1st Junior Balkan Olympiad in Informatics
Belgrade 2007
Ηµέρα 2 – Θέµα 1

Αρχειοθετώντας αριθµούς
Κάθε φορά που ένα νέο βιβλίο φθάνει στη βιβλιοθήκη της
σχολής µαγείας του Aglargond, παίρνει ένα µοναδικό αριθµό ο
οποίος ορίζεται ως εξής:
• Τα πρώτα 7 ψηφία αναπαριστούν την ηµεροµηνία
έκδοσης του βιβλίου: Τα πρώτα 2 για την ηµέρα, τα
επόµενα 2 για το µήνα και τα 3 τελευταία για το
χρόνο.
Οι
µάγοι
χρησιµοποιούν
το
ίδιο
ηµερολογιακό σύστηµα µε µας και τους ίδιους
κανόνες για τα δίσεκτα έτη (ο Φεβρουάριος έχει 28
µέρες, εκτός αν το έτος είναι δίσεκτο, οπότε έχει
29 µέρες). Αν τα 3 ψηφία για το χρόνο είναι µέσα
στο διάστηµα [000,599] αναπαριστούν τα έτη στο
διάστηµα [2000,2599], διαφορετικά τα έτη στο
διάστηµα [1600,1999].
• Τα επόµενα ψηφία περιγράφουν τον συγγραφέα του
βιβλίου: 1 αν ο συγγραφέας είναι µέλος της σχολής
µαγείας του Aglargond, 6 αν ο συγγραφέας είναι
µέλος άλλης σχολής µαγείας και 9 σε διαφορετική
περίπτωση.
• Στο τέλος, το 9ο
ψηφίο είναι ψηφίο ελέγχου και
αναπαριστά το ακέραιο υπόλοιπο, µετά τη διαίρεση
µε το 7, του αθροίσµατος των τετραγώνων των
πρώτων οκτώ ψηφίων.
Γράψε ένα πρόγραµµα CATNUM το οποίο καθορίζει για 3
δεδοµένους αριθµούς αν είναι σωστοί για την αρχειοθέτηση
των αριθµών.
Είσοδος
Η είσοδος περιέχει 3 γραµµές. Κάθε γραµµή περιέχει ένα
9ψήφιο αριθµό.
Έξοδος
Η έξοδος θα περιέχει και αυτή 3 γραµµές. Κάθε γραµµή
εξόδου θα έχει τον αριθµό 0 ή τον αριθµό 1, µε το 1 να
αναπαριστά την σωστή είσοδο και 0 τη λαθεµένη.
Σηµείωση
Ένα έτος είναι δίσεκτο αν διαιρείται µε το 4, εκτός αν
διαιρείται µε το 100 αλλά όχι µε το 400. Π.χ. δίσεκτα έτη
είναι το 2000 και το 2004 αλλά όχι το 2002 και το 1900.
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