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1. Introdução

As Olimpíadas Nacionais de Informática são um concurso de âmbito nacional, promovido e
organizado pela APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da
Informação, em colaboração com o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e com o Departamento de Ciência de
Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, destinado aos jovens
que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em todo o território nacional,
constituído por uma prova nacional realizada em duas fases.
As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objectivo promover o gosto pela
programação e pelas tecnologias de informação entre os jovens, constituir um ponto de
encontro de âmbito nacional para professores e alunos interessados nestes temas e servir
para seleccionar uma equipa para representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de
Informática.
Nas Olimpíadas Nacionais de Informática, através da resolução de problemas de
programação, os concorrentes podem aplicar os seus conhecimentos de Informática e de
Programação, em competição leal e salutar com os seus colegas de outras escolas.
Podem concorrer todos os jovens nascidos após 30 de Junho de 1987 e que, no ano lectivo
2006-2007 frequentem o ensino básico, secundário ou equivalente (regulamento em anexo).
Nas Olimpíadas Nacionais de Informática os concorrentes representam a escola a que
pertencem.
A primeira fase da prova nacional, dita prova preliminar, consiste na resolução de três
problemas apresentados simultaneamente a todos os concorrentes através da Internet por
meio de um sistema de gestão de concursos de programação, problemas esses que
deverão ser resolvidos individualmente pelos concorrentes, utilizando a linguagem de
programação Pascal em ambiente Free Pascal (www.freepascal.org) ou as linguagens C ou
C++ em ambiente GCC (http://gcc.gnu.org) e submetidos através do mesmo sistema, para
avaliação.
Antes da prova preliminar, a organização disponibiliza na Internet um concurso fictício para
que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema.
A classificação é atribuída automaticamente pelo sistema em função do número de testes
avaliados correctamente pelos programas submetidos pelos concorrentes e será validada
por um júri nacional, nomeado pela organização, o qual também desempatará os casos em
que isso seja necessário, observando a qualidade da programação.
Os melhores concorrentes da primeira fase, até um máximo de 30, participarão na segunda
fase do concurso, que constitui a prova final.
A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova preliminar, mas
presencialmente, em local ou locais a anunciar. Este ano de 2007 realizou-se no dia 18 de
Maio nas instalações do Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto.
A classificação final do concurso, a atribuir pelo júri nacional, é a da prova final, atribuída
nos mesmos moldes da prova preliminar.
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2. Desenrolar das provas

As operações relacionadas com as Olimpíadas Nacionais de Informática foram suportadas
por um sítio na Internet, http://www.dcc.fc.up.pt/oni/, cuja página de entrada se anexa.
As provas desenrolaram-se de acordo com o planeado: primeiro houve um concurso de
treino, com o objectivo de, por um lado, dar a conhecer aos participantes o tipo de
problemas que saem nas Olimpíadas e, por outro, de os familiarizar com o sistema de
submissão e avaliação automática de problemas. Dos 191 alunos que se tinham registado,
apenas 31 tentaram submeter alguma resolução. Provavelmente isto significa que no
momento da inscrição grande parte dos potenciais concorrentes subvalorizam a dificuldade
dos problemas, e que, ao tomarem conhecimento deles, imediatamente reconheceram não
estar preparados para os resolver. Este fenómeno tem-se repetido todos os anos.
Na prova de qualificação participaram 31 alunos, e desses, 22 tiveram uma submissão
aceite. Como a capacidade para a final nacional era de 30 alunos, participaram todos os 22
alunos aceites.
As provas de treino e de qualificação realizaram-se na Internet. A final realizou-se no Porto,
nas instalações do Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto. Dos 22 concorrentes seleccionados compareceram 21
acompanhados pelos seus professores. O aluno que faltou justificou a sua ausência.
Seguiu-se, num anfiteatro do DCC, a entrega de certificados de participação, medalhas e
prémios de participação a todos os finalistas.
A classificação da final foi apresentada no fim de um jantar que teve lugar no hotel Ipanema
Porto seguindo-se a entrega dos prémios, das medalhas e dos certificados de classificação
aos 4 primeiros classificados.
Os problemas do concurso de qualificação e da final são problemas originais, desenvolvidos
pelo júri, e encontram-se também em anexo. Também em anexo, se encontram as
classificações dessas duas provas, tal como produzidas pelo sistema de avaliação
automática. A classificação das Olimpíadas Nacionais de Informática é a classificação da
prova final.
Os oito alunos mais bem classificados foram convidados a realizar um estágio de formação,
no final de Julho. No final desse estágio, de entre os oito, serão seleccionados os quatro que
formarão a delegação portuguesa às Olimpíadas Internacionais de Informática, que este ano
decorrem em Zagreb, na Croácia.
O júri das Olimpíadas Nacionais de Informática, edição de 2007, teve a seguinte
composição:
•
•
•
•
•
•
•

