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Uzdevuma  

nosaukums: 
Hanojas torņi Domino ar pieurbšanu Jaucējsadursme 

Ievaddatu faila 

nosaukums: 
hanoja.dat domino.dat --- 

Izvaddatu faila 

nosaukums: 
hanoja.rez domino.rez sadursme.rez 

Klases vārds 

risinājumam 

valodā Java 

Hanoja Domino --- 

Izpildes laika 
ierobežojums 
vienam 
testpiemēram 
sekundēs (laiks 
tiek mērīts uz 
testēšanas 
servera): 

Pascal / C / C++ 

0,1 0,8 --- 

Java 

0,3 1,7 --- 
 

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 4.9.2) ar parametriem 
-std=gnu99 -O2 -s -static -lm –xc –Wformat –Werror=format 

Valodai C++: 

 GNU C++ (versija 4.9.2) ar parametriem 
–std=gnu++11 -O2 -s –static –xc++ –Wformat –Werror=format 

Valodai Java: 

 Java7 (versija OpenJDK 1.7.0_65 jeb 7u65) 

-Xmx256m –Xms256m -Xss256m 
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Hanojas torņi 

“Hanojas torņi” ir zināma matemātiska spēle-
galvlauzis. Tā sastāv no trim stieņiem, kas apzīmēti ar 
burtiem A, B un C, uz kuriem uzvērtas N dažāda izmēra 
ripas, kas sanumurētas pēc kārtas sākot no mazākās līdz 
lielākajai ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N pēc kārtas. 

Oriģinālajā spēlē sākumā visas ripas lielumu dilšanas 
secībā ir uzvērtas uz stieņa A (skat. 1.zīm.) un ar mazāko iespējamo gājienu skaitu nepieciešams 
panākt, ka visas ripas šādā pat secībā ir sakārtotas uz stieņa B. 

Spēles laikā jāievēro šādi noteikumi: 

 Katrā gājienā no kāda stieņa drīkst pārcelt tikai vienu, pašu augšējo, ripu un tā 
jānovieto uz kāda cita stieņa kā pati augšējā ripa; 

 Nevienā brīdī lielāku ripu nedrīkst novietot uz mazākas ripas. 
Oriģinālajā spēlē ar trim ripām šo uzdevumu var atrisināt septiņos gājienos (norādīts, no kura 
stieņa uz kuru augšējā ripa tiek pārcelta): A→B, A→C, B→C, A→B, C→A, C→B un A→B. 

Šobrīd nepieciešams atrisināt citu, no oriģinālā 
atšķirīgu, uzdevumu. Ir dots kaut kāds N ripu 
izvietojums uz stieņiem, kurā neviena lielāka ripa nav 
novietota uz mazākas. Mērķis paliek iepriekšējais – 
ievērojot iepriekš aprakstītos noteikumus ar mazāko 
iespējamo gājienu skaitu panākt, ka visas ripas atrodas 
uz stieņa B. 

Piemēram, ja piecas ripas izvietotas tā, kā parādīts 2.zīmējumā, tad to sakārtošanai uz stieņa 
B nepieciešami 10 gājieni: A→C, B→C, A→B, C→B, C→A, B→A, C→B, A→C, A→B, C→B. 

Lai atvieglotu uzdevumu, šoreiz būs nepieciešams atrast tikai mazāko nepieciešamo gājienu 
skaitu. Uzrakstiet programmu, kas dotam ripu izvietojumam nosaka, kāds ir mazākais 
nepieciešamais gājienu skaits pēc moduļa 109+9, lai visas ripas būtu izvietotas uz stieņa B! 

Ievaddati 

Teksta datnes hanoja.dat pirmajā rindā dots ripu skaits – naturāls skaitlis N(N ≤ 105). 
Datnes otrajā rindā dota simbolu virkne garumā N. Katram i(1 ≤ i ≤ N) i-tais simbols ir ‘A’, ja 

ripa ar numuru i atrodas uz stieņa A, ‘B’ – ja uz stieņa B, ‘C’ – ja uz stieņa C. 

Izvaddati 

Teksta faila hanoja.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis – mazākais 
nepieciešamais gājienu skaits, kāds jāveic, lai panāktu, ka visas ripas ir sakārtotas uz stieņa B, 
pēc moduļa 109+9. Pēdējam nosacījumam nav citas nozīmes kā vien samazināt izvadāmā skaitļa 
lielumu. 
  

