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Ustalenia techniczne
Zasady

Zawody trwaj¡ 5 godzin i polegaj¡ na rozwi¡zywaniu n zada«. Rozwi¡zanie zadania polega na napisaniu i
przedstawieniu jury kodu ¹ródªowego programu. Za ka»de zaakceptowane przez jury rozwi¡zanie zadania dru»yna
otrzymuje jeden punkt. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejno±ci dru»yn decyduje sumaryczny czas
rozwi¡zywania zaakceptowanych zada«. Czas rozwi¡zania zadania to czas od pocz¡tku zawodów do momentu
akceptacji. Dru»yna mo»e wielokrotnie zgªasza¢ rozwi¡zanie zadania, ale za ka»de bª¦dne zgªoszenie otrzymuje ∗,
czyli 20 minut kary doliczanej do czasu rozwi¡zania danego zadania. Kara jest uwzgl¦dniana dopiero w momencie
ewentualnej akceptacji danego zadania. Podczas zawodów dost¦pny b¦dzie bie»¡cy ranking dru»yn. Na godzin¦
przed ko«cem zawodów ranking zostanie zamro»ony i b¦dzie ujawniony na ceremonii zako«czenia zawodów.
Decyduj¡ce zawody odbywaj¡ce si¦ w sobot¦ zostan¡ poprzedzone w pi¡tek sesj¡ próbn¡ trwaj¡c¡ 1 godzin¦
podczas której symulowane b¦d¡ prawdziwe warunki zawodów. Prosimy o zapoznanie si¦ ze wszystkimi elementami
systemu w tym czasie.
rodowisko

Do dyspozycji 3 osobowej dru»yny jest 1 komputer PC pracuj¡cy pod systemem Linux w dystrybucji Fedora
Core. Zalogowa¢ si¦ mo»na do niego poprzez:
login: amppz
hasªo: (puste)

Zalecamy zmian¦ hasªa ze wzgl¦dów bezpiecze«stwa. Rozwi¡zanie zadania mo»na przedstawi¢ w j¦zyku Pascal,
C i C++ kompilowanych odpowiednio komendami:
fpc -Xs -Sgic -viwnh -OG2p3 rozwiazanie.pas -O2
gcc -static -O2 -Wall -lm rozwiazanie.c -o rozwiazanie
g++ -static -O2 -Wall rozwiazanie.cpp -o rozwiazanie

przy pomocy kompilatorów:

FPC v. 2.0.4
GCC v. 3.4.6

Warto zapami¦ta¢, »e:
• J¦zyk zgªoszonego rozwi¡zania jest rozpoznawany na podstawie rozszerzenia pliku, odpowiednio:
*.c, *.cpp, *.pas.
• Biblioteka STL dla rozwi¡za« w C++ jest dost¦pna.
• Program powinien czyta¢ dane ze standardowego wej±cia i wypisywa¢ wynik na standardowe wyj±cie. Nie
mo»e tworzy¢ »adnych plików tymczasowych, procesów ani czeka¢ na interakcj¦ u»ytkownika.
• Program w C/C++ powinien zwraca¢ 0 jako rezultat wykonania.
• Korzystanie ze strumieni (cin, cout) do wczytywania danych jest mniej wydajne ni» operacje wej±cia/wyj±cia
biblioteki standardowej. Polecamy to drugie rozwi¡zanie, lub przynajmniej wyª¡czenie synchronizacji:
ios::sync_with_stdio(false);

Kod ¹ródªowy programu nie mo»e by¢ wi¦kszy ni» 100 KB.
• Kod wykonywalny nie mo»e by¢ wi¦kszy ni» 5 MB.
• Limity pami¦ci dost¦pnej dla programów zostan¡ okre±lone dla ka»dego zadania z osobna.
•
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System

Do kontaktów z jury sªu»y system
θ
dost¦pny poprzez przegl¡dark¦ internetow¡
pod adresem
. Mo»na si¦ do niego zalogowa¢ przy pomocy loginu i hasªa
dostarczonego przez organizatorów. Hasªo to mo»na zmieni¢.
W systemie mo»na zgªasza¢ rozwi¡zania, zleca¢ wydruki kodów ¹ródªowych oraz robi¢ kopie zapasowe rozwi¡za«. W przypadku zgªoszenia rozwi¡zania system zwróci jedn¡ z odpowiedzi:
• OK (accepted) - rozwi¡zanie zaakceptowane  gratulujemy!
• ANS (wrong answer) - program zwróciª bª¦dn¡ odpowied¹
• TLE (time limit exceeded) - program dziaªa zbyt dªugo
• RTE (run time error) - wykonanie programu zako«czyªo si¦ bª¦dem
• CME (compile error) - kompilacja programu zako«czyªa si¦ bª¦dem
• IGN (ignored) - rozwi¡zanie zgªoszone po czasie
• ILL (illegal) - rozwi¡zanie niezgodne z regulaminem
• EXT (unknown extension) - bª¦dne rozszerzenie, nadesªany plik powinien mie¢ rozszerzenie c, cpp lub pas.
Lista dost¦pnych nagªówków dla C/C++ jest dost¦pna w systemie.
B¦d¡c na konsoli tekstowej mo»na wª¡czy¢ konsol¦ graczn¡ przy pomocy kombinacji klawiszy Alt-F12.
AMPPZ A ina

fox

Mozilla Fire-

http://zawody.amppz.tcs.uj.edu.pl

Linia polece«

Wszystkie czynno±ci, które mo»na wykona¢ poprzez przegl¡dark¦ w systemie
θ
dost¦pne s¡ równie» z linii polece«:
• LOGIN user  sªu»y do zalogowania do systemu
• SUBMIT problem plik  sªu»y do zgªaszania rozwi¡za«
• PRINT plik  sªu»y do zlecania wydruku
• RANKING  pokazuje bie»¡cy ranking
• RESULTS  pokazuje rezultaty zgªosze«
• LOGOUT  wylogowuje z systemu
• BACKUP plik  archiwizuje plik w systemie
• PASSWD  zmienia hasªo w systemie
θ
(w odró»nieniu od
zmieniaj¡cego hasªo na
lokalnym komputerze)
• COMPILE plik  sªu»y do skompilowania pliku z opcjami u»ywanymi podczas sprawdzania rozwi¡zania.
AMPPZ A ina

AMPPZ A ina
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