Eng.º António João Simões Monteiro, APDSI, que preside
Prof. Artur Miguel Dias, Universidade Nova de Lisboa
Prof. José Maria Fernandes de Almeida, APDSI
Dr. Pedro Ferreira
Prof. Pedro Guerreiro, Universidade Nova de Lisboa
Dr. Pedro Manuel Pinto Ribeiro, Universidade do Porto
Director do DCC da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
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4. Conclusões

Inscreveram-se 191 alunos de 49 escolas distribuídas geograficamente por todo o país.
Verificou-se um acréscimo de 12% no quantitativo dos alunos em relação aos quantitativos
no ano anterior. Já desde 2004 se tem verificado um acréscimo no quantitativo de alunos
inscritos.
A distribuição geográfica apresenta um maior pendor para a participação de alunos e
escolas do litoral com uma participação mais significativa da zona a Norte do rio Tejo.
Dos 191 alunos inscritos 81% têm origem em escolas no litoral, 14% no interior e 5% na ilha
da Madeira.
Dos 191 alunos inscritos, 160 não participaram. Este fenómeno repete-se todos os anos
provavelmente por grande parte dos potenciais concorrentes subvalorizarem a dificuldade
dos problemas e, ao tomarem conhecimento deles, imediatamente reconhecem não estar
preparados para os resolver.
Dos 31 participantes apenas 22 tiveram submissões válidas, tendo sido apurados todos os
22.
Dos 22 finalistas, 1 faltou à final tendo dois justificada a sua falta.
As provas de treino e selecção foram realizadas de acordo com o calendário previamente
estabelecido e culminaram em 18 de Maio de 2007.
O primeiro classificado foi o aluno, Miguel Araújo, do Colégio Internato
dos Carvalhos, de Vila Nova de Gaia, que se tinha deslocado daquela
cidade acompanhado pela sua professora. Os alunos classificados
nas três posições imediatas vinham, dois também do Colégio Internato
dos Carvalhos, de Vila Nova de Gaia e um da Escola Profissional de
Leiria.
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ANEXOS
Anexo I - Regulamento
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19ªs Olimpíadas Nacionais de Informática 2006/2007
ONI’ 2007
Regulamento
1. As Olimpíadas Nacionais de Informática são um concurso de âmbito nacional, promovido
e organizado pela APDSI — Associação para a Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação —, em colaboração com o Departamento de Informática da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e com o
Departamento de Ciências da Computação da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, destinado aos jovens que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em
todo o território nacional, constituído por uma prova nacional realizada em duas fases.
2. As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objectivo promover o gosto pela
programação e pelas tecnologias de informação entre os jovens, constituir um ponto de
encontro de âmbito nacional para professores e alunos interessados nestes temas e servir
para seleccionar uma equipa para representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de
Informática.
3. Nas Olimpíadas Nacionais de Informática, através da resolução de problemas de
programação, os concorrentes podem aplicar os seus conhecimentos de Informática e de
Programação, em competição leal e salutar com os seus colegas de outras escolas.
4. Podem concorrer todos os jovens nascidos após 30 de Junho de 1987 e que no ano lectivo
2006-2007 frequentem o ensino básico, secundário ou equivalente.
5. A apresentação a concurso deverá ser feita individualmente, por meio de ficha de
inscrição própria, disponível no sítio do concurso, http://www.dcc.fc.up.pt/oni/.
6. Cada inscrição deverá incluir a identificação de um professor responsável que apoia a
participação do aluno concorrente nas diversas fases do concurso e que deve ser
mandatado pela escola a que pertencem o professor e o aluno concorrente.
7. Os contactos entre a organização do concurso e o concorrente serão feitos através do
professor responsável ou com conhecimento deste.
8. Nas Olimpíadas Nacionais de Informática os concorrentes representam a escola a que
pertencem.
9. A primeira fase da prova nacional, dita prova preliminar, consiste em três problemas
apresentados simultaneamente a todos os concorrentes através da Internet por meio de um
sistema de gestão de concursos de programação, problemas esses que deverão ser
resolvidos individualmente pelos concorrentes, utilizando a linguagem de programação
Pascal em ambiente Free Pascal (www.freepascal.org) ou as linguagens C ou C++ em
ambiente GCC (http://gcc.gnu.org) e submetidos através do mesmo sistema, para
avaliação.
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10. Antes da prova preliminar, a organização disponibilizará na Internet um concurso de
treino para que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema.
11. A classificação é atribuída automaticamente pelo sistema em função do número de testes
avaliados correctamente pelos programas submetidos pelos concorrentes e será validada
por um júri nacional, nomeado pela APDSI, o qual também desempatará os casos em que
isso seja necessário, observando a qualidade da programação.
12. Os melhores concorrentes da primeira fase, até um máximo de 30, participarão na segunda
fase do concurso, que constitui a prova final.
13. A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova preliminar, mas
presencialmente, em local ou locais a anunciar.
14. A classificação final do concurso, a atribuir pelo júri nacional, é a da prova final, atribuída
nos mesmos moldes da prova preliminar.
15. O calendário das provas será publicado no sítio do concurso, assim como o local ou locais
das provas presenciais.
16. As fraudes ou tentativas de fraude em qualquer fase do concurso serão punidas com a
exclusão do concorrente.
17. Os concorrentes mais bem classificados na prova final, em número que será determinado
pelo júri nacional após a prova final, serão seleccionados para participarem num estágio
de formação sobre resolução de problemas de programação em ambiente de concursos, a
realizar em Julho ou início de Agosto de 2007, no final da qual serão escolhidos, de entre
os elementos desse grupo, em função do seu desempenho durante o estágio, quatro, para
participarem, em representação de Portugal, nas Olimpíadas Internacionais de 2007
(http://www.hsin.hr/ioi2007/) que se realizarão em Zagreb, Croácia, de 15 a 22 de Agosto
de 2007.
18. A resolução dos casos omissos neste regulamento será da competência do júri nacional.
19. As decisões do júri nacional são irrevogáveis e delas não há recurso.
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Anexo II - Sítio na Web ( http://www.dcc.fc.up.pt/oni/2007/ )

