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Jums reikia parašyti interaktyvią programą, kuri pagal duotą Vikipedijos ištraukų seką (žr.
pavyzdį žemiau) spėtų paeiliui kiekvienos ištraukos kalbą. Po kiekvieno spėjimo programai
pateikiamas teisingas atsakymas, taigi programa gali mokytis ir ilgiau praktikuodamasi geriau
spėti.
Kiekviena kalba koduojama numeriu L nuo 0 iki 55. Bet kurią ištrauką sudaro lygiai 100
simbolių, kurie vaizduojami sveikųjų skaičių nuo 1 iki 65535 masyvu E. Šie skaičiai nuo 1 iki
65535 buvo parinkti atsitiktinai ir neatitinka jokios standartinės koduotės.
Realizuokite procedūrą excerpt(E), kur E yra 100 skaičių masyvas, vaizduojantis Vikipedijos ištrauką aukščiau aprašytu būdu. Procedūra turi vieną kartą iškviesti procedūrą language(L), kur L yra Vikipedijos spėjamos ištraukos E kalba. Vertinimo serveris realizuoja
funkciją language(L), kuri įvertina jūsų spėjimą ir grąžina teisingą kalbą. Spėjimas teisingas,
jei language(L) = L.
Vertinimo serveris iškvies excerpt(E) 10 000 kartų, po vieną kartą su kiekviena ištrauka
duomenų faile. Jūsų sprendimo tikslumas yra lygus daliai ištraukų, kurioms excerpt(E)
teisingai atspėjo kalbą.
Uždaviniui spręsti galite naudoti bet kokį metodą. Roccio metodo tikslumas yra apie 0,4. Jo
esmė yra nustatyti ištraukos panašumą su kiekviena jau matyta kalba L ir parinkti labiausiai
panašią kalbą. Panašumas apibrėžiamas kaip skirtingų E simbolių, kurių kiekvieną galima
rasti bent viename ankstesnių kalbos L ištraukų, kiekis.
Atkreipiame dėmesį, kad pradiniai duomenys buvo parsiųsti iš tikrų Vikipedijos straipsnių, ir
juose gali būti keletas klaidingų simbolių ar teksto fragmentų. Taip ir turi būti, ir tai sudaro
dalį uždavinio.
Pavyzdys.
Kaip pavyzdį pateikiame 56 kalbų Vikipedijų ištraukų tekstus.
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Pradinių duomenų faile grader.in.1 įrašyta 10 000 tokių pavyzdžių 56 kalbomis, kurios
buvo nurodytos kaip "gimtoji kalba" IOI 2010 registracijos anketose. Kiekvienam fragmentui
kalba yra atsitiktinai parinkta iš tų 56 kalbų, o pati ištrauka paimta iš atsitiktinai parinkto
Vikipedijos straipsnio ta kalba pirmosios pastraipos. Kiekvienoje failo eilutėje įrašyta:
• Kalbos ISO kodas, sudarytas iš dviejų simbolių;
• 100 skaičių nuo 1 iki 65 535, atitinkančių pasirinktojo straipsnio pirmosios pastraipos
pirmuosius 100 simbolių.
• UTF-8 koduote pavaizduoti tie patys 100 simbolių, kuriuos galite matyti tekstiniame
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redaktoriuje arba Firefox naršyklėje. Šitai pateikta tiktai jūsų patogumui ir tai nėra
pradiniai duomenys jūsų programai.
Oficialusis vertintojas naudos 10 000 skirtingų pavyzdžių, atrinktų aukščiau aprašytu būdu.
Tačiau vertintojas skirtingoms kalboms priskirs skirtingus numerius nuo 0 iki 55 ir kiekvienam
simboliui priskirs skirtingus numerius nuo 1 iki 65 535.
1 Užduotis [30 taškų]. Jūsų programa vertinimo serveryje turi pasiekti 0,3 arba geresnį
tikslumą.
2 Užduotis [iki 80 taškų]. Jūsų rezultatas bus lygus 114(α − 0, 3), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kur α yra jūsų sprendimo tikslumas.
Realizacija.
• naudokite RunC programavimo ir derinimo aplinką
• Dalyvio katalogas: /home/ioi2010-contestant/language/ (prototipas: language.zip)
• Reikia realizuoti: lang.c arba lang.cpp arba lang.pas
• Dalyvio sąsaja: lang.h arba lang.pas
• Vertintojo sąsaja: grader.h arba graderlib.pas
• Pavyzdinis vertintojas: grader.c arba grader.cpp arba grader.pas ir graderlib.pas
• Pavyzdinio vertintojo duomenų failas: grader.in.1
Pastaba: Kiekvienoje duomenų failo eilutėje įrašyta: kalbos kodas sudarytas iš dviejų
simbolių; fragmentas sudarytas iš 100 tarpais atskirtų skaičių; ištrauka tekstiniu formatu.
• Pavyzdinio vertintojo pradinių duomenų failo rezultatas: jei procedūra iškviečia language aprašytu būdu kiekvienai iš 10 000 ištraukų, pavyzdinis vertintojas įrašys OK
alpha, kur alpha yra tikslumas.
• Kompiliavimas ir vykdymas (komandinė eilutė): runc grader.c arba runc grader.cpp
arba runc grader.pas
• Kompiliavimas ir vykdymas (gedit įskiepis): Control-R, redaguojant uždavinį sprendžiančią procedūrą.
• Pateikimas (komandinė eilutė): submit grader.c arba submit grader.cpp arba submit
grader.pas
• Pateikimas (gedit įskiepis): Control-J, redaguojant bet kurį procedūros arba vertintojo
failą.
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