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Problema 2

exp

100 puncte

Se considerăo expresie aritmeticăde forma:

E a0 a1 b1 a 2 b2 ... an bn ,
unde a0 , a1 ,..., an sunt numere întregi, iar b1 , b2 ,..., bn numere naturale.

Cerinţ
ă
Săse scrie un program care sădetermine valoarea lui E în formatul x0 x1 y1 x 2 y 2 ... xk

y k cu

x0 , x1 ,..., x k sunt numere întregi, iar 1 y1 y 2 ... yk numere naturale libere de pă
trate.
Date de intrare
Fiş
ierul de intrare exp.in are pe prima linie numă
rul n, pe linia a doua numerele a0 , a1 ,..., a n separate între
ele prin câte un spaţ
iu, iar pe linia a treia numerele b1 , b2 ,..., bn separate între ele prin cîte un spaţ
iu.

Date de ieş
ire
Fiş
ierul de ieş
ire exp.out va conţ
ine pe prima linie numă
rul k, pe linia a doua numerele
x0 , x1 ,..., x k separate prin câte un spaţ
iu, iar pe lina a treia numerele y1 y 2 ... yk separate prin câte un
spaţ
iu din cerinţ
ăîn aceastăordine.

Restricţ
ii ş
i precizări


0<n<101




a0 , a1 ,..., an sunt numere întregi din intervalul [-1000, 1000]
b1 , b2 ,...,bn sunt numere naturale din intervalul [2, 10000]



Un numă
r natural este liber de pă
trate dacănu conţ
ine niciun divizor pă
trat perfect.

Exemple
exp.in
4
5 10 20 -3 1
75 50 8 4

exp.out
2
7 94 50
2 3

Timp maxim de execuţ
ie/test: 1 secundă

Explicaţ
ie

5 10 75 20 50 3 8  4 7 94 2 50 3

solutie
-Determinam cel mai mare numar natural p[i] cu proprietatea b[i]=q[i]*p[i]*p[i] si inlocuim a[i] cu
a[i]*p[i], iar b[i] cu q[i].
-Ordonam crescator vectorul b, interschimband si componentele lui a.
-Reducem termenii asemenea din expresie, micsorand numarul de termeni din a si b.
-Afisam termenii vectorilor a si b.
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