Relatório de Actividades

Pág. 10

Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2007)

Anexo III - Problemas do concurso de Qualificação
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Problema A - Um-Dó-Li-Tá

Charlie Brown adora brincar com os seus amigos. Ultimamente, sempre que pretende jogar futebol, torna-se
complicado decidir quem vai para guarda-redes, pois ninguém quer essa posição. Sendo assim, ficou decidido
que se usa o "um-dó-li-tá" para tomar essa decisão. Sabes como funciona?
Primeiro, os amigos juntam-se num círculo. Neste último jogo, eram 4:
Charlie

Snoopy

Lucy

Linus

Depois, começam a contar num deles e seguem a frase "um dó li tá quem está livre livre está", que tem 9
palavras. Para cada uma das palavras vai-se apontando para uma pessoa e seguindo no sentido dos ponteiros
do relógio:
Charlie | Linus | Lucy
| Snoopy
-------------------------------------1 um
| 2 dó
| 3 li
| 4 tá
5 quem | 6 está | 7 livre | 8 livre
9 está |

E neste caso o Charlie Brown fica livre e sai da roda, ficando os outros 3. Segue-se na pessoa seguinte (neste
caso o Linus) e a frase começa de novo e quem se livra a seguir é o Snoopy. Continuando da mesma forma
livra-se o Linus e sobra a Lucy, que tem de ir para guarda-redes.
Sabendo onde se começa a contar, Charlie Brown gostava muito de saber em que lugar se colocar na roda para
não ter de ir à baliza. O problema é que a frase usada nem sempre é a mesma. Será que podes ajudá-lo ?

