1

Янголи, що плачуть, найдивовижніші та
найбезжальніші створіння у всесвіті.
Єдине їх слабке місце – так званий
«квантовий замок». Вони не можуть
рухатися, коли хто-небудь дивиться на
них. В цей час вони схожі на звичайні
статуї. Ці створіння закривають власні
очі, щоб не зупиняти один одного. Саме
тому їх і прозвали янголами, що
плачуть.
Фасад старовинного будинку, біля якого
зупинився Доктор, багато прикрашений різноманітними статуями та химерами. Серед них ховаються і
янголи, що плачуть. Потрібно не випустити з поля зору жодного з них. За допомогою звукової
викрутки Доктор швидко виміряв ширину та висоту фасаду будівлі. Допоможіть розрахувати
мінімальну відстань, на якій потрібно стояти навпроти вхідних дверей, які розташовані точно по
центру першого поверху, щоб тримати весь фасад у полі зору. Для цих розрахунків вважатимемо, що
кут зору людини дорівнює 60⁰ в усі сторони (вліво, вправо та вгору).
Вхідними даними є два числа – ширина та висота фасаду будинку в метрах (<=100).
НАПРИКЛАД:
30 10
Ваша програма повинна вивести мінімальну безпечну відстань в метрах.
НАПРИКЛАД:
9
Дробові значення відстані потрібно округлити до більшого цілого числа, тобто отримавши в
розрахунках 12.2, ми маємо вивести 13.

10 ГРА З МАЙСТРОМ

Індекс складності

2

Доктор і Майстер згадали стару
галіфрейську гру, в яку вони любили
грати під час лекцій в Академії
Володарів Часу. Для цієї гри обирається
рядок з певної кількості (N) клітинок.
Гравці по черзі закреслюють будь-які
суміжні К клітини. Виграє той, хто
робить останній хід.
Підгледівши за завзятою грою
двотисячолітніх Володарів Часу, що
вже встигли побути і ворогами, і
кращими друзями, вам стало цікаво спрогнозувати, хто з них виграє. Ви знаєте умови гри, бачите
ситуацію в рядку клітин, знаєте, що обидва гравця дуже вправні і завжди обирають найкращу
стратегію. Наступний хід має зробити Доктор. Залишається написати програму, що зможе дати
відповідь, хто ж переможе в цій грі.
Вхідні дані виглядають наступним чином. В першому рядку вводиться два числа N і K (1≤K≤N≤100) –
загальна кількість клітин, та кількість клітин, що має закреслювати кожен гравець відповідно. Далі
йде рядок з N символів. Символ «0» (нуль) означає, що клітина вільна, символ «Х» (ікс) – клітина
закреслена.
НАПРИКЛАД:
7 2
00ХХ0ХХ000
Ваша програма повинна вивести символ «D», якщо переможе Доктор, символ «М», якщо переможе
Майстер, та «0», якщо зробити хід неможливо.
НАПРИКЛАД:
М

