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1. Jalutuskäik (jalu) 1 sekund 10 punkti

Mart käib iga päev jalutamas ja tema spordikell registreerib Mardi ühtlase liikumise lõikude
kestused ja kiirused. Pärast jalutamist saab Mart laadida kellast arvutisse logifaili. Leida selle
faili põhjal Mardi läbitud tee pikkus ja tema keskmine kiirus.

Sisend. Tekstifaili jalusis.txt esimesel real on täisarv N (1 6 N 6 10 000) ja N järgmisel
real igaühel ühe lõigu kohta järgmised (üksteisest tühikutega eraldatud) andmed:

• lõigu läbimiseks kulunud aeg minutites ja sekundites kujul MmSs, kus M on minuteid
tähistav täisarv (0 minuti korral jäetakse minutite osa ära) ja S on sekundeid tähistav
täisarv (mis ei ületa 59);

• sõna kiirusega;

• lõigu läbimise kiirus minutites ja sekundites ühe kilomeetri kohta kujul MmSs/km, kus M
on minuteid ja S sekundeid tähistav täisarv (mis ei ületa 59) ning võib eeldada, et Mardil
kulub kilomeetri läbimiseks alati vähemalt minut, kuid vähem kui tund.

Lisaks võib eeldada, et kõigi lõikude kestuste summa ei ületa üht ööpäeva.

Väljund. Tekstifaili jaluval.txt väljastada kaks rida:

• esimesele reale läbitud tee pikkus ümardatuna täismeetriteks kujul Lm, kus L on meetreid
tähistav täisarv;

• teisele reale keskmine kiirus kilomeetrites tunnis kujul V km/h, kus V on kiirust tähistav
reaalarv; väljastatud väärtus ei tohi täpsest vastusest erineda rohkem kui 0,001 võrra.

Näide. jalusis.txt
3

8m30s kiirusega 9m10s/km

4m10s kiirusega 8m1s/km

21s kiirusega 4m10s/km

jaluval.txt
1531m

7.057km/h

1/1



Eesti informaatikaolümpiaad
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2. Vaibad (vaip) 1 sekund 20 punkti

Vürst Ville uue palee kõige uhkema ruumi põrand on ristkülik. Saali seinad on põhja-lõuna ja
ida-läänesuunalised. Ville nõuandjad tegid talle ettepaneku katta osa ruumi põrandast vaipadega
ning mõtlesid juba ka välja plaani, missugused vaibad ja kuhu paigutada.

Ville, huvitudes peamiselt ettepaneku kvantitatiivsest poolest, soovib teada, mitu ruutmeetrit
põrandapinda nõuandjate pakutud vaipade paigutus ära katab.

Sisend. Tekstifaili vaipsis.txt esimesel real on kolm tühikutega eraldatud täisarvu: vaipade
arv K (1 6 K 6 3), toa idaseina kaugus lääneseinast L (1 6 L 6 106) ja põhjaseina kaugus
lõunaseinast P (1 6 P 6 106). Järgmisel K real on igaühel neli tühikutega eraldatud täisarvu N ,
S, E jaW , mis kirjeldavad ühe vaiba asukohta ruumis. Vaiba servad on seintega paralleelsed ning
arvud N , S, E ja W näitavad vaiba põhja-, lõuna-, ida- ja lääneserva kaugusi saali vastavatest
seintest. Vaibad võivad osaliselt või täielikult kattuda. Kõik pikkused on antud meetrites.

Väljund. Tekstifaili vaipval.txt ainsale reale väljastada üks täisarv S — vaipadega kaetud
põrandaosa pindala ruutmeetrites.

Näide. vaipsis.txt
2 8 9

3 3 3 0

5 1 2 4

vaipval.txt
20

Näide. vaipsis.txt
3 5 5

3 1 1 3

1 3 3 1

3 1 3 1

vaipval.txt
3
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Lahtine võistlus 10.–16.11.2014
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3. Puu pööramine (puu) 1 sekund 30 punkti

Antud puu, mille tipud on tähistatud täisarvudega 1 . . . N , kus tipp 1 on puu juur ja edasi on
iga tipu kohta teada tema alluvate nimekiri.1

Leida puu, mille saame, kui tõstame juureks esialgse puu lehe K, kuid jätame kõik servad ja iga
tipuga seotud servade omavahelise järjestuse muutmata.

