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Notice
Бодлого бүрийн хавсралт багц (attachment package) CMS болон таны desktop-ийн аль алин
дээр байна. Each task has an attachment package that is available both in CMS and on your
desktop.
"Output-only" бодлого:
Хавсралт багц нь оролтын тестүүд ба жишээ тестийг агуулна. Тест бүр нь тусдаа дэд
бодлого байна.
Олон гаралтын файлыг zip файл болгон илгээж (submit) болно. Ингэхийн тулд таны
гаралтын файлууд нь ??.out гэсэн нэртэй байх ёстой бөгөөд ?? нь тестийн дугаар юм
(жишээ нь: 03.out). Дараах командаар олон файлыг zip-лэх боломжтой: zip
output.zip *.out
Output-only бодлогын хувьд 100 хүртэл удаа илгээж болно. Илгээлт бүрд та тестийн
дурын хэсгийн гаралтын файлуудыг илгээж болно.
Бусад бодлогын хувьд:
Хавсралт багц нь sample graders, sample implementions, жишээ тест болон compile scriptsийг агуулна.
Зөвхөн нэг файл илгээх ба илгээх тоо хамгийн ихдээ 50 байна.
Таны илгээсэн файл стандарт оролтоос уншаагүй, стандарт гаралтад бичээгүй бөгөөд
өөр ямар ч файлтай ажиллахгүй байх ёстой. Гэхдээ стандарт алдааны урсгалд гаргаж
болно.
Таны илгээх файлын нэрийг даалгаврын өгүүлбэрт өгсөн. Даалгаврын өгүүлбэрт
тодорхойлсон процедурыг бичих ёстой.
Өөр бусад процедурууд бичиж хэрэглэх нь танд нээлттэй.
Бичсэн програмаа sample grader-ээр турших үед таны оролт бодлогын өгүүлбэрт заасан
формат ба хязгаарлалттай тохирч байх ёстой ба үгүй бол тодорхойгүй байдал үүсч
болно.

Conventions
Бодлогын өгүүлбэрт өгөгдлийн төрлийн bool, integer, int64, and int[] (array) нэршлээр
тухайн тэмлэглэгээг зааж өгсөн байна.
Ашиглаж болох програмчлалын хэл бүрт the graders нь дор жагсаасан байдлаар таарах
өгөгдлийн төрлүүдийг ашиглана:
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Language

bool

integer

int64

int[]

length of array a

C++

bool

int

long long

std::vector<int>

a.size()

Pascal

boolean

longint

int64

array of longint

Length(a)

Java

boolean

int

long

int[]

a.length

Task

Time limit

Memory limit

nowruz

Output-only

Output-only

wiring

1 sec

256 MB

train

2 sec

256 MB

Limits
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