CD

100 puncte

Ionicăa strâns foarte multe CD-uri cu jocuri, muzică
, filme, etc. pe care le are aş
ezate în n cutii,
codificate prin 1, 2, ..., n. Pe la Ionicăvine în vizităvărul lui Florin, care tocmai sosise de la un
concurs de matematică. Florin era bucuros pentru căobţ
inuse punctajul maxim la acest concurs. Ca
să
-i mai taie din elan Ionicăîi propune lui Florin săaş
eze toate CD-urile în douălă
zi mari, astfel
încât sărespecte următoarele reguli:
- toate CD-urile dintr-o cutie trebuie săle punăîn aceeaş
i ladă
;
- în final lă
zile trebuie săconţ
inăun numă
r egal de CD-uri.
Pentru a complica problema Ionicănu îi spune lui Florin câte CD-uri sunt în fiecare cutie, îl pune să
le determine, ş
tiind căare în total S CD-uri ş
i cădacăia din cutia i, yi CD-uri ş
i le pune în cutia vi ,
i=1,2,...,n obţ
ine acelaş
i numă
r de CD-uri în fiecare cutie.

Cerinţ
ă
Săse scrie un program care cunoscând n, S, y1, v1, ..., yn, vn determinăo aş
ezare a CD-urilor din cutii
în cele douălă
zi.

Date de intrare
Fiş
ierul de intrare cd.in conţ
ine pe prima linie numărul natural n ş
i S separate printr-un spaţ
iu, iar
pe următoarele n linii perechile de numere yi vi separate printr-un spaţ
iu, corespunzătoare cutiei i,
i=1, 2, ..., n.

Date de ieş
ire
Fiş
ierul de ieş
ire cd.out conţ
ine pe prima linie numă
rul k de cutii din care luă
m CD-uri pe care să
le punem în prima ladă
, iar pe linia următoare k numere reprezentând codurile lă
zilor din care luă
m
CD-urile ca săle punem în prima ladă
, separaţ
i prin câte un spaţ
iu. Dacăproblema nu are soluţ
ie se
va scrie în fiş
ier pe prima linie cifra 0.
Restricţ
ii ş
i precizări





1 ≤ n ≤ 1000
în fiecare cutie sunt cel mult 100 CD-uri
S mod n = 0
v 1, v 2, ..., vn sunt numere distincte două câte două

Exemple
cd.in
3 12
3 2
2 3
1 1

cd.out
2
2 3

Explicaţ
ie
Se obţ
ine faptul căîn prima cutie sunt 6 CD-uri, în a doua 3
CD-uri, iar în a treia 3 CD-uri.
O soluţ
ie este săpunem în prima ladăCD-uri din cutiile 2 ş
i 3,
iar altăsoluţ
ie este săpunem CD-urile din prima cutie în prima
ladă.

Timp maxim de executare/test: 1 secundă
.

Soluţ
ie - CD

prof. Doru Popescu Anastasiu

Etapa 1
Notam cu x[i] numarul de CD-uri din cutia i, i=1,2,...,n.
Din enunt se deduce faptul ca v este o permutare a multimii {1,2,...,n}. Astfel se obtin relatiile:
S/n=x[i]-y[i]+y[k], k este ales cu proprietatea v[k]=i. i=1,2,...,n.
Obtinem:
x[i]=S/n+y[i]-y[k].
Vectorul x se va construi odata cu citirea datelor din fisierul de intrare.
Etapa 2
Dupa gasirea vectorului x, repartizarea CD-urilor in cele doua lazi se reduce la acoperirea sumei S/2
cu termeni din x. Acest lucru se poate realiza folosind programare dinamica.
Se va construi w=(w[0],...,w[50000]), w[i]=1 daca i se poate acoperi cu termeni din x, w[i]=0 daca i
nu se poate acoperii cu termeni din x.
Subproblema:
Pentru x[1],...,x[i] se acopera toate sumele posibile cu acesti termeni, folosind acoperirile sumelor cu
termenii x[1],...,x[i-1].
In final daca w[s/2]=1, problema are solutie.

