
Autor: Nechita Sebastian - UBB Cluj
Problema Aiacucmmdc - soluție

● Complexitate O(n^3)
○ Se fixează 2 indici i și j, care delimitează o secvență. 
○ Se parcurge șirul între indicii i și j și se calculează cmmdc-ul secvenței folosind 

algoritmul lui Euclid
○ Daca cmmdc-ul secvenței modulo(%) P == 0, incrementăm un contor

● Complexitate O(n^2) neoptimizat
○ Se observă că este de ajuns să fixăm doar capătul din stânga, iar pe măsura ce ne 

deplasăm cu indicele j, să updatăm cmmdc-ul secvenței (i, j)
○ Fie rez(i, j) - cmmdc-ul secvenței care începe la i și se termină în j.
○ Astfel daca cunoaștem rez(i, j), putem calcula rez(i, j+1) ca fiind cmmdc(rez(i, j), 

a[j+1]).
○ Astfel pentru fiecare i vom face doar n pași-> O(n^2) overall

● Complexitate O(n^2) optimizat
○ Se observă că în urma algoritmului de cmmdc, rezultatul este mai mic sau egal decât 

ambii termeni. Astfel rez(i, j+1) <= rez(i, j). Astfel în momentul în care rez(i, j) < P, 
nu are rost să mai extindem j-ul deoarece sigur secventa (i, j) nu va putea reprezenta o 
soluție.

○ O alta observație este aceea că în urma algoritmului de cmmdc, rezultatul este divizor 
al ambilor termeni. Astfel rez(i, j+1) va fi un divizor al lui rez(i, j). Astfel dacă rez(i, j)
nu este o soluție(rez(i, j) % P != 0), atunci nici rez(i, j+1) nu este soluție.

○ Complexitatea devine O(n+NrDeSubsecvențe valide) care poate ajunge la O(n^2), 
totuși se comportă mult mai bine decât soluția anterioară.

● Complexitate O(n)
○ Observația cheie este aceea că cmmdc-ul unei subsecvențe este divizibil cu P dacă și 

numai dacă fiecare element al subsecvenței este divizibil cu P.
○ Astfel putem transforma șirul nostru într-un șir binar(format din 0 și 1).
○ Un număr x va deveni 1 dacă și numai dacă este divizibil cu P, altfel va deveni 0.
○ Astfel problema s-a redus la găsirea numărului de subsecvențe formate doar din 1 

dintr-un șir.
○ Pentru a calcula acest număr în complexitate O(n), ne putem ține un șir ajutător v[i] 

care ne va spune numărul de subsecvențe formate doar din 1 care se termină pe 
poziția i.

○ Astfel v[i] = v[i - 1] + 1 dacă a[i] == 1 și v[i] = 0 dacă a[i] = 0
○  Rezultatul final se afla însumând toate valorile a[i].



Explicatii:

Vlad Mihaly - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

Solutie O(Q) - Vlad Mihaly

Se colorează gridul hexagonal cu 3 culori (le vom numi 1-roşu, 2-galben, 3-albastru).
Începem colorarea pornind din hexagonul 1. Cele de pe prima linie se vor colora cu 
1, 2, 3, 1, 2, 3 ş.a.m.d. Cele de pe a doua linie se vor colora cu 3, 1, 2, 3, 1, 2, 
ş.a.m.d. Apoi restul liniilor se vor colora la fel: a treia, a cincea, …, a (2n+1)-a linie 
identic cu prima, a patra, a şasea,…, a (2n)-a linie identic cu a doua. 

Acum, între două hexagoane există drum dacă şi numai dacă ele sunt colorate la 
fel. Se realizează o funcţie de colorare şi se determină dacă cele două hexagoane 
sunt colorate la fel sau nu. Soluţia are complexitatea O(1) pe query.

Există o excepţie: dacă grid-ul are doar o linie, furnica nu se va putea deplasa, deci 
răspunsul va fi “nu” mereu.

Soluţie O(N*M+Q) - Vlad Mihaly 

Se colorează tot grid-ul identic cu prima soluţie. Se precalculează colorarea grid-ului
şi se păstrează într-o matrice. Colorarea poate fi facută observând regula descrisă 
mai sus.

Nu este necesar să obervăm pattern-ul descris anterior pentru implementa această 
soluție. Putem aplica un algoritm de parcurgere în adâncime/lățime din fiecare 
hexagon nevizitat, și marcăm cu aceeași culoare toate hexagoanele care fac parte 
din componenta conexă a acestuia. Se poate observa că, indiferent de dimensiunile 
gridului, se vor efectua cel mult 3 astfel de explorări (câte una pentru fiecare 
culoare), fiecare din ele vizitând o treime din celulele gridului. Pentru a răspunde la 
query-uri, se calculează linia şi coloana celor două hexagoane şi se verifică dacă ele



fac parte din aceeași componentă conexă.