O Problema
Escreve um programa que, dada uma frase e a descrição de uma roda de amigos (sabendo em qual se começa a
contar pelo processo atrás descrito), descubra qual será a última pessoa a sair da roda e que como tal terá de ir
para guarda-redes.

Input
Na primeira linha de input vem um número inteiro C, indicando o número de casos a considerar (1≤C≤5).
Seguem-se exactamente C*2
linhas, cada uma contendo a descrição de um caso. A primeira linha de cada caso indica quais os amigos
presentes na roda, dados por ordem dos ponteiros do relógio (nota que a seguir ao último menino vem
novamente o primeiro). A contagem começa sempre no primeiro menino desta linha. Segue-se uma outra linha
contendo a frase a usar.
Todos os nomes dos meninos e das palavras a usar são constituídos unicamente por números e letras
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maíusculas ou mínusculas (sem acentos), estando delimitados por espaços e/ou mudanças de linha. Quer os
nomes quer as palavras têm no máximo 10 letras. Quer o número de meninos, quer o número de palavras da
frase, serão sempre superiores ou iguais a 1 e inferiores ou iguais a 100000.

Output
O output é constituído por C
linhas, uma para cada caso dado (pela mesma ordem em que vinham no input). Cada uma dessas linhas deve
conter um único nome, indicando qual o menino escolhido para guarda-redes, segundo o processo descrito.

Exemplo de Input
2
Charlie Linus Lucy Snoopy
um do li ta quem esta livre livre esta
Charlie Snoopy Lucy
pim pam pum

Exemplo de Output
Lucy
Snoopy

Qualificação para a final das ONI'2007
(19/04 a 21/04 de 2007)
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Problema B - Porto de Leixões

No porto de Leixões, os contentores que aguardam embarque estão empilhados uns em cima dos outros, de modo
a poupar espaço. No entanto, quando são empilhados, não o devem ser de qualquer maneira, pois o tempo que
demora a carregar um navio depende da posição que ocupam nas pilhas os contentores que esse navio deve
transportar. De facto, o tempo necessário é maior quando os contentores não estão no topo da pilha, pois nesse
caso só podem ser manobrados depois de os contentores que estão por cima deles serem retirados.
Para aumentar a produtividade, a administração do porto está a preparar um plano de diminuição do tempo
necessário para carregar os navios. De acordo com este plano, cada navio deve ser carregado acedendo apenas a
contentores que estão no topo das pilhas. Por outro lado, o número de pilhas necessárias deve ser minimizado.
Neste problema, conhecemos a ordem pela qual os navios devem ser carregados e a ordem pela qual os
contentores chegam. Cada navio é representado por uma letra maiúscula entre A e Z (inclusive) e os navios serão
carregados por ordem alfabética. Cada contentor é etiquetado com a letra que representa o navio que o irá
transportar. O número de contentores em cada pilha é ilimitado.

O Problema
Escreve um programa que, dada uma descrição da ordem de chegada dos contentores e dos respectivos navios,
calcule o menor número de pilhas que deve ser utilizado para poder carregar os navios acedendo apenas a
contentores no topo das pilhas.

Input
O input
contém vários casos de teste. Cada um deles consiste numa única linha contendo entre 1 e 1000000 (inclusive)
letras maiúsculas, representando a ordem de chegada dos contentores. Por exemplo, a linha ABAC significa que o
primeiro contentor a chegar deve ir para o navio A, o segundo para o navio B, o terceiro para o navio A e o quarto
para o navio C. Depois de todos os contentores terem chegado, os navios são carregados por ordem: primeiro o
navio A, depois o navio B e assim por diante.
O fim dos testes é assinalado por uma linha contendo apenas a palavra "fim".

Output
O output é constituído por uma linha para cada caso de input, contendo o número de ordem do caso (na forma
"Caso NUM:") seguido do número mínimo de pilhas de contentores necessárias para armazenar todos os
contentores até começar o embarque. Espreite o exemplo para perceber a formatação do output.