Näiteks alloleval joonisel vasakul kujutatud puus lehe 3 juureks tõstmisel saame tulemuseks
joonisel keskel kujutatud puu. Joonisel paremal kujutatud puu oleks vale vastus, sest tipu 1
naabrid vastupäeva loetletuna on esialgses puus 2, 3, 4, aga selles puus 2, 4, 3.

1 3 3

/|\ | |

2 3 4 1 1

/ \ / \

4 2 2 4

Sisend. Tekstifaili puusis.txt esimesel real on puu tippude arv N (1 6 N 6 10 000) ja uueks
juurtipuks saava lehe number K (1 6 K 6 N). Järgmised N rida kirjeldavad esialgse puu
struktuuri. Faili real i + 1 on kõigepealt tipu i alluvate arv mi ja seejärel nende mi alluva
numbrid vasakult paremale.

Väljund. Tekstifaili puuval.txt väljastada täpselt N rida: pööramisel saadud puu struktuur
sisendiga samal kujul.

Näide. puusis.txt
4 3

3 2 3 4

0

0

0

puuval.txt
2 4 2

0

1 1

0

Väljundi selgitus ridade kaupa:

1. Tipul 1 on 2 alluvat, tipud 4 ja 2 (selles järjekorras).

2. Tipul 2 alluvaid ei ole.

3. Tipul 3 on 1 alluv, tipp 1.

4. Tipul 4 alluvaid ei ole.

Hindamine. Testides koguväärtusega 16 punkti on sisendis kahendpuu (esialgse puu ühelgi
tipul pole rohkem kui kaks alluvat).

1Vt. ka http://www.ut.ee/~ahto/prog/prog08.pdf, lõik 8.1.2
ja http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_(data_structure)
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4. Paberiribade kleepimine (riba) 6/30 sekundit 40 punkti

Jukul on pikk must pabeririba pikkusega L cm, millele ta kleebib teisi, värvilisi paberiribasid.
Kleebitavad ribad mahuvad alati esialgse riba peale ära. Kõik ribad on sama laiusega. Iga
järgmine riba varjab ära tema all olevad värvid.

Leida, millised värvid ja milliste pikkustega jäävad lõppkokkuvõttes näha.

Sisend. Tekstifaili ribasis.txt esimesel real on antud musta riba pikkus L ning kleebitavate
ribade arv N . Järgmisel N real on igaühel kolm täisarvu: ühe riba värvikood K (1 6 K 6 100)
ning selle alguse A ja lõpu B kaugus musta riba algusest (0 6 A < B 6 L). Musta värvi kood
on 0. Ainult alumine riba on must, teised on kõik värvilised.

Väljund. Tekstifaili ribaval.txt väljastada lõpuks näha jäävate erinevat värvi lõikude värvid
ja pikkused alates algse musta riba algusest kuni lõpuni. Järjestikused sama värvi ribad väljas-
tada ühe lõiguna.

Näide. ribasis.txt
20 4

1 2 10

2 5 8

3 3 6

3 5 7

ribaval.txt
0 2

1 1

3 4

2 1

1 2

0 10

0 5 10 15 20

Hindamine. Kõigis testides kehtib 1 6 L 6 109 ja 0 6 N 6 500 000. Testides, mis annavad
kokku 20 punkti, kehtib lisaks 0 6 N 6 1000 ja nende hulgas testides, mis annavad kokku 10
punkti, lisaks veel 1 6 L 6 1000.
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5. Ühikapidu (pidu) 15/120 sekundit 50 punkti

Ühes küllalt tavalises ühiselamus jagavad tuba kaks üliõpilast, rebane Jaak ja pidutseja Juss.
Ühel päeval tekkis Jussil mõte korraldada nende toas pidu. Jaak aga armastab rahu ning
ühiselamus on seda niigi vähe. Kuna Jaak teab lisaks, et Jussi suhtlusringkond on väga suur,
ajab mõte peost 18 m2 toas talle külmavärinad peale.

