Problema oli
Soluție 1 – 100p
Având în vedere că poziționarea concurenților care au punctaj unic la un anumit baraj, se
încheie după acesta, iar poziționarea celorlalți depinde de barajele următoare, vom citi
barajele pe rând, astfel renunțând la memorarea tuturor datelor. Totodată va trebui să ținem
evidența pozițiilor țintă, adică a acelor poziții pe care concurează mai mulți concurenți,
deoarece au fost la egalitate, vom gestiona un vector în care vom reține aceste poziții. De
asemenea, trebuie să știm care este următoarea poziție liberă, care poate fi ocupată.
În programul principal/funcția main vom citi valorile n (numărul concurenților) și m (numărul
barajelor), apelăm subprogramul cu care inițializăm vectorii auxiliari și prelucrăm concurenții
în urma celor m baraje. După ultimul baraj, afișăm scorul (numerele de ordine ale
concurenților în urma rezultatelor obținute).
Algoritm oli():
Citește: n, m
inițializareVectori(scor, punctajeCurente, pozițiiȚintă, n)

{ m baraje }
{ citim punctajele barajului curent }
{ determinăm rezultate parțiale după fiecare

Pentru i = 1, m execută:
citeșteLinie(punctajeCurente, n)
determRez(scor, punctajeCurente, pozițiiȚintă, n)

baraj }
SfPentru
srieRez(scor, n)
SfAlgoritm
Subalgoritm inițializareVectori(scor, punctajeCurente, pozițiiȚintă, n):
Pentru i = 1, n execută:
scor[i]  0
punctajeCurente[i]  0
pozițiiȚintă[i]  1
SfPentru
SfSubalgoritm

{ încă nu avem lista concurenților în ordinea punctajelor }
{ punctaje obținute la un baraj }
{ deocamdată oricine poate fi pe poziția 1 }

Vom avea nevoie de un subalgoritm care să determine numărul concurenților care, în urma unui baraj
au punctaj maxim. Cei cu punctaj unic se fixează pe pozițiile corespunzătoare punctajelor lor, iar cei
cu punctaje egale continuă concursul. În consecință subalgoritmul maxim are parametri de intrare
vectorul punctajeCurente și lungimea n, iar parametri de ieșire sunt vectorul pozițiiȚintă, respectiv
nrPunctajMaxim.
Subalgoritm maxim(punctajeCurente, pozițiiȚintă, n, nrPunctajMaxim):

{ determinăm în nrPunctajMaxim numărul punctajelor de valoare maximă }
{ de asemenea, va fi util poziția unuia dintre cei cu punctaj maxim (pozMax) }
pozMax  0
nrPunctajMaxim  0
punctajeCurente[0]  -1
pozițiiȚintă[0]  -1
Pentru i = 1, n execută:

{ santinelă, cu valoare fictivă }
{ se va suprascrie când apare vreun element neprelucrat încă }

Dacă pozițiiȚintă[i] ≠ 0 atunci
Dacă (punctajeCurente[i] > punctajeCurente[pozMax]){
pozMax  i

{ concurentul i încă nu și-a găsit locul }
{ punctaj maxim are concurentul i }

nrPunctajMaxim  1
{ avem primul concurent cu acest punctaj maxim }
altfel
Dacă punctajeCurente[i] = punctajeCurente[pozMax] și pozițiiȚintă[i] =
pozițiiȚintă[pozMax] atunci
nrPunctajMaxim  nrPunctajMaxim + 1
SfDacă
SfDacă
SfPentru
returnează pozMax
SfSubalgoritm

{ am găsit încă un concurent cu punctajul maxim }

Următorul subalgoritm determină scorul final, adică ordinea concurenților, descrescătoare după
punctajele obținute la cele m baraje. Prelucrarea se termină în momentul în care poziția concurentului
cu punctaj maxim are valoarea 0.

Subalgoritm determRez(scor, punctajeCurente, pozițiiȚintă, n):

{ determinăm în vectorul scor rezultatul final al barajelor }
Pentru i = 1, n execută:

{ atunci când cineva concurează pentru o anumită poziție }

urmPozPosibilă[i]  i

SfPentru
{ va fi posibil să ajungă pe aceste poziții }
pozMax  maxim(punctajeCurente, pozițiiȚintă, n, nrPunctajMaxim)
CâtTimp pozMax ≠ 0 execută:
{ căutăm concurenții care sunt încă în concurs și au punctaj maxim }

{ daca avem punctaj maxim unic }

Dacă nrPunctajMaxim = 1 atunci
scor[urmPozPosibilă[pozițiiȚintă[pozMax]]]  pozMax

{ concurentul de pe poziția pozMax, ocupă poziția corespunzătoare }
urmPozPosibilă[pozițiiȚintă[pozMax]]  urmPozPosibilă[pozițiiȚintă[pozMax]] + 1

{ dacă mai există concurent care concurează pentru acest loc va ajunge pe următoarea
poziție }
pozițiiȚintă[pozMax]  0
punctajeCurente[pozMax]  -1
altfel

{ concurentul de poziția pozMax și-a găsit locul }
{ nu mai "are nevoie" de punctele obținute }
{ cazul când există mai mulți concurenți cu același punctaj maxim }
{ verificăm toți concurenții }

Pentru i = 1, n execută:
Dacă punctajeCurente[i] = punctajeCurente[pozMax] și pozițiiȚintă[i] =
pozițiiȚintă[pozMax] atunci

{ dacă și concurentul i are același punctaj maxim }
Dacă i ≠ pozMax atunci

{ concurentul cu punctaj maxim se prelucrează separat pentru a nu pierde valoarea lui
}
punctajeCurente[i]  -1
{ nu mai "are nevoie" de punctele obținute }
pozițiiȚintă[i]  urmPozPosibilă[pozițiiȚintă[pozMax]]

{ concurentul i va concura pe poziția liberă, imediat următoare }
SfDacă
SfDacă
SfPentru
punctajeCurente[pozMax]  -1

{ concurentul cu punctaj maxim nu mai are nevoie de punctele lui }
{ memorăm poziția țintă anterioară }

epozMax  pozițiiȚintă[pozMax]
pozițiiȚintă[pozMax]  urmPozPosibilă[pozițiiȚintă[pozMax]]

{ poziția pe care ar putea ocupa acest concurent în următoarea etapă }
urmPozPosibilă[epozMax]  urmPozPosibilă[epozMax] + nrPunctajMaxim

{ următorul concurent care concurează pentru această poziție poate urma după acești
concurenți }
SfDacă
pozMax  maxim(punctajeCurente, pozițiiȚintă, n, nrPunctajMaxim)

pozMax }
SfCâtTimp
SfSubalgoritm

{ determinăm un nou

