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Circuitele stației orbitale 

Cu ani în urmă, stația orbitală era una dintre cele mai avansate creații umane. Ea permitea monitorizarea 

activității de pe Pământ și efectuarea de teste cruciale pentru viitorul omenirii în spațiu. Însă, la un moment 

dat, stația începu să ateste probleme tehnice. Echipa de pe stație a început să trimită semnale radio către Pământ 

pentru a diagnostica problemele. Dar, din cauza unor perturbații electromagnetice puternice, transmisiunile 

erau adesea alterate și nu puteau fi citite cu ușurință de către echipa de pe Pământ. Ei au realizat că trebuie să 

găsească o soluție pentru a codifica semnalele înainte de a le trimite. După zile de cercetări au concluzionat că 

un sistem de codificare prin intermediul expresiilor logice ar fi o soluție eficientă. Iar diagnosticarea 

funcționării stației se va putea realiza prin evaluarea acestor expresii logice. 

Notațiile utilizate în expresiile logice sunt doar cele care urmează:  && - pentru ȘI, || - pentru SAU,  

! - pentru NEGARE, 1 – pentru TRUE, 0 - pentru FALS. Iar prioritățile de evaluare sunt: NEGARE (!) – 

operație de ordin III, ȘI (&&) – operație de ordin II, în final, SAU (||) – operație de ordin I (cel mai mare). 

Inițial se efectuează operațiile de ordin mai mic, dar și de la stânga la dreapta, în ordinea în care sunt scrise. 

Un exemplu de expresie este: 1&&0||1&&!1. 

Sarcină. Să se elaboreze un program care ar ajuta inginerii  la diagnosticarea funcționării stației prin evaluarea 

expresiilor logice. 

Date de intrare. Fișierul circuite.in conține un număr întreg N ce reprezintă numărul de expresii logice 

ce urmează a fi evaluate. Fiecare expresie este plasată pe linie nouă și este alcătuită doar din notații permise. 

Date de ieșire. Fișierul circuite.out conține N linii. Pe fiecare rând se afișează 0 sau 1 în dependență de 

valoarea finală a expresiei, iar după valoarea expresiei se afișează un spațiu și o pereche de paranteze rotunde 

în interiorul cărora e situat numărul de operații din expresia dată. 

Restricții. 1≤ N ≤105. Expresia poate fi maxim din 100 de caractere. Timpul de execuție nu va depăși 1 

secundă. Programul va folosi cel mult 8 mega octeți de memorie operativă. Fișierul sursă va avea denumirea 

circuite.pas, circuite.c sau circuite.cpp. 

Exemplu. 

circuite.in  circuite.out 

3 

1&&0||1 

0||1||0 

!0&&1&&!1 

 1 (2) 

1 (2) 

0 (4) 

Explicație. Prima expresie conține două operații. Prima operație se va realiza cea de ordinul II – 1&&0, în rezultat 

obținând 0. Operația următoare || se va realiza dintre valoarea primită 0 și 1, iar rezultatul final va fi 1. În expresia a 

doua avem operații de același ordin - || , astfel că realizăm operațiile de la stânga la dreapta: [(0||1)1||0]2 obținem 

final 1. Ultima expresie conține 4 operații (două negații ! și două conjuncții logice &&), realizate conform schemei 

indicate în indicii parantezelor ce grupează operația { [  (!0)1 && 1 ]3 && (!1)2 }4 obținând valoarea 0. 


