
 

Problema aiacubile 

Mircea Popoveniuc, Razvan Salajan - Universitatea Babes Bolyai 

 

Soluție O(T * N * număr_de_ture) 

În fiecare tură, se simulează săriturile cangurului și se marchează ca vizitat elementele de pe pozițiile 

parcurse de cangur. Mutările copiiilor de la o tură la alta se realizează conform procedeului descris în 

enunț. La final se numără câte elemente au fost vizitate cel puțin o dată de cangur. 

 

Soluție O(T * N) 

Se observă că pozițiile pe care cangurul le vizitează sunt mereu aceleași de la o tură la alta, deci se pot 

afla o singură dată (doar copiii își schimbă pozițiile). 

 

De exemplu, pentru N = 6, K = 2, pozițiile vizitate sunt mereu 1, 3, 5. 

 

Se mai observă și faptul că șirul P reprezintă o permutare și este formată din mai mulți cicli disjuncți. 

Copiii aflați pe pozițiile aceluiași ciclu se rotesc la fiecare tură între ei. Astfel, un copil dintr-un ciclu 

va ajunge în timpul jocului pe fiecare poziție din ciclu.  

 

De exemplu, pentru șirul P: 5 3 1 6 2 4 (din primul exemplu), se observă ciclii 1 - 5 - 2 - 3 și 4 - 6. 

Configurația copiiilor la fiecare tură este: 

1 2 3 4 5 6 ←- starea inițială 

3 5 2 6 1 4 

2 1 5 4 3 6 

5 3 1 6 2 4 

1 2 3 4 5 6 ← se oprește jocul 
Copiii cu indicii 4 și 6 (din ciclul 4 - 6) se schimbă doar între ei în fiecare tură a jocului. De altfel, 

copiii cu indicii 1, 2, 3, 5 își schimbă pozițiile între ei în cadrul ciclului, mai exact copilul 1 se mută la 

fiecare tură pe pozițiile 1, 5, 2, 3, copilul 2 pe 2, 3, 1, 5, copilul 3 pe 3, 1, 5, 2 etc. 

 

Din cauza faptului că un copil dintr-un ciclu trece prin toate pozițiile ciclului cel puțin o dată și că 

ciclii sunt disjuncți, atunci dacă este cel puțin o poziție din ciclu vizitată de cangur toți copiii din ciclu 

vor fi marcați.  



Problema aiacusarpe - descrierea soluției. 

Sergiu Pușcaș - Universitatea Babes Bolyai 

 

Soluția O(2
T
) - Sergiu Pușcaș 

 

Șarpele poate efectua cel mult T mutări. La fiecare mutare, putem decide să îi plasăm (sau nu) un măr. 

Astfel, exista 2T scenarii posibile. Le simulăm pe toate folosind un algoritm de tip backtracking și o 

alegem pe cea care obține scorul maxim. 

 

Pentru o implementare mai ușoară, putem să folosim reprezentarea binară a unui întreg pe 32 de biți 

pentru a descrie deciziile: dacă bitul de pe poziția k este 1, înseamna că plasăm un măr înainte de a 

efectua a k-a mutare; altfel, nu plasăm. Obținem toate configurațiile posibile printr-o simplă iterare a 

valorilor din intervalul [0, 2T-1]. 

 

Soluția O(T) - Sergiu Pușcaș 

 

Observăm că, în mod natural, dorim să plasăm cât mai multe mere posibil, pentru a obține un scor cât 

mai mare. Uneori, această abordare este greșită. Să considerăm următorul exemplu: 

 

aiacusarpe.in aiacusarpe.out 

50 50 27 

EEESSSVNEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

22 

 

În urma primelor 9 mutări, șarpele efectuează o „buclă”, care îl determină să treacă printr-o celulă 

vizitată anterior. În cazul în care decidem să îl hrănim la fiecare pas, celula respectivă va face parte 

din corpul său, iar șarpele se va lovi de el însuși inainte să termine secvența de mutări. Scorul obținut 

astfel este 9. 

 

Decizia optimă pentru acest scenariu este următoarea: menținem o lungime mai scurta a șarpelui 

pentru primele 9 mutări, astfel încât acesta să poată efectua „bucla” fără să moară, iar apoi îl hrănim la 

fiecare pas pe porțiunea dreaptă. Sacrificând un potențial câștig la începutul jocului, putem să ne 

asigurăm un câștig final mai mare. Scorul obținut astfel este 22. 

 

Observație: dacă șarpele are la un moment dat lungimea X, putem decide să nu mai plasăm niciun 

măr până la finalul jocului. Astfel, forțăm ca scorul final să fie X. Consecință: cel mai mare scor final 

este maximul dintre toate scorurile intermediare pe care le putem obține. 

