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Problema 1 – robot 100 puncte

Într-un labirint se găseşte un robot. Labirintul este dat printr-un tablou bidimensional cu m linii şi n
coloane, fiecare element fiind 0 sau 1. Robotul se poate deplasa mergând pe elemente egale cu 0 şi numai în
cele patru pătrăţele vecine pătrăţelului curent (stânga, dreapta, sus şi jos). Robotul este programat săse
deplaseze (dacăeste posibil) în colţul din dreapta jos a labirintului (pătrăţelul de pe linia m şi coloana n)
astfel încât săschimbe direcţia de cel mult douăori. Iniţial robotul se găseşte în pătrăţelul din stânga sus (de
pe linia 1 şi coloana 1). Tabloul ce codificălabirintul se dăprin intermediul a m numere naturale x1, x2, …,
xm. Linia i (1≤i≤m) din tablou este formatădin cifrele lui xi în baza 2 (citite de la stânga la dreapta). Dacăxi

are numărul de cifre din baza 2 mai mic decât n, atunci se completeazăcu zero-uri nesemnificative în faţa
numărului pânăse obţin n cifre, iar dacăxi are mai mult de n cifre în baza 2, atunci se eliminăultimele cifre
pânăcând se obţin n cifre.

Cerinţă
Săse scrie un program care sădetermine:

a) Câte cifre de 1 sunt în tabloul care codificălabirintul.
b) Pătrăţelul sau pătrăţelele de pe traseul robotului unde acesta îşi schimbădirecţia de deplasare.

Date de intrare
Fişierul de intrare robot.in are pe prima linie numerele naturale m şi n separate printr-un spaţiu, iar pe
următoarele m linii numerele x1, x2, …, xm câte unul pe un rând.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire robot.out va conţine pe prima linie răspunsul de la punctul a), iar pe linia a doua
răspunsul de la punctul b), adică: -1 dacănu existătraseu, 0 dacărobotul poate merge pe un traseu fărăsă-şi
schimbe direcţia, respectiv l1 c1 sau l1 c1 l2 c2 în cazul când robotul îşi schimbădirecţia o dată,
respectiv de douăori (l1<l2, l1 şi l2 fiind indici pentru liniii, iar c1 şi c2 indici pentru coloane).

Restricţiişi precizări
 2≤m, n≤30
 x1, x2, …, xm sunt numere naturale ≤2000000000.
 Pot exista mai multe soluţii, problema cere determinarea unei singure solutii (oricare).
 Se acordă40% din punctaj pentru rezolvarea correctăa subpunctului a) şi 60% pentru b). La

subpunctul b) se obţin puncte numai dacăla a) s-a răspuns corect.
 Pe linia 1, coloana 1 (poziţia iniţialăa robotului) se garanteazăcăeste 0.

Exemplu
robot.in robot.out Explicaţie
5 4
0
5
35
12
0

5
1 3 5 3

0, 5, 35, 12 în baza 2 se reprezintăastfel: 0000, 101, 100011, 1100 şi conform
regulilor din enunţse obţine tabloul:
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 0 0
1 1 0 0
0 0 0 0
Existăun traseu pe care îl poate urma robotul, cel marcat mai sus, cu schimbarea de
direcţii în pătrăţelele de pe linia 1, coloana 3 şi linia 5 coloana 3

Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă
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Solutie - robot

Solutie- robot

Dupa ce s-a construit tabloul se rezolva constructiv, datorita conditiei ca drumul sa aiba cel mult doua
schimbari de directii.

Drumurile pot fi de tipul:
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Pe drumurile anterioare in tablou trebuie sa fie 0.


