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Problema 1 – NUMERE
Se consideră o mulţime de numere naturale M formată din P submulţimi disjuncte, fiecare submulţime fiind formată din
numere consecutive. Trebuie să alegem un număr maxim de valori din mulţimea M astfel încât oricare două numere dintre
cele alese să nu fie numere consecutive. Două numere sunt consecutive dacă diferenţa dintre ele este exact 1.
Cerinţă
Cunoscându-se cele P submulţimi precizate mai sus, se cere să se determine numărul maxim de valori neconsecutive ce pot
fi alese.
Date de intrare
Din fişierul numere.in se citeşte de pe prima linie a fişierului numărul P şi apoi, de pe următoarele P linii, câte o
pereche de valori naturale a şi b, despărţite prin câte un spaţiu, cu semnificaţia: toate numerele naturale cuprinse în intervalul
închis [a,b] fac parte din mulţimea M.
Date de ieşire
În fişierul numere.out se va scrie un singur număr natural reprezentând numărul maxim de valori care pot fi alese din
mulţimea M.
Restricţii şi precizări
 0 ≤ a ≤ b ≤ 2 000 000 000
 P ≤ 100 000
 Oricare două mulţimi dintre cele P sunt disjuncte (nu au elemente comune)
 Pot exista submulţimi adiacente (cea mai mare valoare dintr-o submulţime şi cea mai mică valoare din altă
submulţime sunt numere consecutive)
Exemplu:
numere.in
4
2 7
0 0
11 14
8 8

numere.out
7

Explicaţie
Mulţimea dată de cele 4 mulţimi este
M={0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14}.
Se pot alege cel mult 7 numere din mulţimea dată astfel
încât să nu existe două numere consecutive.
O posibilitate de alegere este: {0, 2, 4, 6, 8, 11, 13}

Timp limită de executare: 0.1 sec/test
Limită de memorie: 4 MB (din care 2MB stiva)
Dimensiunea maximă a sursei: 5 KB
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