Soluţie O(N*M*Q) - Sergiu Puscas si Bianca Costin

Pentru fiecare query, se calculează linia şi coloana fiecăruia din cele 2 hexagoane şi 
se verifică dacă, printr-o explorare pe gridul hexagonal, putem ajunge din primul 
hexagon în cel de-al doilea. Această soluţie are complexitatea O(N*M) pentru fiecare
query.

Soluţie O((N*M)2 + Q) - Sergiu Puscas

Se poate precalcula pentru fiecare pereche de hexagoane dacă se poate ajunge din 
unul în altul sau nu, având astfel O(1) per query. Această abordare ar fi bună doar 
dacă s-ar repeta o mare parte din query-uri, însă enunţul specifică contrariul. Astfel,
sunt rezolvate în mod inutil query-uri care nu apar în datele de intrare.



Problema aiacuxor-solutii
Mircea Popoveniuc, Razvan Salajan - Universitatea Babes Bolyai

Solutie O(N^2*Q)
Pentru fiecare intrebare se afla raspunsul in urmatorul fel:
Fie variabla raspuns cea care tine rezultatul.
Se fixeaza capatul stang al subsecventelor dorite. Pentru un capat stanga fixat, i, se cauta toate j-urile astfel
incat j >= i. Pentru fiecare incrementare a lui j se actualizeaza variabila, raspuns_curent  care tine valoare 
sumei xor a elementelor de la pozitia i pana la pozitia curenta j. Raspuns se actualizeaza cu valoarea lui 
raspuns_curent pentru fiecare j valid.

Solutie O(N*Q) - Razvan Salajan
Fie sumXor[i] = suma xor a elementelor de la pozitia 1 pana la pozitia i.
sumXor[i] = sumXor[i-1] ^ a[i]
Pentru fiecare intrebare (X, Y) se afla raspunsul in urmatoarul fel:
Avand un capat stanga fixat putem afla in O(1) suma xor a tuturor secventelor pe care le-am fixat la solutia
precedenta (solutia in O(N^2)).
Fie capatul stanga, i, fixat si posA=i+X-1 (primul capat dreapta valid) respectiv posB=i+Y-1 
(ultimul capat dreapta valid)
In continuare e prezentata suma xor pentru un capat stanga, i fixat: 
sumaxor(i, posX) ^ 
sumaxor(i, posX+1) ^ 
.. ^ 
sumaxor(i, posB), unde am notat cu sumaxor(x..y) suma xor pe intervalul [x,y].
sumaxor(x..y) se poate afla cu ajutorul vectorului sumXor[], mai exact :
sumaxor(x..y) = sumXor[y] ^ sumXor[x-1].
Asadar suma xor anterior devine:
sumXor[posX] ^ sumXor[i-1] ^
sumXor[posX+1] ^ sumXor[i-1] ^
sumXor[posX+2] ^ sumXor[i-1] ^
…
sumXor[posY] ^ sumXor[i-1]
Aceasta se poate scrie ca (sumXor[i-1]^sumXor[i-1]...de (X-Y+1) ori) ^ 
sumXor[posX] ^ sumXor[posX+1] ^..^sumXor[posY]
Avand in vedere ca A ^ A = 0 => sumXor[i-1] ori apare o data in suma xor ori nici o data.
Pentru a doua parte a sumei xor ne vom construi un alt doilea vector sumXor2[i] = suma xor a 
elementelor din vectorul sumXor[] pana la pozitia i
sumXor2[i] = sumXor2[i-1] ^ sumXor[i].
Avand acest vector calculat suma xor pentru subsecventele care au capatul stanga in i devine:
sumXor[i-1]  ^ sumXor2[posY] ^ sumXor2[posX-1] daca Y-X+1 e impar sau
sumXor2[posY] ^ sumXor2[posX-1] daca Y-X+1 e par.