 

Putem conceptualiza o soluție bazată pe toate observațiile anterioare: 

● Simulăm traseul șarpelui folosind o structură de date liniară (de ex. o listă sau o coadă). 

● În cadrul unei mutări, intervin două cazuri: 

○ Celula în care șarpele vrea să intre este liberă. Îi plasăm un măr și efectuăm mutarea. 

○ Celula în care șarpele vrea să intre este ocupată, fie de un perete al gridului, fie de 

propria coadă. În acest moment, avem posibilitatea să terminăm jocul cu scorul 

curent. Alternativa constă în a încerca să salvăm șarpele. Pentru a obține acest 

rezultat, încercăm să facem „undo” la o parte din merele plasate în trecut. Concret, 

pentru fiecare măr anterior pe care îl anulăm, coada șarpelui avansează cu o celulă. 



Atunci când coada nu mai reprezintă un obstacol, ne oprim din anulat mere, și 

efectuăm mutarea care urmează. 

● Răspunsul va fi maximul dintre scorurile intermediare pe care le obținem. 

 

 

Soluția O(T
2
) - Sălăjan Răzvan 

 

Rezolvăm problema prin programare dinamică.  

dp[i][j] = ne aflam la mutarea i si am pus j mere pana in momentul curent.  

dp[i][j] = 1 - daca am reusit sa punem j mere din primele i mutari 

dp[i][j] = 0 - atlfel 

Fiind intr-o stare (i,j) lungimea sarpelui si pozitia acestuia poate fi determinta. 

Astfel la o stare i, j putem pune un mar sau nu punem nimic. 

dp[0][0] = 1; 

dp[i][j] |= dp[i-1][j-1] & 1; //daca punand mar la pasul i nu ne vom atinge; 

dp[i][j] |= dp[i-1][j];// daca nu punem mar la pasul i si nu ne vom atinge; 

 



Aiafarapalindroame - solutie 
Alex Cociorva - Universitatea Babes Bolyai 

 

Solutie O(26^N) - 20 p 
Generam cu backtracking toate sirurile posibile si le numaram doar pe cele valide. 

 

Solutie O(N) - 80 p 

Ne tinem 2 dinamici: 

  

dif[i] = numarul de siruri de lungime i cu palindroame de lungime maxim 2 care se termina in 2 litere 

diferite 

same[i] = numarul de siruri de lungime i cu palindroame de lungime maxim 2 care se termina in 2 

litere la fel 

  

Ca sa facem tranzitia la dif[i + 1] si same[i + 1], luam fiecare posibilitate de a mai pune o 

litera. 

  

Avem dif[i] si: 

- punem o litera la fel ca cea de pe pozitia i; stim ca litera[i] != litera[i - 1], deci asta ne creeaza doar un 

palindrom de lungime 2 (ceea ce e ok) -> putem sa facem tranzitia in same[i + 1] -> same[i + 1] 

+= dif[i] 

- punem o litera diferita de cea de pe pozitia i; dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca punem o litera 

diferita si fata de litera de pe pozitia i - 1 (pentru ca altfel ne-ar crea un palindrom de lungime 3) -> putem 

sa facem tranzitia in dif[i + 1] -> dif[i + 1] += 24 * dif[i] (sunt doar 24 litere 

pentru ca trebuie ca litera noua sa fie diferita de litera[i] si diferita de litera[i - 1]) 

  

Avem same[i] si: 

- punem o litera la fel ca cea de pe pozitia i -> nu putem pentru ca ne creeaza palindrom de lungime 3 

- punem o litera diferita de cea de pe pozitia i (si in acelasi timp e diferita de litera[i - 1]); trebuie doar sa 

ne asiguram ca litera care o punem este diferita si de litera[i - 2] (pentru ca altfel s-ar crea un palindrom 

de lungime 4); deci avem doar 24 variante de litere -> dif[i + 1] += 24 * same[i] 

  

 

In concluzie, recurentele devin: 

dif[i + 1] = 24 * (dif[i] + same[i]) 

same[i + 1] = dif[i] 

 

Trebuie sa fim atenti la initializare (recurenta se aplica doar pentru i >= 4). In final afisam dif[N] + 

same[N]. Toate operatiile se fac modulo 10^9 + 7. 

Solutie O(log N) - 100 p 



Putem optimiza solutia de mai sus folosind inmultire de matrici in felul urmator: 

 

 
Ca sa gasim solutia pentru N, putem porni de la same(3) si dif(3) , apoi putem ridica matricea M la 

puterea N - 3 (folosim proprietea de asociativitate a matricilor). Pentru a obtine complexitatea ceruta, va 

trebui sa folosim ridicarea la putere in timp logaritmic pentru matrici [1]. 

 

Legaturi utile: 

[1] http://www.infoarena.ro/problema/kfib 

http://www.infoarena.ro/problema/kfib
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