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Uzdevuma  

nosaukums: 
Vai kontakts? Maksimumi 

Cik veidos? 

(atvērto ievaddatu uzdevums) 

Ievaddatu faila 

nosaukums: 
kontakts.dat maks.dat cv.dat 

Izvaddatu faila 

nosaukums: 
kontakts.rez maks.rez cv.rez 

Klases vārds 

risinājumam 

valodā Java 

Kontakts Maks Testēšanas sistēmā ir dota 
viena datne cv.dat un 

jāiesūta ir tikai viena, 
ievaddatiem atbilstoša datne 
cv.rez, kuras apjoms 
nedrīkst pārsniegt 1000 

baitus.  

Programmas pirmkods nav 
jāiesūta! 

Izpildes laika 

ierobežojums 

vienam 

testpiemēram 

sekundēs(laiks 

tiek mērīts uz 

testēšanas 

servera): 

Pascal / C / C++ 

1,0 0,2 

Java 

2,1 0,5 

 

Ievaddatu un izvaddatu failu nosaukumi jānorāda bez pilnā ceļa (uzskatiet, ka tie atrodas 

tekošajā katalogā) un tieši tā, kā norādīts uzdevuma formulējumā (ar mazajiem burtiem). 

Izpildes laika atmiņas ierobežojums: 256MB. Maksimāli iespējamais punktu skaits par 

uzdevumu ir 100. Lai risinājums tiktu atzīts par derīgu pamattestēšanai, tam jāizdod pareiza 

atbilde visiem uzdevuma formulējumā dotajiem piemēriem. 

Uzdevumu tekstos lietotais pieraksts A≤x,y,z≤B (kur A un B – skaitļi, bet x,y un z – kādi 

aprakstā lietoti mainīgie), nozīmē, ka vieni un tie paši skaitliskie ierobežojumi attiecas uz katru 

mainīgo atsevišķi, t.i., vienlaikus ir spēkā sakarības: A≤x≤B, A≤y≤B un A≤z≤B. Līdzīgi, x,y<100 

nozīmē, ka vienlaikus x<100 un y<100. 

Kompilējot programmas uz servera, tiks lietoti šādi kompilatori: 

Valodai PASCAL: 

 FreePascal (versija 2.6.4) ar parametriem 
-O2 –XS –Sg –Cs64000000 

Valodai C: 

 GNU C (versija 4.8.1) ar parametriem 
-std=gnu99 -O2 -s -static -lm –xc –Wformat –Werror=format 

Valodai C++: 

 GNU C++ (versija 4.8.1) ar parametriem 
-O2 -s –static –xc++ –Wformat –Werror=format 

Valodai Java: 

 Java7 (versija OpenJDK 1.7.0_65 jeb 7u65) 
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1.zīm. Četri iespējamie slēdža stāvokļi. 

 
 

 

2.zīm. Kontaktu bloka piemērs. 

Vai kontakts? 
Radiotehniķis Raimonds savam īpašajam projektam ir izveidojis ne mazāk īpašu kontaktu 

bloku, ko varētu aprakstīt kā N×M kvadrātveida rūtiņu bloku, kur visās rūtiņu virsotnēs atrodas 
kontakti, bet katrā no rūtiņām var atrasties 
kvadrātveida slēdzis. Katrs slēdzis vienlaikus ar divu 
vadu palīdzību savieno trīs no četriem rūtiņu 
virsotnēs esošajiem kontaktiem un var atrasties vienā 
no četriem stāvokļiem, kas parādīti 1.zīmējumā. 

Slēdža stāvokli raksturosim ar tā kontakta numuru, 
kas šajā stāvoklī nav savienots ar citiem kontaktiem 
(attiecīgās rūtiņas virsotnēm). 

Kontaktu bloka piemērs ar 3×5 rūtiņām un 10 
slēdžiem parādīts 2.zīmējumā. 

Nepieciešams, lai savā starpā būtu savienoti 
kontakti, kas atrodas kontaktu bloka kreisajā apakšējā 
un labajā augšējā stūrī. 2.zīmējumā šie kontakti 
apzīmēti ar A un B.  

Vienā gājienā atļauts vienu slēdzi pagriezt par 90° pa vai pret pulksteņrādītāja virzienu. 
Tātad, ja slēdzis atrodas stāvoklī „1”, tad vienā gājienā to var pārslēgt stāvoklī „2” vai „4”, no 
„2” – „1” vai „3”, no „3” – „2” vai „4”, bet no „4” – stāvoklī „1” vai „3”. 

