
Մասնիկներ
Ժամանակի սահմանափակٳմ՝ 3.5 վայրկյան

Հիշողٳթյան սահմանափակٳմ՝ 256 MB

Կշիռը՝ 100 միավոր

Շարադրանք

Վերջին ٳսٳմնասիրٳթյٳնների արդյٳնքٳմ հայտնաբերվել են նոր տեսակի մասնիկներ որոնց

կարելի է բնٳթագրել ընդամենը մեկ բնական թվով, որը կանվանենք մասնիկի բնٳթագրիչ։

Գիտափորձերից մեկի ժամանակ տեղի ٳնեցավ պայթյٳն, որի արդյٳնքٳմ N  հատ այդպիսի

մասնիկ առաջացան և դասավորվեցին մի ٳղղի երկայնքով։ Ստացվեց այնպես, որ առաջացած

մասնիկների բնٳթագրիչները {1, 2, ... , N}  բազմٳթյٳնից են, և ոչ մի երկٳ մասնիկ չٳնեն

նٳյն բնٳթագրիչը։ Այլ կերպ ասած մի ٳղղի երկայքով դասավորված մասնիկների բնٳթագրիչները

կազմٳմ են 1, 2, ... , N  թվերի տեղափոխٳթյٳն։ Մասնիկները ٳնեն մի հատկٳթյٳն․ եթե
ժամանակի որևէ պահի ավելի ցածր բնٳթագրիչով մասնիկի կողքին կա ավելի մեծ բնٳթագրիչով

մասնիկ, ապա մեկ վայրկյան անց ավելի փոքր բնٳթագրիչով մասնիկը վերանٳմ է։ 

Պարզ է որ պայթյٳնից որոշ ժամանակ անց, N  հատ մասնիկներից կմնա միայն մեկը՝ այն որի

բնٳթագրիչը N  է։ Գիտնականները նկատեցին, որ պայթյٳնից ճիշտ K  վայրկյան անց,

մասնիկներից միայն մեկն էր մնացել։ Նրանց հետաքրքրٳմ է, թե մասնիկների քանի հատ տարբեր

դասավորٳթյան տարբերակ կար, որի դեպքٳմ մասնիկների "վերացման" պրոցեսը կավարտվի

ճիշտ K  վայրկյանից։ Քանի որ այդ քանակը կարող է շատ մեծ լինել պահանջվٳմ է հաշվել այդ

քանակի մնացորդը ըստ տրված P  պարզ թվի։

Մٳտքային տվյալներ

Մٳտքի միակ տողٳմ տրված են երեք թվեր՝ մասնիկների N  քանակը, K  ժամանակը և P  պարզ

թիվը (10  < P < 10 ) :

Ելքային տվյալներ

Այն դասավորٳթյٳնների քանակի մնացորդը P -ի վրա, որոնց դեպքٳմ բոլոր մասնիկները բացի

մեկից կվերանան K  ժամանակٳմ։

Օրինակ

Մուտք Ելք

5 3 100000007 4 

Օրինակի պարզաբանٳմ

Այդ դասավորٳթյٳններն են՝

(4, 1, 3, 2, 5) ,

(4, 2, 3, 1, 5) ,

(5, 1, 3, 2, 4) ,

(5, 2, 3, 1, 4) ,

Ենթախնդիրներ

Ենթախնդիր 1 (7 միավոր) 1 ≤ N, K ≤ 6 ,

Ենթախնդիր 2 (8 միավոր) 1 ≤ N ≤ 1000, K = 1 ,

Ենթախնդիր 3 (65 միավոր) 1 ≤ N, K ≤ 100 :

Ենթախնդիր 4 (20 միավոր) 1 ≤ N, K ≤ 1000 :

8 9


