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Problema 1 darts

100 puncte

Jocul darts este alcă
tuit dintr-o tablăîn formăde disc ş
i din m să
geţ
i. Pe tablăsunt desenate n cercuri
concentrice, cu acelaş
i centru, de diametre diferite. Pentru firecare cerc se cunoaş
te distanţ
a de la el la cercul
precedent (pentru primul cerc se cunoaş
te raza). Dacăse aruncăcu o să
geatăîn tablăse poate obţ
ine: n
puncte dacăse aruncăîn discul din centru (delimitat de primul cerc, inclusiv cercul), n-1 puncte dacăse
aruncăîntre primul ş
i al doilea cerc (fă
răprimul cerc ş
i inclusiv al doilea cerc) ş
i aş
a mai departe. Dacăse
aruncăcu să
geata în afara ultimului cerc atunci se obţ
ine 0 puncte. Jocul presupune alegerea unui numă
r
natural k, aruncarea cu cele m să
geţ
iş
i obţ
inerea unui numă
r de puncte dupăfiecare aruncare. Jucă
torul este
declarat câş
tigă
tor dacăexistăprintre cele m aruncă
ri câteva dintre ele cu suma punctajelor egalăcu k.

Cerinţ
ă
Săse scrie un program care sădetermine numă
rul de ordine al aruncă
rilor de să
geţ
i care conduc la punctajul
k.

Date de intrare
Fiş
ierul de intrare darts.in are pe prima linie numă
rul de cercuri n, numă
rul de să
geţ
imş
i numă
rul k, pe
linia a doua n numere naturale separate între ele prin câte un spaţ
iu, reprezentând raza primului cerc ş
i apoi
în ordine distanţ
ele dintre cercurile concentrice din interior spre exterior, iar pe linia a treia m numere
naturale reprezentând distanţ
a de la centrul tablei la poziţ
ia unde s-a înfipt să
geata la fiecare aruncare,
separate între ele prin câte un spaţ
iu.

Date de ieş
ire
Fiş
ierul de ieş
ire darts.out va conţ
ine pe prima linie numă
rul de ordine al aruncă
rilor de să
geţ
i care
conduc la punctajul k, separate prin câte un spaţ
iu.

Restricţ
ii ş
i precizări






0<n<101
0<k,m<1001
Raza primului cerc, distanţ
ele între cercuri sunt numere naturale din intervalul [0, 10000]
Pentru fiecare aruncare distanţ
a de la poziţ
ia să
geţ
ii pânăla centru este un numă
r natural din intervalul
[0, 2000000000].
Soluţ
ia poate sănu fie unică
. Se cere una dintre ele.

Exemple
darts.in
3 5 7
5 10 6
20 4 18 6 11

darts.out
2 4 5

Explicaţ
ie

6
10
5
S2

S4

S5

În figura de mai sus S2, S4 şi S5 sunt
săgeţile care reprezintă o soluţie pentru
broblemă

Timp maxim de execuţ
ie/test: 1 secundă

Solutie
Se proceseaza datele de intrare astfel incat sa se construiasca un vector p, cu punctajele asociate
fiecarei aruncari.
Folosind programare dinamica se construieste un vector v, v[i]=1 daca i poate fi rezultatul unei
sume de punctaje, altfel v[i]=0.
In acelasi timp cu construirea vectorului v se retine intr-un alt vector indicii punctajelor folosite
la calculul sumei.
In final folosind acesti vectori se afiseaza solutia.
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