Turklāt mērķis ir nodrošināt kontaktu starp A un B izdarot pēc iespējas mazāk gājienu. 
 2.zīmējumā redzamajā piemērā nepieciešams veikt divus gājienus. Ir vairāki varianti, kā to 

izdarīt. Divi no tiem parādīti 3.zīmējumā. 

 
a)     b) 

3.zīm. Kontaktu A un B savienošanas varianti, izmainot divu slēdžu stāvokli. 
 

Ievērojiet, ka var izveidoties situācija, ka A un B savieno vairāki alternatīvi ceļi (kā 
3.zīmējuma b) piemērā). 

Uzrakstiet programmu, kas dotajam kontaktu blokam atrod mazāko gājienu skaitu, kāds 
nepieciešams, lai starp A un B izveidotos kontakts!  

Ievaddati 

Teksta faila kontakts.dat pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi N un M - kontaktu bloka 
dimensijas (rūtiņu rindu un kolonu skaits, N,M≤105, N×M≤105). 

Katrā no nākamajām N faila rindām dots vienas kontaktu bloka rindas apraksts un katra 
rinda sastāv no tieši M cipariem. Katram i(1≤i≤N) un j(1≤j≤M) j-tais cipars faila i+1-ajā rindā 
apraksta kontaktu bloka i-tās rindas j-tās kolonas rūtiņu un ir 0, ja šajā rūtiņā slēdža nav, vai arī 
tā rūtiņas kontakta numurs, kuru slēdzis nesavieno ar citiem. 
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Izvaddati 

Izvaddati jāieraksta teksta failā kontakts.rez.  
Ja kontaktu starp A un B ar iepriekšminēto gājienu skaitu panākt nav iespējams, tad faila 

pirmajā rindā jāizvada skaitlis -1.  
Ja kontakts starp A un B jau pastāv dotajā kontaktu blokā, tad faila pirmajā rindā jāizvada 

skaitlis 0. 
Ja kontakta starp A un B dotajā blokā nav, bet to izveidot ir iespējams, tad faila pirmajā 

rindā jāizvada vesels skaitlis – mazākais nepieciešamais gājienu skaits, kāds nepieciešams, lai 
starp A un B izveidotos kontakts. Faila nākamajās N rindās jāizvada kontaktu bloka apraksts 
pēc gājienu izdarīšanas tādā pat formātā, kādā kontaktu bloks aprakstīts ievaddatos. Ja 
iespējami vairāki atšķirīgi varianti ar mazāko gājienu skaitu, izvadiet informāciju par jebkuru 
no tiem. 

Piemēri 

Ievaddati (kontakts.dat) Izvaddati (kontakts.rez) Piezīme 
3 5 

00413 

31204 

40320 

2 

00412 

41204 

40320 

Ievaddati atbilst 2.zīmējumam, bet 
izvaddati - 3.b) zīmējumam. 

 

Ievaddati (kontakts.dat) Izvaddati (kontakts.rez) 
1 5 

12034 

-1 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 
 

Ievaddati (kontakts.dat)  Ievaddati (kontakts.dat) 
1 12 

123412341234 

 5 5 

12201 

40204 

01023 

20210 

10041 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. N,M≤32 18 

3. N×M≤1024 30 

4. Bez papildus ierobežojumiem 50 

 Kopā: 100 

 

Ja pareizi būs izvadīts tikai mazākais nepieciešamais gājienu skaits, tad par šādu testu tiks 
piešķirts daļējs punktu skaits. 
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Maksimumi 
Trijstūrveida laukumā rūtiņas izvietotas N(N≥1) rindās. Pirmajā 

(zīmējumos zemākajā) laukuma rindā ir N rūtiņas, bet katrā 
nākamajā – par vienu rūtiņu mazāk nekā iepriekšējā. Katra rūtiņa, 
kas neatrodas pirmajā rindā, balstās tieši uz divām iepriekšējās 
rindas rūtiņām. Katrā pirmās rindas rūtiņā ir ierakstīts kāds 
naturāls skaitlis, bet pārējās tabulas rūtiņās skaitļi tiek ierakstīti, 
izmantojot 1.zīmējumā redzamo algoritmu – t.i., ja tabulas kādas 
rindas divās blakus rūtiņās ierakstīti skaitļi a un b, tad rūtiņā, kas 
atrodas tieši virs šīm rūtiņām, tiek ierakstīts lielākais no šiem 
skaitļiem. Viena pilnībā aizpildīta laukuma piemērs parādīts 
2.zīmējumā. 

