creioane
Ionicăare la dispoziţ
ie n creioane, numerotate cu 1, 2, ..., n. Într-un moment de relaxare începe să
aş
eze pe masăcreioanele, unele peste altele astfel încât un creion se poate aş
eza direct pe masăs-au
pe două(sau mai multe) alte creioane aflate la aceeaş
i înalţ
ime. Toate creioane sunt de aceeaş
i
grosime ş
i sunt aş
ezate paralel cu suprafaţ
a mesei. În felul acesta se creeazăpe masămai multe
gră
mezi, fiecare cu o anumităînă
lţ
ime (numă
rul de nivele de creioane).
Cerinţ
ă
Săse determine înă
lţ
imea celei mai înalte gră
mezi.
Date de intrare
Din fiş
ierul creioane.in, se citesc:
- pe prima linie un numă
r natural n reprezentând numă
rul de creioane.
- pe fiecare din urmă
toarele n linii câte douănumere, pe linia i+1 se aflănumerele ai ş
i bi
(0<i<n+1) cu semnificaţ
ia că
, creionul i se aş
eazăpe creioanele ai ş
i b i (douădintre
creioanele pe care se aş
ează
). În cazul în care creionul i este aş
ezat direct pe masăa i ş
i bi
sunt amândouăegale cu 0.
Date de ieş
ire
Fiş
ierul de ieş
ire creioane.out, va conţ
ine pe prima linie numă
rul cerut.
Restricţ
ii ş
i preciză
ri
2 n 1000
Exemplu
creioane.in creioane.out Explicaţ
ie
7
3
Se formeazădouăgră
mezi: una doar cu creionul 3, iar a
2 7
doua cu celelalte creioane. A doua are trei niveluri de
0 0
creioane.
0 0
2 7
4 6
2 7
0 0
Timp maxim de execuţ
ie/test: 1 secundă
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Solutie - Creioane
1. Citim din fisier n, a[i],b[i], i=1,n.
2. Construim vectorul h, h[i]= nivelul pe care se gaseste creionul i, i=1,n
pentru i=1,n executa
h[i]=0
k=i
cat timp k<>0 executa
k=a[k]
h[i]=h[i]+1
sfarsit cat timp
sfarsit pentru
{adica trecem din creionul curent k intr-unul din creioanele pe care este asezat
de exemplu a[k], acelasi rezultat se obtine daca se utizeaza b[k]}
3. Se determina componenta maxima max din vectorul h.
4. Se afiseaza max.

