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Problema 2 - dartz

100 puncte

Alex este mare jucă
tor de dartz. Pentru acest joc se foloseş
te o tablăîn formăde
disc împă
rţ
ităîn regiuni, iar fiecare regiune are asociat un punctaj (numă
r natural
nenul). Jocul de desfă
ş
oarăîn patru etape. La fiecare etapăjucă
torul are la
dispoziţ
ie trei să
geţ
i pe care le aruncăspre tablă
. Punctajul obţ
inut de fiecare
să
geatăeste egal cu punctajul regiunii în care a ajuns acesta. Punctajul total S
obţ
inut de jucă
tor la finalul jocului este suma punctajelor de la cele patru etape.
Neavând partener de joc, Alex se hotă
ră
ş
te săjoace singur toate cele patru etape.
Totodată
, pentru a lucra ş
i la aritmetică
, el decide ca punctajul fiecă
rei etape să
fie egal cu produsul punctajelor obţ
inute de cele trei săgeţ
i. De exemplu,
dacăla o etapăpunctajele obţ
inute de cele trei să
geţ
i sunt: 3, 4, 5, atunci
punctajul etapei va fi 60 (60=3∙4∙5).
Spre surprinderea lui Alex, dupăaruncarea să
geţ
ilor, la fiecare etapăpunctajele obţ
inute de cele trei să
geţ
i
sunt numere naturale nenule consecutive. În plus, suma punctajelor a douăetape este egalăcu suma
punctajelor celorlalte douăetape.

Cerinţ
ă
Săse scrie un program care săciteascăpunctajul total S ş
i sădetermine pentru fiecare etapăcel mai mic
punctaj pe care poate să
-l obţ
inăo să
geată
.

Date de intrare
Fiş
ierul de intrare dartz.in conţ
ine o singurălinie pe care este scris numă
rul natural S.

Date de ieş
ire
Fiş
ierul dartz.out va conţ
ine o singurălinie pe care sunt scrise patru numere naturale nenule a b c d,
separate prin câte un spaţ
iu, a reprezentând cel mai mic punctaj pe care poate să
-l obţ
inăo să
geatăla prima
etapă
, b reprezentând cel mai mic punctaj pe care poate să
-l obţ
inăo să
geatăla a doua etapă
, c reprezentând
cel mai mic punctaj pe care poate să
-l obţ
inăo să
geatăla a treia etapă
, d reprezentând cel mai mic punctaj pe
care poate să
-l obţ
inăo să
geatăla a patra etapă
.

Restricţ
ii ş
i precizări:





1 ≤ S ≤ 80000000
S este numă
r natural
Pot exista mai multe soluţ
ii. Se cere doar una dintre ele.
Pentru toate testele utilizate la evaluare existăsoluţ
ie.

Exemplu
dartz.in
1560

dartz.out
3 8 3 8

Explicaţie
O soluţ
ie posibilăpoate fi cu punctajele pentru fiecare etapă:
etapa 1: 3, 4, 5
etapa 2: 8, 9, 10
etapa 3: 3, 4, 5
etapa 4: 8, 9, 10
La etapele 1 ş
i 3 se obţ
in punctajele 60, iar la etapele 2 ş
i 4 punctajele 720.
Punctajul total este 60+720+60+720=1560.

Se observăcărestricţ
ia ”suma punctajelor obţ
inute la douăetape este egalăcu
suma punctajelor de la celelalte douăetape” se verifică(60+720=60+720).

Timp maxim de execuţ
ie/test: 1 secundă
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Descrierea soluţ
iei: dartz
prof. Doru Popescu Anastasiu, C.N. "Radu Greceanu" Slatina
Pentru etapa i ( i = 1,4 ), se obţ
in punctajele: a[i]-1, a[i], a[i]+1. Punctajul acestei etape este:
t[i]=(a[i]-1)∙a[i]∙(a[i]+1)=a[i]3-a[i].
Fă
răa restrânge generalitatea, se poate considera căsuma punctajelor din primele douăetape este egală
cu suma punctajelor din ultimele douăetape:
t[1]+t[2]=t[3]+t[4]=S/2
1. Un algoritm care obţ
ine 100p este urmă
torul:
O soluţ
ie a problemei se poate obţ
ine luând t[3]=t[1] ş
i t[4]=t[2]. Astfel problema se reduce la
gă
sirea doar a lui t[1] ş
i a lui t[2]. Pentru determinarea acestor douăvalori, se construieş
te un vector
x=(x[1],x[2],...,x[k])unde x[i]=i∙(i-1)∙(i+1), i = 1, n , iar k este cel mai mare
numar natural cu proprietatea k∙(k-1)∙(k+1)≤S.
Pentru determinarea lui t[1] se parcurge vectorul x , verificând fiecare x[i] dacăvaloarea S/2-x[i]
se gă
seş
te în x. În caz afirmativ, că
utarea se terminăobţ
inându-se o soluţ
ie:
t[1]=x[i] ş
i t[2]=S/2-x[i].
2. Un alt algoritm care obţ
ine 50p este urmă
torul:
┌Dacă s nu este divizibil cu 12 atunci nu există soluţie.
│ altfel
│┌pentru t[1]=6,…,[S/4] executa //6=1*2*3
││ t[2]=[S/2]-t[1]
││
//verifică
m dacăexistăsoluţ
ie în etapele 1 ş
i 2 pentru valorile lui t[1] si t[2]
││
a[1]=1
││ ┌cât timp a[1] 3-a[1]<t[1] execută a[1]=a[1]+1
││ └■
││ a[2]=1
││ ┌cât timp a[2] 3-a[2]<t[2] execută a[2]=a[2]+1
││ └■
││ ┌dacă a[1]3-a[1]=t[1] si a[2]3-a[2]=t[2] atunci
││ │ ┌pentru t[3]=6,…, [S/4] executa
││ │ │
t[4]=[S/2]-t[3]
││ │ │
//verificam dacăexistăsoluţ
ie în etapele 3 ş
i 4 pentru valorile lui t[3] ş
i t[4]
││ │ │
a[3]=1
││ │ │ ┌cât timp a[3] 3-a[3]<t[3] execută a[3]=a[3]+1
││ │ │ └■
││ │ │
a[4]=1
││ │ │ ┌cât timp a[4] 3-a[4]<t[4] execută a[4]=a[4]+1
││ │ │ └■
││ │ │ ┌dacă a[3] 3-a[3]=t[3] si a[4] 3-a[4]=t[4] atunci
││ │ │ │
scrie a[1]-1, a[2]-1, a[3]-1,a[4]-1
││ │ │ │
iesire structuri ciclice
││ │ │ └■
││ │ └■
││ └■
│└■
└■

