
Zadanie: MIS

Misie-Patysie

Etap III, dzie« I, plik ¹ródªowy mis.*, dost¦pna pami¦¢ 32MB 31-03-2004

Bolek i Lolek bawi¡ si¦ w gr¦ o swojsko brzmi¡cej nazwie misie-patysie. Aby zagra¢ w misie-patysie
wystarczy mie¢ troch¦ misiów oraz równie nieokre±lon¡ liczb¦ patysiów, które tworz¡ razem pul¦ gry.
Trzeba te» wybra¢ dowoln¡ liczb¦ naturaln¡, któr¡ zgodnie z tradycj¡ nazywa si¦MP-ograniczeniem.

Pierwszy ruch nale»y do Bolka, który mo»e zabra¢ z puli pewn¡ dodatni¡ liczb¦ misiów albo
patysiów. Mo»e te» jednocze±nie wzi¡¢ i misie, i patysie, ale tylko je±li jednych i drugich bierze tyle
samo i wi¦cej od zera. Oczywi±cie nie mo»na zabra¢ wi¦cej misiów ni» jest ich w puli � podobnie z
patysiami. Co wi¦cej ani jednych, ani drugich nie mo»na wzi¡¢ wi¦cej ni» wynosi MP-ograniczenie.

Kolejne ruchy wykonywane s¡ na przemian wedªug tych samych reguª. Wygrywa ten z graczy,
po którego ruchu pula pozostanie pusta. Twoim celem jest pomóc Bolkowi w odniesieniu zwyci¦stwa
nad Lolkiem.

Zadanie

Zadanie polega na napisaniu moduªu, który po skompilowaniu z odpowiednim programem graj¡cym
b¦dzie graª jako Bolek. Na potrzeby tego zadania otrzymasz uproszczony program graj¡cy, który
pozwoli Ci przetestowa¢ rozwi¡zanie. Twój moduª powinien zawiera¢ nast¦puj¡ce dwie procedury
(funkcje):

• procedure poczatek (m, p, mpo : LongInt) lub
void poczatek (int m, int p, int mpo)
Ta procedura (funkcja) b¦dzie wywoªana tylko raz, na pocz¡tku rozgrywki. Mo»esz jej u»y¢
by zainicjalizowa¢ zmienne lub struktury danych potrzebne podczas rozgrywki. Parametry m,
p oraz mpo zawieraj¡ odpowiednio liczb¦ misiów i patysiów w puli gry oraz MP-ograniczenie.
Liczby Misiów i Patysiów w puli b¦d¡ zawsze dodatnie i niewi¦ksze ni» 107. MP-ograniczenie
b¦dzie dodatnie i niewi¦ksze ni» 106.

• procedure ruch_bolka (m, p : LongInt; var bm, bp : LongInt) lub
void ruch_bolka (int m, int p, int *bm, int *bp)
Ta procedura (funkcja) powinna wyznaczy¢ kolejny ruch Bolka. Przekazane jej parametry m i
p zawieraj¡ odpowiednio liczb¦ misiów i patysiów w puli gry pozostaªych po ostatnim ruchu
Lolka. Warto±ci parametrów przekazanych przy pierwszym wywoªaniu procedury (funkcji)
ruch_bolka s¡ takie same jak odpowiednie warto±ci parametrów przekazanych do procedury
(funkcji) poczatek. Przed zako«czeniem wykonania procedury zmienne bm, bp (*bm i *bp
w j¦zyku C/C++) powinny zawiera¢, odpowiednio, liczb¦ misiów i patysiów wzi¦tych przez
Bolka z puli.

Twój moduª nie mo»e otwiera¢ »adnych plików ani korzysta¢ ze standardowego wej±cia / wyj-
±cia. Je±li twój program wykona niedozwolon¡ operacj¦, w tym np. procedura ruch_bolka zwróci
ruch niezgodny z zasadami gry, jego dziaªanie zostanie przerwane. W tym przypadku dostaniesz 0
punktów za dany test.

Je±li Twój program przegra rozgrywk¦, dostaniesz 0 punktów za test. Je±li wygra, dostaniesz
maksymaln¡ przewidzian¡ za dany test liczb¦ punktów. Dla ka»dego testu, na którym zostanie
uruchomiony Twój program, Bolek mo»e wygra¢, niezale»nie od ruchów Lolka.
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Pliki (Pascal)

W katalogu mis_pas znajdziesz nast¦puj¡ce pliki:

• mis.pas � szkielet moduªu graj¡cego zawieraj¡cy puste procedury poczatek i ruch_bolka.
Powiniene± napisa¢ kod tych procedur.

• graj.pas � uproszczony program generuj¡cy rozgrywk¦. Ruchy Lolka wykonywane s¡ zgodnie
z bardzo prost¡ strategi¡, natomiast ruchy Bolka wyznaczane s¡ przez wywoªywanie proce-
dur moduªu graj¡cego mis.pas. Mo»esz u»y¢ tego programu do testowania swojego moduªu
graj¡cego.

Pliki (C / C++)

W katalogu mis_c / mis_cpp znajdziesz nast¦puj¡ce pliki:

• mis.h � plik zawieraj¡cy nagªówki funkcji poczatek i ruch_bolka.

• mis.c / mis.cpp � szkielet moduªu graj¡cego zawieraj¡cy puste de�nicje funkcji zadeklaro-
wanych w pliku nagªówkowym mis.h. Powiniene± napisa¢ kod tych funkcji.

• graj.c / graj.cpp � uproszczony program generuj¡cy rozgrywk¦. Ruchy Lolka wykonywane
s¡ zgodnie z bardzo prost¡ strategi¡, natomiast ruchy Bolka wyznaczane s¡ przez wywoªywanie
procedur moduªu graj¡cego mis.c / mis.cpp. Mo»esz u»y¢ tego programu do testowania
swojego moduªu graj¡cego.

Rozwi¡zanie

Wynikiem Twojej pracy powinien by¢ tylko jeden plik mis.c, mis.cpp lub mis.pas ale nie kilka
równocze±nie.

Przykªad

Rozgrywka mo»e przebiega¢ nast¦puj¡co:

Wywoªanie Opis
poczatek(7, 2, 3); jest 7 Misiów, 2 Patysie, a MP-ograniczenie= 3

ruch_bolka (7, 2, bm, bp); lub pierwszy ruch
ruch_bolka (7, 2, &bm, &bp); Bolek bierze z puli 1 misia i 1 patysia; zostaje 6 misiów i 1 paty±

ruch_bolka (3, 1, bm, bp); lub Lolek wzi¡ª z puli 3 misie; zostaªy 3 misie i 1 paty±
ruch_bolka (3, 1, &bm, &bp); Bolek bierze z puli 1 misia; zostaj¡ 2 misie i 1 paty±

ruch_bolka (1, 0, bm, bp); lub Lolek wzi¡ª z puli 1 misia i 1 patysia; zostaª 1 mi± i 0 patysiów
ruch_bolka (1, 0, &bm, &bp); Bolek bierze z puli 1 misia i wygrywa
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