Exemplo de Input
CCBAA
ABCABCABC
DF
fim
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Exemplo de Output
Caso 1: 1
Caso 2: 3
Caso 3: 2

Qualificação para a final das ONI'2007
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Problema C - Números Olímpicos
A professora O.N.I. (Olga Nunes Ildefonso) gosta muito de
todo o tipo de números. Recentemente, interessou-se pelos
números que quando são divisíveis por um número primo p,
são também divisíveis por p*p. A professora ONI resolveu

apelidar de "olimpícos" aos números que apresentassem esta propriedade. Recorda que um primo é um
número inteiro positivo maior que um que só é divisível por si próprio e por 1. .
Por exemplo, 36 é um número olímpico, pois é divisível pelos primos 2 (mas também por 2*2, pois 36/4=9)
e 3 (mas também por 3*3, pois 36/9=4). Já 12 não é olimpíco, uma vez que é divisível pelo primo 3, mas
não por 3*3.
A professora ONI está neste momento a calcular todos os números olímpicos e precisa da tua ajuda.

O Problema
Escreve um programa que determine quantos números olímpicos existem num determinado intervalo.

Input
Na primeira linha de input vem um número inteiro C, indicando o número de casos a considerar ( 1≤C≤10).
Seguem-se exactamente C linhas, cada uma contendo apenas dois números inteiros INF e SUP, separados por
um espaço, indicando respectivamente o limite inferior e superior do intervalo a considerar. É garantido que
1≤INF≤SUP<2^31.

Output
O output é constituído por C
linhas, uma para cada caso de input. Cada uma dessas linhas deve conter um único número, indicando
quantos números olimpícos existem no intervalo [INF,SUP], ou seja, maiores ou iguais a INF e menores ou
iguais a SUP.

Exemplo de Input
3
1 4
1 20
10 20

Exemplo de Output
2
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Problema A - Turismo Espacial
Em 2007, o turismo espacial está apenas
acessível a poucos milionários. Mas mesmo
com bilhetes a custarem 20 milhões de dólares,
a agência espacial russa tem já a sua agenda
cheia de viagens marcadas até 2009! Em poucos
anos, desde que em 2001 Dennis Tito se tornou
o primeiro "turista" a pagar para visitar o
espaço (no caso a Estação Espacial
Internacional), as coisas já mudaram muito e
existem planos para mudar muito mais.
Trabalhando na ATEP (Agência de Turismo
Espacial Portuguesa), estás encarregado de
ajudar a fazer uns estudos de mercado. A ATEP
está prestes a terminar uma pequena nave com
capacidade para levar apenas um turista espacial, e quer maximizar o seu lucro. O esquema de funcionamento
que pretendem implementar é muito simples: quando um cliente quer viajar, indica à ATEP quanto está
disposto a pagar por dia de estadia no espaço e quantos dias pretende. Quando a nave está na Terra, a ATEP
escolhe o cliente que paga mais por dia de estadia (se existirem vários clientes a pagar um mesmo valor
máximo, deve ser escolhido aquele que fez o pedido mais cedo). Depois de efectuada a viagem pelo tempo
pedido, a nave regressa à Terra, e escolhe novamente o cliente que paga mais por dia, continuando assim
sucessivamente até que todos tenham sido servidos. Se, quando a nave chegar à Terra, não existir nenhum
cliente para servir, espera que venha um pedido de alguém, servindo-o imediatamente.
A ATEP quer perceber se este esquema de funcionamento resulta, e está muito interessada em saber quanto
tempo cada cliente fica à espera no nosso planeta até ser servido.
Para perceberes melhor como funciona o esquema da ATEP, vê este exemplo:
Dinheiro que paga
Tempo de viagem
Tempo em que o
Nome do Cliente
(milhões de euros) (dias - inclui ida e volta) pedido chegou (dias)
Belmiro

100

20

5

Amorim

300

10

10

Berardo

500

99

17

Imagina que a nave começa a operar no dia 6. Nessa altura apenas existe o pedido do Belmiro (tinha chegado
no dia 5). Portanto, o Belmiro partiu com um tempo de espera de 1 dia. A nave leva-o e demora 20 dias até
voltar, chegando portanto no dia 26. Nessa altura, já a ATEP tem em mão os pedidos do Amorim e do
Berardo. Quem paga mais é o Berardo, e portanto a nave leva-o, fazendo com que ele tenha esperado
precisamente 9 dias. A viagem demora 99 dias e a nave regressa precisamente no dia 125 para servir o
Amorim, que esteve à espera 115 dias.
Serás capaz de ajudar a ATEP?

