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Problema aiacubiti-solutii 

 

Solutie O(N^2) - brut 

 

Se fixeaza fiecare pereche (i,j) si se verifica numarul de biti prin care difera. 

 

Solutie O(N*logvalmax^4) - brut 

 

Se va mentine un vector de frecventa cu numarul de aparitii al fiecarui numar in sir. Cand suntem la un 

numar fixam toate cele 4845 de combinari (Combinari de 20 luate cate 4) de biti corespunzatori bitilor 

prin care vrem sa verificam numarul de elemente din sir care difera fata de elementul curent prin exact cei 

4 biti din combinarea curenta. Pentru un element fixat si o combinare fixata negam cei 4 biti ai 

elementului curent si ne uitam de cate ori apare noua valoare in sir cu ajutorul vectorului de frecventa. 

 

Solutie O(N*logvalmax^2) - Razvan Salajan 

 

Solutia pleaca de la ideea: avand 2 biti fixati pentru elementul curent ii negam si obtinem valoarea X. 

Elementele din sir care difera prin exact 4 biti fata de elementul curent o sa fie acele elemente la care daca 

negam doi biti (diferiti de bitii pe care i-am negat la elementul curent) o sa se obtina tot valoarea X. 

Exemplu: 111100 si 000000; negam primii 2 la primul numar respectiv 3 si 4 la al 2-lea numar. Obtinem 

001100 si 001100.  

Pentru a afla numarul de elemente care respecta proprietatea vom fixa pe rand cele 

logvalmax*(logvalmax-1)/2 perechi de biti. Fie bit1 si bit2 pozitiile bitilor curenti (bit1 < bit2). Vom itera 

peste fiecare element si ii vom nega bitii bit1 respectiv bit2. Sa presupunem ca avem fixati bit1 si bit2 si 

suntem la elementul i. Dupa ce ii negam bitii (bit1 si bit2) elementului de pe pozitia i obtinem valoarea X. 

Acum ne intereseaza numarul de triplete de forma <a,b,X>, unde a = pozitia primului bit negat respectiv b 

= pozitia celui de al 2-lea bit negat si X = valoarea obtinuta dupa ce negam bitii (a si b) pentru toate cele 

N valori. Pentru a numara exact elementele care difera prin exact 4 biti trebuie ca a != bit1 si a != bit2 si b 

!= bit1 si b != bit2. Dupa ce analizam toate cele 4 cazuri se observa ca: a != bit1 se respecta intotdeauna 

datorita faptului ca bit1 doar creste; a != bit2 si acest caz se respecta intotdeauna pentru ca: daca a = bit2 

(noi stim ca: a < b si bit1 < bit2 si a < bit1) => a < b si bit1 < a ceea ce contrazice ipoteza. Astfel ne 

ramane sa aflam numarul de triplete <a, b, X> a. i. b != bit1 si b != bit2. Aceasta valoarea o vom afla 

scazand din numarul total de triplete <x, y, X> (procesate pana acum) numarul de triplete in care y = bit1 

sau y = bit2. Aceste valori pot fi retinute intr-un vector de frecventa total[X] = numarul de triplete <x, y, 

X> procesate pana acum respectiv o matrice de forma mat[k][X] numarul de triplete <x, k, X>. 

 

Solutie alternativa O(N*logvalmax^2) - Alex Cociorva 

 

Vom folosi aceeasi idee ca si in solutia de mai sus. Mai exact, folosim tehnica Meet In The Middle pentru 

a calcula numarul de perechi valide. Pentru o pozitie i ne vor interesa toate pozitiile j < i astfel incat 

numarul de biti diferiti dintre nr[i] si nr[j] este exact 4. Pentru asta, avand un numar fixat, o sa dam flip la 

oricare pereche de biti si o sa adaugam numerele noi obtinute intr-un vector de frecventa. Cand suntem la 



numarul de pe pozitia i o sa avem in vectorul de frecventa logvalmax * (logvalmax - 1) / 2 

* (i - 1) numere (adica pentru fiecare numar pana la pozitia i-1 am pus in vectorul de frecventa toate 

variantele de a da flip la 2 biti de-ai lui). Ca sa vedem cate pozitii j sunt valide pentru pozitia curenta i, o 

sa dam flip la oricare pereche de biti pentru nr[i] si vom cauta in vectorul de frecventa cate numere se 

potrivesc cu numerele nou formate. 

