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pavare 100 puncte

Dupăterminarea facultăţii, Ionicăa ajuns inginer constructor şi vrea săse angajeze în oraşul său natal. Dupăce
studiazăofertele de muncă, găseşte un post de inginer la Primărie. Pentru a ocupa acest post trebuie săsusţinăo probă
teoretică. La acestăprobă, el trebuie sărealizeze un proiect pentru pavarea pieţei din centrul oraşului.
Piaţa are forma unui dreptunghi şi are trasat un caroiaj, astfel încât poate fi reprezentatăca un tablou bidimensional cu
n linii şi p coloane. Fiecare element al matricei corespunde unui pătrat cu latura 1 m. Pavarea se poate realiza folosind
dale de douătipuri:
Tipul F:

Tipul I:

Observaţi căo dalăde tip F este formatădin 6 pătrate de latură1 m, dispuse în forma literei F (deci acoperăo
suprafaţăcu aria de 6 m2), iar o dalăde tipul I este formatădin douăpătrate cu latura de 1 m (deci va avea aria 2 m2).
Prin pavarea pieţei se înţelege acoperirea fiecărui pătrat de latură1 m al pieţei cu exact o singurădală. Dalele se pot
roti şi pot fi utilizate pe orice faţă.
Restricţia impusăde primar este ca suprafaţa din piaţăpavatăcu dale de tipul F săaibăaceeaşi arie cu cea pavatăcu
dale de tipul I.
Pentru a vizualiza modalitatea de pavare a pieţei, Ionicăva numerota dalele cu numere naturale consecutive începând
de la 1. Numărul asociat unei dale va fi scris în fiecare pătrat din piaţăacoperit de dala respectivă.

Cerinţă
Scrieţi un program care sădetermine o modalitate de pavare a pieţei, care sărespecte condiţiile de mai sus.

Date de intrare
Fişierul de intrare pavare.in va conţine pe prima linie douănumere naturale separate prin spaţiu n p reprezentând
numărul de linii şi respectiv numărul de coloane ale matricei.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire pavare.out va conţine n linii, pe fiecare linie fiind scrise p numere naturale separate prin câte un
spaţiu. Valorile scrise în fişierul de ieşire sunt numerele asociate dalelor care acoperăcele n x p pătrate ale pieţei.

Restricţii şi precizări
3 ≤ n, p ≤ 150
Produsul n·p este multiplu de 24.
Soluţia nu este unică, se poate afişa orice soluţie.

Exemplu
pavare.in pavare.out Descriere exemplu
6 4 7 7 8 8

1 1 2 2
1 3 3 2
1 1 2 2
1 4 4 2
5 5 6 6

Am pavat o piaţăcu 6 linii şi 4 coloane, având aria 24 m2. Pentru pavare s-au
utilizat 8 dale (2 dale de tip F care acoperăo suprafaţăcu aria 2*6=12 m2 şi 6
dale de tip I, care acoperărestul pieţei, având de asemenea aria 12 m2.
Fişierul de ieşire corespunde pavării:

Timp maxim de execuţie/test: 0.1 secunde (pentru Windows şi Linux)
Pentru Linux, total memorie disponibilă2MB, din care 1 MB pentru stivă.
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Soluţie-pavare
prof. Doru Popescu Anastasiu, C. N. "Radu Greceanu" Slatina

Din douădale de tipul F putem acoperi o suprafaţădrepunghiularăcu 4 linii şi 3 coloane, respectiv
3 liniişi 4 coloane (dacăo rotim cu 90o la stânga sau la dreapta):

(*)

Avem douăsituaţii:
1. Dacăm≥n, atunci folosind (*) pavăm în jos piaţa primele 3 coloane, apoi tot în jos coloanele

4, 5, 6 ş.a.m.d., cât timp aria suprafeţei acoperite este mai micădecât jumătate din aria
suprafeţei pieţii (adicăm·n/2). Acest lucru se poate realiza, pentru că(*) are aria 12 şi m·n
este multipmu de 24. Apoi zonele rămase (zona A, zona B, zona C) se paveazăcu dale de
tipul I, orizontale sau verticale. Pot exista şi zone vide (din cele trei A, B, C). Datorită
parităţii laturii verticale din (*) zona A are latura verticalăparăşi deci poate fi acoperităcu
dale de tipul I poziţionate vertical. Acelaşi lucru se întâmplăcu zona B. Pentru zona C,
observăm călatura ei verticalăare aceeaşi paritate cu cea a lui mşi cum latura orizontalăeste
n, iar m·n este multipmu de 24, rezultăcăzona poate fi pavatăori numai cu dale de tipul I,
orizontale, ori numai verticale (dupăcum este m sau n par).

2. Dacăn>m, atunci schimbăm între ele valorile lui m şi n, dupăcare ne situăm în primul caz.
Dupăconstruirea soluţiei, rotim cu 90o la stânga sau la dreapta tabloulşi îl afişăm.
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