O Problema
Escreve um programa simula o esquema de funcionamento pretendido e para um conjunto de pedidos dados,
descobre quanto tempo cada cliente fica à espera para ser servido, tendo em conta o dia em que o pedido
chegou, quanto dinheiro por dia estavam dispostos a pagar e quanto tempo de viagem pretendiam.

Input
Na primeira linha de input vem um número inteiro C, indicando o dia em que a ATEP começa a operar a nave
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Turismo Espacial

2 of 3

http://www.dcc.fc.up.pt/oni/problemas/2007/final/probA.html

(1 ≤ C ≤ 500000).
Segue-se uma linha com um único número inteiro N, indicando o número de clientes a servir ( 1 ≤ N ≤ 50000)
Seguem-se N
linhas, descrevendo as ofertas dos clientes, vindo estas linhas já ordenadas por ordem crescente da chegada do
pedido (nunca chegam dois pedidos de clientes no mesmo dia). Cada uma das linhas tem o seguinte formato:
NOME DINHEIRO DURAÇÃO TEMPO_CHEGADA
NOME

é o nome do cliente (uma palavra contendo apenas letras e/ou números, com o tamanho máximo de 10
caracteres)
DINHEIRO

é um inteiro representando a quantidade de dinheiro que o cliente está disposto a pagar por dia (no
mínimo é 1, no máximo é 5000).
DURAÇÃO é um inteiro representando a duração da viagem (no mínimo é 1, no máximo é 100)
TEMPO_CHEGADA

é um inteiro representando o dia em que o pedido chegou (no mínimo é 1, no máximo é 500000)

Output
O output é constituído por N
linhas, uma para cada cliente, descrevendo o tempo que cada cliente esperou para ser atendido, no formato
NOME DINHEIRO TEMPO_ESPERA

(TEMPO_ESPERA é um número inteiro que diz quantos dias esperou o cliente).
A lista dos clientes deve vir ordenada por ordem decrescente do dinheiro pago por dia (a ATEP é gananciosa e
quer saber primeiro quanto tempo esperam os "melhores" clientes). Caso existam vários clientes a pagar o
mesmo, deve aparecer primeiro no output o cliente que chegou mais cedo.

Exemplo de Input 1
6
3
Belmiro 100 20 5
Amorim 300 10 10
Berardo 500 99 17

Exemplo de Output 1
Berardo 500 9
Amorim 300 115
Belmiro 100 1

Exemplo de Input 2
1
4
Manuel 200 3 3
Joaquim 100 3 4
Maria 150 3 5
Conceicao 250 3 6

Exemplo de Output 2
Conceicao 250 0
Manuel 200 0
Maria 150 4
Joaquim 100 8
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Problema B - Números Divertidos

A professora O.N.I. (Olga Nunes Ildefonso), como tu já sabes, gosta muito de todo o tipo de números. E
precisa novamente da tua ajuda!
Recente, reparou que alguns números exibiam uma propriedade interessante: existe um k (inteiro positivo) tal
que quando se soma as k-potências dos dígitos do número, obtém-se novamente o número original! Por
exemplo, 153 = 13 + 53 + 33. De uma forma mais formal:
D1D2...DN = D1k + D2k + ... + DNk (com k>0)

Aos números que exibem esta propriedade, a professora O.N.I. resolveu chamar de números divertidos. Um
outro exemplo de um número divertido é o 4150, já que 4150 = 45 + 15 + 55 + 05.
Consegues ajudar a professor a descobrir estes números?

O Problema
Escreve um programa que determina quantos números divertidos existem num determinado intervalo.

Input
Na primeira linha de input vem um número inteiro C, indicando o número de casos a considerar (1 ≤ C ≤ 10).
Seguem-se exactamente C linhas, cada uma contendo apenas dois números inteiros INF e SUP, separados por
um espaço, indicando respectivamente o limite inferior e superior do intervalo a considerar (1 ≤ INF ≤ SUP <
231).