Juss otsustas kutsuda peole N tüdrukut ja M poissi. Iga tüdruk on huvitatud mingist hulgast
poistest (võib olla ka tühihulk) ja need poisid on ka sellest tüdrukust huvitatud. Et pidu oleks
võimalikult elav, soovib Juss moodustada paare nii, et võimalikult suur hulk peolisi tantsiks. Kui
mingi paar ei ole üksteisest huvitatud, ei saa Juss neid tantsima panna. Juss, kes on igasugustes
reaalteadustes täielik võhik ning ei tea, mida maksimaalne voog tähendabki, jäi sellega hätta
ning otsustas paluda abi arvutiteaduse tudengilt Jaagult.

Jaak kardab, et kui pidu kujuneb edukaks, hakkab Juss neid edaspidigi korraldama. Nagu tea-
da, näitab peo edukust selle lärmakus. Esiteks on tantsiv peoline lärmakam kui mittetantsiv.
Teiseks, kui peol on paar, kes on üksteisest huvitatud, aga kumbki veel ei tantsi, hakkavad
nad koos tantsima; olles oma initsatiivi üle uhked (ja natuke purjus), on nad ekstra lärmakad.
Jaak soovib kindlasti sellise paari tekkimist vältida ja üldse esitada Jussile plaani, mis hoiab
lärmakuse minimaalsena (tantsivate paaride arv on minimaalne ja ühtegi täiendavat üksteisest
huvitatud partnerite paari ei ole). Natuke järele mõeldes avastas ta, et Jussi plaanitud küllalt
suure peoliskonna juures see polegi eriti lihtne.

Leida Jaagule sobiv paaridesse jaotus.

Sisend. Tekstifaili pidusis.txt esimesel real on tüdrukute arv N (1 6 N 6 19), poiste arv M
(1 6 M 6 19) ja üksteisest huvitatud paaride arv K (0 6 K 6 N · M). Järgmisel K real on
igaühel kaks täisarvu Ai (1 6 Ai 6 N) ja Bi (1 6 Bi 6 M), mis tähendavad, et tüdruk Ai ja
poiss Bi on üksteisest huvitatud.

Väljund. Tekstifaili piduval.txt esimesele reale väljastada täisarv S, Jaagu soovitud jaotuses
tantsivate paaride arv. Järgmisele S reale väljastada igaühele kaks tühikuga eraldatud täisarvu
Xi ja Yi, mis tähistavad, et paari pannakse tüdruk Xi ja poiss Yi.

Näide. pidusis.txt
6 5 9

1 1

2 1

3 2

4 3

5 2

5 3

5 4

6 3

6 5

piduval.txt
3

2 1

5 2

6 3
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Lahtine võistlus 10.–16.11.2014
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Hindamine. Selles ülesandes on testid jagatud gruppidesse ja iga grupi eest saab punkte ainult
programm, mis lahendab kõik sellesse gruppi kuuluvad testid. Gruppides kehtivad järgmised
lisapiirangud:

1. Iga jaotus, mis ei tekita ekstra lärmakat paari, on ka minimaalne selline paaridesse jaotus.
(10 punkti)

2. K 6 24 (10 punkti)

3. N +M 6 22 (20 punkti)

4. Lisapiirangud puuduvad (10 punkti)

Märkus. Ülesande lahendamiseks on kasulik tutvuda maksimaalse vastavuse ja maksimaalse
voo leidmise algoritmidega:
http://en.wikipedia.org/wiki/Matching_(graph_theory)

http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_flow_problem
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6. Pilvelõhkujad (torn) 50 punkti

N×N ruudustikus on pilvelõhkujad, igas ruudus üks. Iga torni kõrgus võib olla 1 . . . N ja üheski
reas ega üheski veerus ei ole kaht sama kõrgusega torni.

