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Opera�ii pe bi�i 

 
1. Reprezentarea intern� a numerelor întregi 
 

Reprezentarea în memorie a numerelor întregi se face printr-o secven�� de cifre de 0 �i 1. 
Aceast� secven�� poate avea o lungime de 8, 16 sau 32 de bi�i.  

Forma de memorare a întregilor se nume�te cod complementar. În func�ie de lungimea 
reprezent�rii se stabile�te domeniu valorilor care pot fi stocate. 

Modului de reprezentare (în cod complementar) va fi prezentat în cele ce urmeaz�, folosind 
reprezentarea pe o lungime de 8 bi�i, valabil� pentru tipul shortint în Pascal, respectiv char în C/C++. 
 

 
 3  7  8  5 

   

     7  6    5     4   3 2    1     0 
   

    bit de semn: 
�� 0 ptr nr pozitiv 
�� 1 ptr nr negativ 

 
 

Se observ� c� numerotarea pozi�iilor se face de la dreapta la stânga (de la 0 la 7), pozi�ia 7 
fiind bit de semn (0 pentru numerele pozitive �i 1 pentru numerele negative). 
Rezult� c� doar 7 bi�i (pozi�iile 0-6) se folosesc pentru reprezentarea valorii absolute a num�rului. 

Numerele întregi pozitive se convertesc în baza 2, �i se face completarea cu cifre 0 
nesemnificative, pân� la completarea celor 7 bi�i. 
 
Exemplu: 
S� determin�m forma de reprezentare a num�rului întreg 5. 
510 =1012 
Vor fi necesare 4 cifre de 0 nesemnificative, pentru completarea primelor 7 bi�ii, iar pozi�ia 7 (bitul 
8) va fi 0 deoarece num�rul este pozitiv. 
Deci reprezentarea intern� este urm�toarea: 

 
 3  7  8  5 

   

     7  6    5     4   3 2    1     0 

   

     0  0    0     0   0 1    0     1 

 
 
Nu în acela�i mod se face reprezentarea numerelor întregi negative. Pentru aceasta este necesar� 
efectuarea urm�torilor pa�i: 
1) determinarea reprezent�rii interne a num�rului ce repezint� valoarea absolut� a num�rului ini�ial. 

Acesta are bitul de semn egal cu 0.  
2) se calculeaz� complementul fa�� de 1 a reprezent�rii ob�inute la pasul anterior (bitul 1 devine 0, 

iar bitul 0 devine 1) 
3) se adun� 1 (adunarea se face în baza 2) la valoarea ob�inut�. 
 
Exemplu: 
Pentru determinarea reprezent�rii num�rului -5 se procedeaz� în felul urm�tor: 
Reprezentarea valorii absolute a num�rului -5 este 00000101.Complementul fa�� de 1 este: 
11111010 
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Num�rul ob�inut dup� adunarea cu 1 este : 
11111011 
Deci reprezentarea valorii întregi -5 pe 8 bi�i este: 

 
 3  7  8  5 

   

     7  6    5     4   3 2    1     0 

   

     1  1    1     1   1 0    1     1 

 
Dup� cum observ�m bitul de semn este 1 ceea ce ne indic� faptul c� avem de a face cu un 

num�r negativ. 
 

Putem trage concluzia c� numerele întregi care se poate reprezenta pe 8 bi�i sunt cuprinse 
între 100000002 �i 011111112 , adic� -12810, 12710. 
 

A�a cum am spus �i la începutul cursului, numerele întregi se pot reprezenta în cod 
complementar, având la dispozi�ie 16, 32 sau chiar �i 64 de bi�i. Mecanismul este acela�i, îns� 
valorile numerelor cresc. 
 
2. Operatori la nivel de bit 
 
Operatorii pe bi�i se pot aplica datelor ce fac parte din tipurile întregi. Opera�iile se efectueaz� asupra 
bi�iilor din reprezentarea intern� a numerelor. 
 
Operatorul de nega�ie  
not  (Pascal) respectiv ~ (C/C++)  
 
Este un operator unar care întoarce num�rul întreg a c�rui reprezentare intern� se ob�ine din 
reprezentarea intern� a num�rului ini�ial, prin complementarea fa�� de 1 a fiec�rui bit(1→0 �i 0→1). 
 
Exemplu: 

not 5=-6 ~ 5 == -6 
 
Reprezentarea lui 5 este 00000101. Complementând acest num�r ob�in reprezentarea 11111010 
care corespunde num�rului întreg -�6. S� verific�m: 
Num�rul �6 se reprezint� intern astfel: 
62 = 00000110, complementând ob�inem 11111001 �i adunând 1 (în baza 2) se ob�ine în final 
11111010 adic� exact reprezentarea intern� returnat� a num�rului returnat de opera�ia not 5 
respectiv  ~5.  
 