Solutie O(N+Q) - Razvan Salajan
Ne vom construi vectorul xorLung[i] = suma xor a tuturor subsecventelor de lungime exact i
Si sumXorLung[i] = suma xor a tututor subsecventelor cu lungimea intre 1 si i.(Acest vector se 
calculeaza cu ajutorul celui precedent)
Fie xorPartial[i] = suma xor a elemenetelor din vectorul V cu pozitiile intre [1, i].
Avand acest vector calculat raspunsul pentru o intrebare de tip X,Y este: sumXorLung[Y] ^ 
sumXorLung[X-1].
Pentru a calcula vectorul xorLung[] vom porni de la varianta bruta si dupa care o vom optimiza.
Vom fixa pe rand capatul stang, st. Avand un capat stanga st fixat vom incepe sa actualiza vectorul 
xorLung[] cu secventele curente (cele au capatul stang in st) astfel:
xorLung[1] ^= suma_xor(st, st) = xorPartial[st] ^ xorPartial[st-1]
xorLung[2] ^= suma_xor(st, st+1) = xorPartial[st+1] ^ xorPartial[st-1]
…
xorLung[n-st+1] ^= suma_xor(st, n)  = xorPartial[n] ^ xorPartial[st-1]
Din aceasta expresie se poate observa ca xorPartial[st-1] apare o data in suma xor a fiecarui 
element al vectorului xorLung[] cu pozitiile cuprinse intre [1, n-st+1].

Vom fixa pe rand capatul drept, dr. Pentru un capat dr actualizarile vectorului xorLung[] arata in 
urmatorul fel:
xorLung[1] ^= sumaXor(dr, dr) = xorPartial[dr] ^ xorPartial[dr-1]
xorLung[2] ^= sumaXor(dr-1, dr) = xorPartial[dr] ^ xorPartial[dr-2]
...
xorLung[3] ^= sumaXor(1, dr) = xorPartial[dr] ^ xorPartial[0]
De aici se observa ca xorPartial[dr] apare o data in suma xor a fiecarui element al vectorului 
xorLung[] cu pozitiile cuprinse intre [1,dr].
Astfel cand suntem la o pozitie i trebuie sa actualizam xorLung[1..i] cu valoarea 
xorPartial[i]
Si xorLung[1..n-i+1] cu valoarea xorPartial[i-1].
Avand in vedere ca toate actualizarile sunt de forma 1 … poz e de ajuns sa tinem minte la pozitia 
“poz” ca de la el in stanga lui toate elemente trebuie actualizate cu o valoare. Astfel e de ajuns sa 
actualizam doar pozitia poz.
Dupa ce am procesat toate evenimentele vom parcurge vectorul xorLung[] de la dreapta la stanga 
pentru a face actualizarea propriu zisa. 
 
Solutie O(N+Q) alternativa - Mircea Popoveniuc
Vom calcula vectorul xorLung[i] (suma xor a tuturor subsecventelor de lungime exact i) dupa o metoda 
alternativa. Ne vom folosi de xorsum[i] = suma xor a elementelor de la 1 la i. Suma xor a unei secvente de 
la i la j va fi egala cu xorsum[i-1] ^ xorsum[j].



xorLung[k] = suma de i de la k la N din (xorsum[i-k] ^ xorsum[i]) = (xorsum[i-k] ^ xorsum[i]) ^ 
(xorsum[i-k+1] ^ xorsum[i+1]) ^ … ^ (xorsum[N-k] ^ xorsum[N]). Extinzand formula se observa ca unele
valori apar fie o data, fie de doua ori (iar in cazul asta, din cauza ca x^x = 0, nu se mai iau in considerare).

xorLung[1] = (xorsum[0] ^ xorsum[1]) ^ (xorsum[1] ^ xorsum[2]) ^ … ^ (xorsum[N-2] ^ xorsum[N-1]) ^ 
(xorsum[N-1] ^ xorsum[N]) = xorsum[0] ^ xorsum[N].

xorLung[2] = (xorsum[0] ^ xorsum[2]) ^ (xorsum[1] ^ xorsum[3]) ^ … ^ (xorsum[N-2] ^ xorsum[N]) = 
xorsum[0] ^ xorsum[1] ^ xorsum[N-1] ^ xorsum[N] = xorLung[1] ^ xorsum[1] ^ xorsum[N-1].

xorLung[3] = (xorsum[0] ^ xorsum[3]) ^ (xorsum[1] ^ xorsum[4]) ^ … ^ (xorsum[N-3] ^ xorsum[N]) = 
xorsum[0] ^ xorsum[1] ^ xorsum[2] ^ xorsum[N-2] ^ xorsum[N-1] ^ xorsum[N] = xorLung[2] ^ 
xorsum[2] ^ xorsum[N-2].

In general, se obtine ca xorLung[k] = xorLung[k-1] ^ xorsum[k-1] ^ xorsum[N-k+1].
Folodind xorLung[], se poate afla sumXorLung[i] (suma xor a tuturor subsecventelor de lungime mai mica
sau egala cu i) ca in solutia anterioara si raspunde la intrebari.
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