 
 

1.zīm. Ripu izvietojums oriģinālās spēles 
sākumā, ja N=3 

 
 

2.zīm. Ripu izvietojuma piemērs, ja N=5 
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Piemēri 

 

Ievaddati (hanoja.dat) Izvaddati (hanoja.rez) 
33 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

589934519 

Piezīme 

Atbilst oriģinālā “Hanojas torņu” uzdevuma risinājumam 33 ripu gadījumā.  
Nepieciešamais gājienu skaits ir 8589934591.  
Atlikums, dalot šo skaitli ar 1000000009 ir 589934519. 

 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. N ≤ 5 2 

2. 6 ≤ N ≤ 31 19 

3. 32 ≤ N ≤ 63 36 

4. 64 ≤ N ≤ 105 43 

 Kopā: 100 

  

Ievaddati (hanoja.dat) Izvaddati (hanoja.rez) Piezīme 
5 

BACAB 

10 Atbilst 2.zīmējumā dotajam piemēram. 
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Domino ar pieurbšanu 

Domino kauliņu rūpnīca izgatavo domino kauliņus – 1×2 vienības lielus taisnstūrus kur katrā 
kauliņa pusē atrodas kāds skaits bedrīšu, kas norāda punktu skaitu no 0(neviena bedrīte) līdz 
109(miljards bedrīšu). Kauliņa pusē svarīgs ir tikai bedrīšu skaits, bet ne izvietojums. No 
atsevišķiem kauliņiem tiek veidoti dažādi domino kauliņu komplekti. Katrai naturālai N vērtībai 
visām iespējamām veselu skaitļu i un j vērtībām ar īpašību 0≤i≤j≤N domino kauliņu N-komplektā 
ir tieši viens tāds kauliņš, kura vienā pusē ir i, bet otrā – j punkti. Piemēram, 1-komplektā ietilpst 
trīs kauliņi: 0-0, 0-1 un 1-1. Klasiskajā 6-komplektā ietilpst 28 kauliņi: 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 
0-6, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-4, 4-5, 4-6, 5-5, 5-6 un 
6-6. 

Rūpnīcā tika veikta inventarizācija un ir saskaitīti šobrīd tajā esošo kauliņu krājumi. 
Rūpnīcas vadība ir saņēmusi ārkārtīgi izdevīgu M-komplektu (M – zināms naturāls skaitlis) 

izgatavošanas piedāvājumu un vēlas, lai tiktu izveidots pēc iespējas lielāks M-komplektu skaits. 
Nepieciešamības gadījumā kauliņiem trūkstošās bedrītes drīkst pieurbt klāt. Piemēram, 
kauliņam 0-6 pieurbjot divas bedrītes, to iespējams pārveidot par kādu no kauliņiem 2-6, 1-7 vai 
0-8. Ja bedrīšu skaits kādam kauliņam ir lielāks par nepieciešamo, tad šādu kauliņu izmantot 
nevar. Piemēram, kauliņš 2-5 nav izmantojams 4-komplektu veidošanā. 

Piemēram, ja ir tikai 21 kauliņš “0-0” un 13 kauliņi “1-1”, tad iespējams izveidot, lielākais, 
desmit 1-komplektus – desmit “0-0” kauliņiem jāpieurbj pa bedrītei, tādejādi izveidojot desmit 
kauliņus “0-1”. 

Uzrakstiet programmu, kas nosaka kādu lielāko M-komplektu skaitu ar bedrīšu pieurbšanas 
palīdzību iespējams izveidot no rūpnīcā pieejamajiem kauliņiem! 
Ievaddati 

Teksta datnes domino.dat pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu - M(M ≤ 109) un V 
(rūpnīcā esošo kauliņu veidu skaits, V ≤ 1024) vērtības. Nākamajās V datnes rindās dots viena 
domino kauliņu veida un to skaita apraksts - veseli nenegatīvi skaitļi i un j(0 ≤ i, j ≤ M) un naturāls 
skaitlis k – šī veida kauliņu skaits. Viena veida kauliņi datnē var būt minēti arī vairāk nekā 
vienreiz. Zināms, ka kopējais rūpnīcā esošo kauliņu skaits nepārsniedz 8∙1018. Ja datnē nav 
informācijas par kāda veida kauliņiem, tad šāda veida kauliņu šobrīd rūpnīcā nav. Starp katriem 
diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. 
Izvaddati 

Teksta datnes domino.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis – lielākais iespējamais M-
komplektu skaits, ko ar bedrīšu pieurbšanas palīdzību iespējams izveidot no rūpnīcā 
pieejamajiem kauliņiem. 