 

Pseudocodul pentru ideea prezentata mai sus arata in felul urmator: 

 

int solve() 

 answer = 0 

for i in {1..n} 

 for j in {0..logvalmax} 

  for k in {j + 1..logvalmax} 

   new_nr = Flip(nr[i], j, k) 

   answer += frequence[new_nr] 

   frequence[new_nr]++ 

return answer 

 

Totusi, functia aceasta nu va da rezultatul corect, pentru ca apar urmatoarele probleme: 

1. Vom numara si perechile de numere care nu difera prin niciun bit. 

2. Vom numara si perechile de numere care difera prin 2 biti. 

3. Vom numara aceleasi perechi de numere de mai multe ori. 

 

Rezultatul obtinut prin functia solve() poate fi scris in felul urmator: 

 count_4 * perechi_4 + count_2 * perechi_2 + count_0 * perechi_0 

unde: 

 perechi_i = numarul real de perechi care difera prin exact i biti 

 count_i = de cate ori am numarat noi perechile care difera prin exact i biti 

 

Rezultatul pe care il cautam este perechi_4. Vom incerca sa deducem celelalte valori: 

1. perechi_0 - il calculam liniar cu ajutorul unui vector de frecventa 

2. perechi_2 - poate fi calculat in N * logvalmax^2 similar cu a doua solutie prezentata mai 

sus; se poate de asemenea si in N * logvalmax cu Meet In The Middle, similar cu solutia 

prezentata acum (vor trebui scazute numai perechile de numere care difera prin 0 biti) 

3. count_0 - in functia solve() am numarat fiecare pereche de numere care difera prin 0 biti de 

exact logvalmax * (logvalmax - 1) / 2 ori. Sa zicem ca nr[a] si nr[b] difera prin 0 

biti, a < b. Cand eram la pozitia a, am adaugat in vectorul de frecventa logvalmax * 

(logvalmax - 1) / 2 numere, dand flip la toate variantele de perechi de biti pentru 

numarul de pe pozitia a. Atunci cand ajungem la pozitia b, o sa cautam in vectorul de frecventa 

aceleasi logvalmax * (logvalmax - 1) / 2 numere. Deci perechea (a, b) va fi 

numarata de logvalmax * (logvalmax - 1) / 2 ori. 

4. count_2 - in functia solve() am numarat fiecare pereche de numere care difera prin 2 biti de 

exact 2 * (logvalmax - 2) ori. Sa zicem ca avem doua numere care sunt reprezentate in 



baza 2 in urmatoarea forma: abcde si xycde. Primii doi biti sunt diferiti, iar ultimii 3 sunt la fel 

(c, d, e). Cu functia solve(), vom numara aceasta pereche atunci cand la primul numar dam flip la 

unul din bitii diferiti (adica unul din bitii a sau b) si apoi dam flip la unul din bitii identici. De 

exemplu, cand suntem la numarul abcde, putem da flip la bitul a si bitul c si sa adaugam in 

vectorul de frecventa. Apoi cand ajungem la numarul xycde, dam flip la bitul y si la bitul c si 

ajungem la acelasi numar adaugat anterior in vectorul de frecventa. Sa zicem ca nr[i] = abcde si 

nr[j] = xycde, i < j. Observam ca atunci cand vrem sa adaugam in vectorul de frecventa numarul 

de pe pozitia i, putem da flip la unul dintre cei doi biti diferiti (2 variante) si apoi la unul dintre 

bitii identici (logvalmax - 2 variante). Cand suntem la numarul de pe pozitia j, vom gasi aceleasi 

numere adaugate anterior la pozitia i (dand flip la celalalt bit identic si apoi din nou la bitul 

diferit). Deci perechile de numere care difera prin 2 biti vor fi numarate de exact 2 * 

(logvalmax - 2). 

5. count_4 - exista Combinari(4, 2)=6 moduri de a alege 2 biti din cei 4 diferiti si a le da 

flip. Numerele noi obtinute vor fi adaugate in vectorul de frecventa. Cand vom cauta in vectorul 

de frecventa, vom da flip la ceilalti 2 biti diferiti. In concluzie, perechile de numere care difera 

prin4 biti vor fi numarate de exact 6 ori. 

 

Solutia finala va fi:  

(solve() - logvalmax * (logvalmax - 1) / 2 * count_0 - 2 * (logvalmax 

- 2) * count_2) / 6 



Problema aiacujoc 

Mircea Popoveniuc, Razvan Salajan - Universitatea Babes Bolyai 

 

Soluție O(N
2
*M

2
*K) - Sergiu Pușcaș 

 

Identificăm o stare a jocului prin 4 valori: (L, R, U, D) (numărul de linii/coloane rămase în 

fiecare din cele 4 direcții). 

 

O mutare constă în tranziția din starea (L, R, U, D) în una din următoarele stări: 

● (L-i, R, U, D) 

● (L, R-i, U, D) 

● (L, R, U-i, D) 

● (L, R, U, D-i) 

unde i ∈  [1, K]. 

