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Limonada 

Un cunoscut bucătar își pregătește limonada cu grijă pentru clienții săi exigenți. Își dă seama că rețeta secretă 

a limonadei constă în alegerea lămâilor bune, nealterate. Dar această sarcină este mai dificilă decât pare la 

prima vedere, deoarece o lămâie în timp poate fi alterată de la alta și, la rândul ei, poate afecta alte lămâi vecine 

bune. 

Pentru a garanta că toate lămâile selectate pentru limonadă sunt bune, el crede că are nevoie de ajutorul unui 

informatician în a crea un program. Programul trebuie să ajute la alegerea celor mai bune lămâi, evitând lămâile 

alterate sau care se pot altera. Doar așa bucătarul poate garanta o limonadă perfectă pentru clienții săi. Fiind 

pasionat de informatică sugerează că o ladă cu lămâi poate fi reprezentată printr-un tablou bidimensional, 

marcând lămâile bune cu cifra 1 (unu), cele alterate cu litera mare X, spațiul gol din ladă cu 0 (zero). 

Observațiile bucătarului sugerează că o lămâie alterată poate afecta lămâile vecine, doar în patru direcții ale 

unei celule (sus, jos, stânga, dreapta). 

Sarcină. De elaborat un program care ar analiza tabloul de intrare (conținând distribuția lămâilor bune și 

alterate) și să genereze un tablou cu lămâile ce ar putea să se altereze în timp (marcându-le cu X), astfel încât 

să fie excluse de la pregătirea limonadei.  

Date de intrare. Fișierul limonada.in conține mărimea tabloului N și M, unde N este numărul de rânduri, 

iar M numărul de coloane. Următoarele N rânduri din fișier conține M valori, fiecare de 1, 0 sau X (nedespărțite 

între ele, cu spații sau alte simboluri).  

Date de ieșire. Fișierul limonada.out va conține tabloul bidimensional cu lămâile ce s-ar putea altera (se 

vor marca cu litera X) și lămâile ce vor rămâne bune (se vor marca cu 1) după o perioadă îndelungată de timp. 

Restricții. Valoarea maximă pentru N și M este 100. Timpul de execuție nu va depăși 0,1 secundă. Programul 

va folosi cel mult 16 mega octeți de memorie operativă. Fișierul sursă va avea denumirea 

limonada.pas, limonada.c sau limonada.cpp. 
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Exemplu. 

limonada.in  limonada.out 

4 5 

10001 

01111 

10X00 

10011 

 1000X 

0XXXX 

10X00 

10011 

 

limonada.in  limonada.out 

5 6 

000010 

001101 

01X101 

100001 

0X1101 

 000010 

00XX01 

0XXX01 

100001 

0XXX01 

 

Explicație. În primul exemplu, tabloul inițial are o singură lămâie alterată, în celula (3, 3). Lămâia în 

conformitate cu legitatea de alterare, poate afecta în primă instanța doar vecina din celula (2,3) – direcția sus. 

Această lămâie afectează la rândul ei, lămâile din celulele (2,2) – direcția stânga, și (2, 4) – direcția dreapta. 

Din celula (2, 4) doar spre dreapta este o lămâie care se va altera, celula (2,5). Iar cea din urmă, va altera lămâia 

din celula (1,5). Prin urmare bucătarul va putea folosi doar cinci lămâii din celulele (1,1), (3, 1), (4, 1), (4,4) și 

(4,5) – acestea nu au vecini care le pot afecta pe direcții sus, jos, stânga, dreapta. 

Exemplul doi pornește de la două lămâi alterate în celulele (3,3) și (5,2). Celulele (3,2), (3,4) și (2,3) se vor 

altera de la celula (3, 3) pe direcțiile stânga, dreapta și sus, respectiv. Iar celula (2, 4) se va altera pe direcția 

dreapta de la celula (2,3), alterată anterior. Celulele (5,3) și (5,4), se vor altera succesiv pe direcția dreapta de 

la lămâia celulei (5,2). În acest caz, bucătarul va putea utiliza în limonada doar 6 lămâi. 