Piemēri 

Ievaddati (domino.dat) Izvaddati (domino.rez) Piezīme 
1 3 

1 1 3 

0 0 21 

1 1 10 

 

10 Atbilst uzdevuma tekstā dotajam 
piemēram. 

 

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

1 3 88 

0 
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Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. M ≤ 511, V ≤ 128 3 
2. V ≤ 256 6 
3. M ≤ 2047 10 
4. Bez papildus ierobežojumiem 81 
 Kopā: 100 
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Jaucējsadursme 

Jaucējfunkcija pārveido dažāda garuma ievaddatus noteikta, fiksēta garuma datu virknē. 
Šajā uzdevumā aplūkosim jaucējfunkcijas, kuru ievaddati ir patvaļīga angļu alfabēta mazo 
burtu virkne S, bet izvaddati – vesels skaitlis. 

Ir iespējams, ka vieniem un tiem pašiem izejas datiem atbilst vairāk kā vieni ieejas dati. 
Šādu situāciju sauc par jaucējsadursmi. 

Doto funkciju pierakstā tiks izmantotas šādas palīgfunkcijas: 
len(<virkne>) – simbolu virknes garums. Piemēram, len(“alfa”)=4. 

ord(<simbols>) – simbola ASCII kods. Piemēram, ord(‘a’) = 97. 

val(<virkne>) – ja simbolu virkne ir skaitļa decimālais pieraksts, tad funkcijas rezultāts 
ir skaitļa vērtība. Piemēram, val(“2016”) = 2016. 
str(<skaitlis>) – skaitļa decimālais pieraksts kā simbolu virkne. Piemēram, 

str(2016) = “2016”. 

S[k] – ievaddatu virknes k-tais simbols, kur 1≤k≤len(S). Piemēram, ja S vērtība ir “alfa”, 
tad S[3] ir ‘f’. 

Ar “^” apzīmēta kāpināšana, ar “☼” – virkņu konkatenēšana, ar “%” – divu skaitļu dalījuma 
atlikuma aprēķināšana. 

Piemēram, ja jaucējfunkcijas hash0 pseidokods ir: 

hash0 ← 0 

for k ← 1 to len(S) do  

    hash0 ← (hash0 * 2 + ord(S[k])) % 293 

, tad virknes “aleksejs” un “normunds” izraisa jaucējsadursmi, jo abām virknēm 
jaucējfunkcijas hash0 vērtība ir 139. 
Ir doti trīs jaucējfunkciju hash1, hash2 un hash3 pseidokodi: 

1) rez ← “” 

for k ← 1 to len(S) do  

    rez ← rez ☼ str(ord(S[k])) 

hash1 ← val(rez) % (1000000007 * 1000000009) 

 Piemēram, hash1(“abcd”) = 979899100. 
 

2) hash2 ← 0 

for k ← 1 to len(S) do  

    hash2 ← hash2 + ord(S[k]) ^ k 

hash2 ← hash2 % 941958815880242160 

 Piemēram, hash2(“abcd”) = 100980000 
 

3) hash3 ← 0 

for k ← 1 to len(S) do  

    hash3 ← (hash3 ^ 2 + ord(S[k])) % 1000000007 

 Piemēram, hash3(“abcd”) = 385206213 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dati
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dati
https://lv.wikipedia.org/wiki/Virkne
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Jauc%C4%93jsadursme&action=edit&redlink=1
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Jūsu uzdevums – katrai no dotām trim jaucējfunkcijām atrast tādu virkņu, kas sastāv tikai no 

angļu alfabēta mazajiem burtiem, pāri, kas izraisa jaucējsadursmi. 

Ievaddati 

Šim uzdevumam nav ievaddatu. 

Izvaddati 

Testēšanas sistēmā jāiesūta teksta datne sadursme.rez, kurā ir ne vairāk kā sešas simbolu 
virknes, kas sastāv tikai no angļu alfabēta mazajiem burtiem. Neviena virkne nedrīkst būt garāka 
par 105 simboliem. 

Uzdevuma vērtēšana 

Risinājumiem, kur izvaddatos būs no burtiem atšķirīgi simboli, tiks piešķirti 0 punkti. 

Vērtēšanas sākumā P=0 un N – failā sadursme.rez esošo burtu virkņu skaits. 

Katrai no trim jaucējfunkcijām tiek pārbaudīts, vai starp izvadītajām virknēm var atrast tādu 

virkņu pāri, kas izraisa jaucējsadursmi. Ja var, tad P≔P+1. 

Pēc šīs pārbaudes punkti tiek piešķirti saskaņā ar tabulu: 
  N 

  ≤1 2 3 4 5 6 ≥7 

P
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 - 20 20 20 20 20 0 

2 - 60 50 40 40 40 0 

3 - 100 90 80 70 60 0 

 