 

Conform teoriei jocurilor, o stare S1 se numește câștigătoare dacă există cel puțin o stare S2 care să fie 

pierzătoare, și în putem ajunge din S1 prin efectuarea unei singure mutări. 

 

Starea de bază - (0, 0, 0, 0) - este pierzătoare (nu se mai poate extinde în nicio direcție). 

Răspunsul final este numărul de stări (i-1, N-i, j-1, M-j) care sunt pierzătoare (fiind 

rândul Bulăniței), i ∈  [1, N], j ∈  [1, M]. 

 

 

Solutii O(T*N*M), O(T*(N+M)) - Mircea Popoveniuc 

Cand K >= max(N, M), jucatorii pot extinde figura cu oricate linii sau coloane, inclusiv cu toate 

cele ramase pe o anumita directie. O tura de joc s-ar echivala cu “a lua” un anumit numar de coloane 

sau de linii de pe o singura directie din cele 4 disponibile. Prin plasarea patratului initial pe pozitia 

(i, j), jucatorul urmator poate sa ia oricate linii din cele i-1 din nord sau din cele j-1 din vest 

sau din cele N-i din sud sau din cele M-j din vest. In felul asta, putem sa denotam o stare a jocului 

printr-un tuple (a,b,c,d), starea initiala fiind (i-1, j-1, N-i, M-j). Prin luarea a x linii 

sau coloane (x intre 1 si K) dintr-o singura directie, se poate trece din starea (a,b,c,d) intr-una din 

starile (a-x,b,c,d), (a,b-x,c,d), (a,b,c-x,d), sau (a,b,c,d-x). Avand in vedere 

asta, se observa ca acest joc este echivalent cu jocul NIM in care exista mai multe gramezi, fiecare 

gramada avand un anumit numar de pietre, iar la fiecare tura un jucator poate lua dintr-o singura 

gramada oricate pietre vrea, pierzand jucatorul care nu mai poate face nici o miscare.  

 

Jocul cu extinsul figurii se reduce la un joc NIM cu 4 gramezi independente care au initial i-1, j-1, 

N-i, respectiv M-j pietre. In jocul NIM, primului jucator care ia pietre i se garanteaza ca are strategie 

de castig daca si numai daca suma xor a numarului de pietre din fiecare multime este diferita de 0. 

Asadar, in problema noastra cele 4 directiile sunt echivalente cu cele 4 gramezi. Daca patratul initial 

este plasat pe pozitia (i,j), atunci primul jucator la mutare (Bulanita) are strategie de castig daca (i-

1) xor (j-1) xor (N-i) xor (M-j) ≠ 0, ceea ce inseamna ca Bulanel (care e al doilea la mutare) are 

strategie de castig daca si numai daca: 

(i-1) xor (j-1) xor (N-i) xor (M-j) = 0. 

 

Cu relatia data, se poate afla numarul de pozitii de plasare a patratului initial care sa duca la strategie 

de castig pentru Bulanel in mai multe feluri. O solutie de complexitate O(T*N*M) ar fi sa se itereze 



prin fiecare pozitie (i,j) a gridului, sa se verifice cu relatia de mai sus daca plasarea patratului 

initial pe acea pozitie duce la strategie de castig pentru Bulanel, si sa se adune la solutie in caz 

afirmativ.  

 

O solutie de complexitate O(T*(N+M)) tine cont de faptul ca toate elementele de pe aceeasi linie 

vor avea acelasi (i-1) xor (N-i), iar toate elementele de pe aceeasi coloana vor avea acelasi 

(j-1) xor (M-j). Se trece peste fiecare linie i si se adauga intr-o structura de date de tip 

map/unordered_map/hash/vector de frecventa valoarea (i-1) xor (N-i) corespunzatoare, pe 

urma se trece peste fiecare coloana j, se calculeaza valoarea (j-1) xor (M-j) corespunzatoare 

si se adauga la solutie numarul de valori egale cu ea din structura de date.  

 

Solutii O(T*(N+M)) cu Sprague-Grundy, O(T*K) - Mircea Popoveniuc 

Cand K < max(N, M), atunci in jocul NIM echivalent se pot lua maxim K pietre dintr-o singura 

gramada. In cazul asta, folosind teoria numerelor Sprague-Grundy, jocul cu 4 gramezi de i-1, j-1, 

N-i, M-j pietre are strategie de castig pentru primul jucator aflat la mutare daca SG(i-1) xor SG(j-1) 

xor SG(N-i) xor SG(M-j) ≠ 0, unde SG(x) = numarul Sprague-Grundy pentru jocul cu o singura 

gramada de x pietre. SG(x) va fi egal cu cel mai mic numar natural care e diferit de SG(y) pentru 

orice y in care starea x poate sa avanseze. Pentru jocul nostru, o gramada cu x pietre poate avansa 

intr-o tura intr-o gramada cu x-1, x-2, …, x-K+1 sau x-K pietre, deci  SG(x) o sa fie cel mai 

mic numar natural diferit de SG(x-1), SG(x-2), … SG(x-K). Starile pierzatoare au SG(x) 

= 0, deci SG(0) = 0. Aplicand proprietatile de mai sus, se deduce astfel ca SG(x) = x mod 

(K+1).  