Iga rea ja veeru kohta on teada, mitu pilvelõhkujat selle lõpust vaadates paistab (lähemal olevad
kõrgemad varjavad ära kaugemal olevad madalamad).

Leida üks võimalik pilvelõhkujate paigutus.

Sisend. Sisendfaili esimesel real on täisarv N . Järgmisel N real on igas reas näha olevate tornide
arv (ridade kaupa ülalt alla), millele järgneval N real on igas veerus näha olevate tornide arv
(veergude kaupa vasakult paremale).

Väljund. Väljundfaili väljastada täpselt N rida, igale reale täpselt N täisarvu, mis kirjeldavad
tornide kõrgusi. Kui võimalikke lahendusi on mitu, väljastada ükskõik milline neist.

Näide. Sisendfail
3

1

3

2

2

1

2

Väljundfail
2 1 3

3 2 1

1 3 2

Allolev joonis illustreerib sisendi ja väljundi seost: näiteks esimese rea otsas seisev vaatleja näeb
ainult üht pilvelõhkujat, sest talle kõige lähemal olev torn on kõige kõrgem ja varjab kõik teised
ära; samas viimase veeru otsas seisev vaatleja näeb kaht pilvelõhkujat, sest torn kõrgusega 2
varjab küll ära torni kõrgusega 1, kuid torn kõrgusega 3 paistab siiski välja.

2 1 3 ← 1
3 2 1 ← 3
1 3 2 ← 2
↑ ↑ ↑
2 1 2

Hindamine. Selles ülesandes on (testimiskeskkona kaudu) antud 10 sisendfaili ja lahendusena
on vaja esitada neile vastavad väljundfailid. Programmi esitamine pole vajalik ja seda ei hinnata.
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7. Kivi-paber-käärid (mang) 60 sekundit 50 punkti

Mängu kivi-paber-käärid mängitakse järgmiselt: Kaks mängijat valivad samaaegselt käigu, mil-
leks on ‘kivi’, ‘käärid’ või ‘paber’. Kui mõlemad teevad sama käigu, saab kumbki võistleja null
punkti. Kui tehakse erinevad käigud, siis kivi võidab kääre, käärid võidavad paberit ning paber
võidab kivi. Võitva käigu teinud mängija saab +1 ning kaotaja −1 punkti. Matš koosneb hulgast
käikudest, mille punktid liidetakse. Seega on kahe mängija punktide summa matši lõpus alati
null.

Kivi-paber-käärid mängus korraldatakse mitmeid võistlusi, kus peamiseks strateegiaks on vas-
tase käikude süsteemi läbinägemine ning ennetamine.

Ülesanne. Žürii on programmeerinud 10 lihtsat programmi, mis mängivad kivi-paber-käärid
mängu. Kirjutada programm, mis mängib nende vastu ning saavutab võimalikult hea tulemuse.

Matši käik. Võistlev programm käivitatakse iga vastase jaoks eraldi. Programm peab kirjutama
standardväljundisse oma käigu ja reavahetuse ning lugema seejärel standardsisendist vastase
käigu. Käigu tähiseks on üks ladina suurtäht: K (kivi), P (paber) või R (käärid). Matši korraldab
kohtunikprogramm, mis saab samamoodi sisendi žürii programmilt ning arvestab punkte. Matši
lõpus on vastase käiguks L, selle peale peab võistleja programm töö lõpetama.

Ajapiirang. Iga matš kestab kas 100 000 käiku või 1 minuti, kumb iganes enne täis saab. Seega
on võistleja programmil võimalik saada kiirema mänguga rohkem punkte. Võib eeldada, et žürii
programm töötab väga kiiresti. Samuti võib eeldada, et žürii programmi strateegia on mõistliku
vaevaga läbinähtav.

Hindamine. Kõigi võistleja programmi poolt mängitud matšide tulemused liidetakse. Kui punk-
tisumma on negatiivne, saab võistleja programm 0 punkti. Parima tulemuse saavutanud võistleja
programm saab 50 punkti, kõik teised positiivse tulemuse saavutanud programmid saavad punk-
te proportsionaalselt oma matši tulemusega.
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