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Problema 2 - piaţa 100 puncte
Ionuţpleacăla sfârşit de săptămânăsăse relaxeze într-un parc de distracţii. La intrarea în parc se aflăo piaţămare,
pavatăcu plăci de marmurăde aceeaşi dimensiune. Fiecare placăare scris pe ea un singur număr dintre f(1), f(2),
f(3), …, f(n), unde f(k) este suma cifrelor lui k, pentru k din mulţimea {1, 2, . . ., n}. Piaţa are forma
unui tablou bidimensional cu n linii şi n coloane. Plăcile care alcătuiesc piaţa sunt aşezate astfel:

- pe prima linie sunt plăci cu numerele f(1), f(2), ..., f(n-2), f(n-1), f(n) (în aceastăordine de la
stânga la dreapta);

- pe linia a doua sunt plăci cu numerele f(n),f(1),f(2), f(3), ..., f(n-1), (în aceastăordine de la stânga
la dreapta);

- pe linia a treia sunt plăci cu numerele f(n-1),f(n),f(1),f(2), f(3), ..., f(n-2) (în aceastăordine de la
stânga la dreapta);

- ...
- pe ultima linie sunt plăci cu numerele f(2), ..., f(n-2), f(n-1), f(n), f(1) (în aceastăordine de la

stânga la dreapta).
Părinţii lui Ionuţvor ca şi în aceastăzi, fiul lor sărezolve măcar o problemăcu sume. Astfel aceştia îi propun lui
Ionuţsădetermine suma numerelor aflate pe porţiunea dreptunghiularădin piaţăavând colţurile în poziţiile în care se
găsesc aşezaţi ei. Tatăl se aflăpe linia iT şi coloana jT (colţul stânga-sus), iar mama pe linia iM şi coloana jM
(colţul dreapta-jos). Porţiunea din piaţăpentru care se doreşte suma este în formădreptunghiulară, cu laturile paralele
cu marginile pieţei (vezi zona plinădin exemplu). DacăIonuţva calcula suma cerută, atunci el va fi recompensat în
parcul de distracţii, de către părinţii lui.

Cerinţă
Determinaţi suma cerutăde părinţii lui Ionuţ.

Date de intrare
Fişierul de intrare piata.in conţine pe prima linie numărul natural n reprezentând dimensiunea pieţei. Pe linia a
doua se aflădespărţite printr-un spaţiu numerele naturale iTşi jT. Pe linia a treia se aflădespărţite printr-un spaţiu
numerele naturale iMşi jM.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire piata.out, va conţine pe prima linie suma cerută.

Restricţii şi precizări
2  n 40000
1  iT, jT, iM, jM n
iT  iM
jT  jM
Suma cerutăde părinţii lui Ionuţnu depăşeşte niciodatăvaloarea 2100000000.
20% din teste au n  250
30% din teste au 250  n 10000
30% din teste au 10001  n 28000
20% din teste au 28001  n 40000

Exemplu
piata.in piata.out Explicaţie
6
2 3
6 5

51 Piaţa aratăastfel:
1 2 3 4 5 6
6 1 2 3 4 5
5 6 1 2 3 4
4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 1 2
2 3 4 5 6 1

Suma numerelor din porţiunea cerută(marcatămai sus) este 51.

Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă



Solutie - piata prof. Doru Popescu Anastasiu

Se observa ca un element de pe linia i, coloana j este egal cu:

su(j-i+1), daca j>=i
su(n+j-i+1), daca j<i

unde:
su(k) este suma cifrelor lui k.

Daca nu ne dam seama de acest lucru va trebui sa utilizam un vector cu elementele de pe prima linie, dupa care
folosind elementele lui putem accesa fiecare componenta din tablou.

Nu trebuie sa construim tabloul pentru a calcula suma dorita.
O linie (incepand cu a doua) din tabloul ce se defineste in enunt se poate construi in functie de precedenta.

Pentru a calcula suma ceruta, trebuie sa calculam suma de pe prima linie a subtabloului (cu coltul stanga sus (iT,jT) si
coltul din dreapta jos (iM,jM)), dupa care suma de pe linia i (i>iT) din subtablou este egala cu suma de pe linia i-1
din talou, din care scadem ultimul element al acestei linii (de pe coloana jM, pentru ca nu mai face parte din linia i) si
adunam elementul de pe coloana jT, linia i (care este singur element de pe linia i ce nu se regaseste si pe linia i-1 din
subtablou)

{suma de pe linia iT}
s:=0;
for j:=jT to jM do
if j>=iT then s:=s+su(j-iT+1)

else s:=s+su(n+j-iT+1);
{sumele de pe liniile iT+1, iT+2, ..., iM}
s1:=s;{suma de pe linia anterioara}
for i:=iT+1 to iM do
begin
{elementul de pe linia i, coloana jM}
if jM>=i-1 then e1:=su(jM-(i-1)+1) else e1:= su(n+jM-(i-1)+1);
{elementul de pe linia i, coloana jT}
if jT>=i then e2:=su(jT-i+1) else e2:= su(n+jT-i+1);
s:=s+s1-e1+e2;
s1:=s1-e1+e2;

end;

se scrie in fisier s