 

Asadar, Bulanel (al doilea jucator la mutare) are strategie de castig daca si numai daca SG(i-1) 

xor SG(j-1) xor SG(N-i) xor SG(M-j) = 0, adica: 

((i-1) mod (K+1)) xor ((j-1) xor (K+1)) xor ((N-i) mod (K+1)) 

xor ((M-j) mod (K+1)) = 0.  

 

Se poate aplica solutia in O(T*(N+M)) (pentru punctaj partial) sau o solutie in O(T*K) (pentru 

punctaj complet) care se bazeaza pe faptul ca functia modulo e periodica si ca jocul cu gramezile de 

i-1, j-1, N-i, M-j pietre se reduce la jocul cu gramezi de (i-1)%(K+1), (j-

1)%(K+1), (N-i)%(K+1), (M-j)%(K+1) pietre.  

 

Legaturi utile: 

[1] http://www.infoarena.ro/numerele-sprague-grundy 

[2] http://www.infoarena.ro/teoria-jocurilor 

http://www.infoarena.ro/numerele-sprague-grundy
http://www.infoarena.ro/teoria-jocurilor


Problema aiacupalindroame 

Potra Vlad - Universitatea Babes Bolyai 

Soluție O(N * Q) 

Pentru fiecare query x y, verificăm dacă are aceeași adâncime în arbore și urcăm din tată în tată până 

ajungem în LCA-ul lor, după care verficăm dacă șirurile de caractere sunt egale.   

Soluție O(N + Q) 

Se observă că un query de forma x y poate fi valid doar dacă ambele noduri, x respectiv y au aceeași 

adâncime de la rădăcină, deci sunt pe același nivel în arbore. Dacă un query satisface primul criteriu, 

rămâne doar să verificăm dacă șirul de caractere de la x la y care trece prin LCA(x, y) e palindrom. 

Observăm că e inutilă calcularea efectivă a LCA-ului nodurilor x și y, fiind necesar să comparăm doar 

șirul de caractere de la rădăcină la x cu șirul de caractere de la rădăcină la y. 

Observăm că arborele ar putea fi comprimat într-un trie, unde fiecare nod are un id unic. Algoritmul este 

în esență doar o parcurgere DF, pentru fiecare nod x și nod_trie x’, înainte de a explora un nou nod y, 

adăugăm la x’ un nou nod_trie y’, cu costul pe muchie același cu cel de la nodul x la y, în cazul în care 

nodul y’ exista deja, nu modificăm trie-ul, și mergem mai departe pe nodul y și y’. La fiecare nod_trie 

adăugat, id-ul acestuia trebuie să fie unic, pentru simplitate alegem numere naturale de la 1. După această 

parcurgere, avem atribuit la fiecare nod din arbore un id, care este id-ul nodului corespunzător în trie. 

Pentru fiecare întrebare x y se verifică dacă id-urile sunt sau nu egale, dacă sunt înseamnă că drumul de la 

x la rădăcină este identic cu drumul de la y la rădăcină, dacă nu sunt egale, înseamnă că drumurile diferă. 

Solutie O(N + Q) - alternativă  

Dupa cum a fost specificat si mai sus, cheia problemei consta in observatia ca aflarea efectiva a LCA-ului 

penrtu o pereche X Y e inutila. Acest lucru se bazeaza pe observatia ca: 

Sa notam cu lca_node=lca(X, Y); se observa ca de la lca_node in sus lanturile celor doua noduri 

se unesc. Astfel deducem observatia: lantul X - Y e palindrom daca si numai daca lantul 1 - X e la fel 

cu lantul 1 - Y. Acest lucru se poate verifica calculand pentru fiecare nod valoarea functiei hash 

corespunzator lantului de la radacina arborelui, 1, pana la nodul curent. Astfel pentru un query X Y e de a 

ajung daca hash-urile lanturilor 1 - X, respectiv 1-Y sunt egale si daca cele 2 noduri se afla pe acelasi 

nivel. 

Pentru a evita coluziunile se recomanda folosirea a 2 functii hash. 
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