Uzrakstiet programmu, kas dotajiem tabulas pirmās rindas rūtiņās ierakstītajiem skaitļiem 
nosaka, cik tabulā pavisam ir nepāra un cik – pāru skaitļi. 

Ievaddati 

Teksta faila maks.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N(N≤200 000) – laukuma rindu 

skaits. Nākamajā faila rindā doti N naturāli skaitļi, kas nepārsniedz 109 - tabulas pirmās rindas 

rūtiņās ierakstītie skaitļi tieši tādā secībā, kā tie ierakstīti tabulā. Starp katriem diviem blakus 

skaitļiem ievaddatos ir viena tukšumzīme. 

Izvaddati 

Teksta faila maks.rez vienīgajā rindā jāizvada divi veseli nenegatīvi skaitļi, kas atdalīti ar 

tukšumzīmi – kopējais tabulas rūtiņās ierakstītais nepāra un pāra skaitļu skaits. 

Piemēri 

Ievaddati (maks.dat) Izvaddati (maks.rez) Piezīme 
4 
7 2 3 6 

6 4 Piemērs atbilst 2.zīmējumam 

 

Ievaddati (maks.dat) Izvaddati (maks.rez) 
3 
20 2 4 

0 6 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (maks.dat)  Ievaddati (maks.dat) 
7 

1 2 3 4 5 6 7 

 10 

1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 
 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 
Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. N≤1000 18 

3. Visi pirmās rindas rūtiņās ierakstītie skaitļi ir 1, 2 vai 3 25 

4. Visi pirmās rindas rūtiņās ierakstītie skaitļi ir atšķirīgi. 15 

5. Bez papildus ierobežojumiem 40 

 Kopā: 100 

 
1.zīm. Rūtiņu aizpildīšana 

 

 
2.zīm. Aizpildīta laukuma  

paraugs (N=4) 
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Cik veidos? (atvērto ievaddatu uzdevums) 

Dotajam taisnstūrim ar izmēriem a×b rūtiņas jāaprēķina, cik veidos to var sagriezt mazākos 
taisnstūros (bez atgriezumiem), tā ka visu taisnstūru augstums un platums ir pozitīvs vesels 
skaits rūtiņu. Divi sagriešanas veidi tiek saukti par dažādiem, ja šajos veidos kaut vienā vietā 
atšķiras rūtiņu malas pa kurām ir jāizdara griezieni. 

Ievaddati (testēšanas sistēmā dota teksta datne). Teksta datnē cv.dat dotas 100 rindas. 
Katrā rindā doti divi naturāli skaitļi a un b (a+b≤20), kas atdalīti ar tukšumzīmi - taisnstūra 
augstums un platums. 

Izvaddati (testēšanas sistēmā jāiesūta teksta datne). Teksta datnei cv.rez jāsatur tieši 100 

rindas. Katram i(1≤i≤100) datnes i-tajai rindai jāsatur veidu skaits, cik dažādos veidos var 
sagriezt i-tajā rindā doto taisnstūri mazākos taisnstūros. Atbilde jāizvada pēc moduļa 109+7. 

Piemērs. 

Ievaddati 
cv.dat 

Izvaddati 
cv.rez 

Piezīme 
Taisnstūri 1×3 mazākos taisnstūros var sadalīt šādi: 

 
Taisnstūri 2×2 mazākos taisnstūros var sadalīt šādi: 

 

... 

1 3 

2 2 

... 

... 

3 

7 

... 

Ar daudzpunktiem atzīmētas citiem 
taisnstūriem atbilstošās rindas 

Vērtēšana. 

Par katru doto taisnstūri, ja aprēķinātais veidu skaits būs pareizs, tiks piešķirts 1 punkts. 

Ja izvaddatu datnē būs mazāk par 100 rindām, tad vērtētas tiks tikai šīs rindas un par 
atlikušajiem taisnstūriem punkti netiks piešķirti.  

Ja izvaddatu datnē būs vairāk par 100 rindām, tad vērtētas tiks tikai pirmās 100 rindas. 

Atgriezeniskā saite. 

Sacensību laikā par iesūtīto datni tiks paziņots, cik skaitļi izvaddatos ir robežās no 0 līdz 
109+6 (abus galapunktus ieskaitot). Šādā veidā jums būs iespēja pārliecināties, ka izvaddatu 
faila formāts ir pareizs. 
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