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Expresii valide 

Vasile dorește să creeze primul său limbaj de programare. Dar, înainte de aceasta el este nevoit să scrie un 

compilator pentru el. Pentru aceasta Vasile a trebuit să creeze și un modul care determină dacă expresiile 

formate din paranteze rotunde „(”, „)”, pătrate „[”, „]” și acolade „{”, „}” sunt valide. O expresie 

formată din paranteze se consideră a fi validă dacă: 

1) Parantezele deschise sunt închise cu paranteze de același tip, dar și fiecărei paranteze de închidere îi 

corespunde o paranteză deschisă de același tip, 

2) Expresiile au parantezele plasate în ordine corectă (paranteză deschisă și apoi paranteză închisă),  

3) Expresiile respectă nivelurile de imbricare a parantezelor. 

De exemplu expresia „{[()]}()” este validă, iar expresia „{]([})” nu este validă. 

Sarcină. Elaborați un program care determină dacă o listă de expresii sunt valide ori nu. 

Date de intrare. Fișierul text expresii.in conține un număr întreg n ce reprezintă numărul de expresii. 

Următoarele n linii vor conține câte o expresie formată din paranteze rotunde, paranteze pătrate și acolade. Nu 

există alte caractere în expresii. Expresia poate fi maxim din 100 de caractere. Nu există expresii vide. 

Date de ieșire. Fișierul expresii.out va conține n linii. Pe fiecare rând se afișează cuvântul DA sau NU în 

dependență dacă expresia din rândul respectiv este validă sau nu. Dacă răspunsul este DA, atunci după cuvântul 

DA se afișează între parantezele de fiecare tip și numărul de perechi în ordinea următoare: paranteze rotunde, 

paranteze pătrate și apoi acoladele. Înaintea fiecărei paranteze de deschidere se plasează un spațiu. 

Restricții. 1≤ n ≤105. Timpul de execuție nu va depăși 1 secundă. Programul va folosi cel mult 8 mega 

octeți de memorie operativă. Fișierul sursă va avea denumirea expresii.pas, expresii.c sau 

expresii.cpp. 

Exemplu. 

expresii.in  expresii.out 

4 

{[()]}(()) 

{}[() 

{[(]}) 

{}()() 

 DA (3) [1] {1} 

NU 

NU 

DA (2) [0] {1} 

 

Explicație. Fișierul conține patru expresii. Prima expresie este un validă, căci pentru fiecare paranteză deschisă 

avem și o paranteză închisă, iar nivelul de imbricare este păstrat. Expresia a doua nu poate fi validă căci există 

o paranteză pătrată de deschidere, nu și de închidere. Expresia a treia nu păstrează ordinea de imbricare, deci 

nu este validă: paranteza rotundă nu este închisă în cadrul parantezelor pătrate. Ultima expresie este validă, 

căci corespunde enunțului: parantezele sunt închise corect, păstrându-se și nivelurile de imbricare. 