Output
O output é constituído por C
linhas, uma para cada caso de input. Cada uma dessas linhas deve conter um único número, indicando quantos
números divertidos existem no intervalo [INF,SUP], ou seja, maiores ou iguais a INF e menores ou iguais a
SUP.

Exemplo de Input
3
153 153
150 152
5 400

Exemplo de Output
1
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Problema C - Planeta Arrakis
Estamos no ano de 10191. O Universo é dominado pelo
Imperador Shaddam IV, num ambiente complexo, com
influência de várias casas, várias raças, com todos a
conspirarem uns contra os outros. E nesta altura, a substância
mais importante de todo o universo é a spice melange

(especiaria), que aumenta a longevidade humana e expande a consciência. Esta substância apenas existe num único
sítio, no planeta Arrakis (também conhecido simplesmente como Dune), um planeta completamente desértico, sem
uma única gota de chuva, habitado pelos Fremen, um povo que vive escondido em grutas no meio do deserto, com
os olhos completamente azuis devido à saturação de especiaria. Para além deles, existem os temíveis e gigantescos
vermes do deserto, adorados pelos Fremen como Shai Hulud, que são atraídos pelas vibrações rítmicas, destruindo
tudo à sua passagem.
Apanhar especiaria no deserto profundo (onde ela se encontra em maior quantidade) é uma tarefa difícil e
complicada, que é levada a cabo por harvesters, veículos de recolha de especiaria, com a ajuda de carryals, veículos
aéreos que transportam os harvesters. O que fazem é plantar um thumper, um objecto que provoca vibrações,
servindo de falso isco para os vermes, e enquanto isso apanham o máximo de especiaria, antes que o verme venha
ter com eles.
A tua tarefa é ajudá-los na recolha de especiaria. Podes supor que o thumper já foi colocado e tens de descobrir,
dado um mapa, qual o máximo de especiaria que é possível apanhar. Para simplificar o mapa é descrito como uma
matriz. O harvester começa sempre no topo do mapa (linha de cima) e o carryal está sempre na linha de baixo. O
harvester só pode deslocar-se para baixo, para a esquerda, ou para a direita, e depois de começar a andar numa linha,
apenas pode deslocar-se no mesmo sentido (isto é, por exemplo, se começar a andar para a direita, não pode andar
para a esquerda na mesma linha). É que o medo de ser comido por um verme é enorme, e como o thumper foi
plantado no topo, interessa "fugir" do verme e aproximar-se do carryal, para voar para fora da zona com a especiaria
apanhada.
Dado um mapa, quanta especiaria é possível apanhar? Supões que uma quadrícula de especiaria corresponde a 1, e
que o harvester, ao passar por uma casa com especiaria, consegue recolhê-la. Existem também algumas zonas
rochosas, onde o harvester não consegue passar.

O Problema
Dado um mapa quadriculado, tens de descobrir a quantidade máxima de especiaria que é possível apanhar seguindo
as regras acima descritas e terminando os movimentos no carryal, para poder voar para fora do deserto.

Input
Na primeira linha de input vêm dois números inteiros, LIN e COL, que representam respectivamente o número de
linhas e de colunas do mapa a considerar ( 1 ≤ LIN,COL ≤ 500). Seguem-se LIN linhas, cada uma contendo
exactamente COL caracteres, indicando o conteúdo do mapa:
'.' representa a areia, uma casa sem nada no meio do deserto
'S' representa uma quadrícula de especiaria
'#' representa uma zona rochosa, na qual o harvester não consegue passar
'H' representa o harvester (está sempre na primeira linha)
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'C' representa o carryal (está sempre na última linha)
Podes assumir que no input
existe sempre apenas um 'H' e apenas um 'C', para além de um número qualquer de '.', 'S' e '#'.

Output
O output
é constituído por uma única linha, contendo um número inteiro que corresponde à quantidade de especiaria que é
possível apanhar, de modo a começar onde o harvester está e terminar no carryal.
Podes assumir que é sempre possível chegar do ponto inicial ao ponto final, o do carryal.

Exemplo de Input 1
3 5
S.H.S
S#...
..#.C

Exemplo de Output 1
1

Exemplo de Input 2
4 6
S..H.S
.###.S
.SS...
C.SS..

Exemplo de Output 2
5
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