Operatorul de conjunc�ie   
and respectiv & 
 
Este un operator binar care returneaz� num�rul întreg a c�rui reprezentare intern� se ob�ine prin 
conjunc�ia bi�ilor care apar în reprezentarea intern� a operanzilor. Conjunc�ia se face cu toate 
perechile de bi�i situa�i pe aceea�i pozi�ie. 
 
Exemplu: 

5 and 3 = 1 5 & 3 == 1 
 
S� verific�m: 
Reprezentarea intern� a lui 5 este 00000101, iar a lui 3 este 00000011. 



Prof Dana Lica 
Lot na�ional juniori Ia�i 2008  
 

 3  

 00000101 and 
 00000011 
 00000001 
 

 00000101 & 
 00000011 
 00000001 
 

 
Aceast� reprezentare este dat� de num�rul întreg 1. 
 
Operatorul de disjunc�ie 
or respectiv | 
 
Este un operator binar care returneaz� num�rul întreg a c�rui reprezentare intern� se ob�ine prin 
disjunc�ia bi�ilor care apar în reprezentarea intern� a operanzilor. Disjunc�ia se face între bi�ii situa�i 
pe aceea�i pozi�ie. 
 
Exemplu: 

15 or 3=15 15 | 3==15 
 
S� verific�m: 
Reprezentarea intern� a lui 15 este 00001111 iar a lui 3 este 00000011. 
 00001111 or 
 00000011 
 00001111 

 00001111 | 
 00000011 
 00001111 

Aceast� reprezentare este dat� de num�rul întreg 15. 
 
Operatorul “sau exclusiv”  
xor  respectiv ^ 
 
Este un operator binar care returneaz� num�rul întreg a c�rui reprezentare intern� se ob�ine prin 
opera�ia or exclusiv asupra bi�ilor care apar în reprezenarea intern� a operanzilor. Opera�ia se face 
între bi�ii situa�i pe aceea�i pozi�ie. 
 
Exemplu: 

 15 xor 3=12 15 ^ 3=12 
 
S� verific�m: 
Reprezentarea intern� a lui 15 este 00001111 iar a lui 3 este 00000011. 
 00001111 xor 
 00000011 
 00001100 

 00001111 ^ 
 00000011 
 00001100 

 
Aceast� reprezentare este dat� de num�rul întreg 12. 
 
Operatorul shift left 
shl   respectiv  << 
 
Este un operator binar care returneaz� num�rul întreg a c�rui reprezentare este ob�inut� din 
reprezentarea intern� a primului operand prin deplasare la stânga cu un num�r de bi�i egal cu al doilea 
operand. 
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Exemplu: 
4 shl 2=16 4 << 2==16 

 
S� verific�m: 
Reprezentarea intern� a lui 4 este 00000100. Prin deplasare la stânga cu doi bi�i se ob�ine 
00010000, care este reprezentarea intern� a lui 16. 
Acest operator poate fi folosit pentru calculul numerelor întregi de forma 2n prin efectuarea 
opera�iilor de forma 1 shl n. (1<<n) 
 
 
Operatorul shift right 
shr respectiv >> 
 
Este un operator binar care returneaz� num�rul întreg a c�rui reprezentare este ob�inut� din 
reprezentarea intern� a primului operand prin deplasare la dreapta cu un num�r de bi�i egal cu al 
doilea operand. 
Prin deplasarea la dreapta, primii bi�ii din reprezentarea intern� a num�rului (pozi�iile 1,2, �.a.m.d.) 
se pierd iar ultimii se completeaz� cu zero. 
 
Exemplu: 

14 shr 2=3 14 >> 2==3 
 
S� verific�m: 
Reprezentara intern� a num�rului 14 este 000001110. Prin deplasare la dreapta cu doi bi�i a 
reprezent�rii lui 14 se ob�ine 00000011, care este reprezentarea intern� a lui 3. 
Opera�ia n shr 1 (n>>1) este echivalent� cu împ�r�irea întreag� la 2.  
 
3. Opera�ii la nivel de bi�i 
 
Transformarea unui bit în 1 
 

Pornim de la valoarea întreag� X=50. Reprezentarea acestuia pe 8 bi�i este 00110010. 
Presupunem c� dorim setarea bitului 2 la valoarea 1.  Pentru aceasta vom folosi o masc� logic� în 
care doar bitul 2 este 1 restul bi�ilor fiind 0, adic� M=00000100. Valoarea lui M este 1 shl 2 (22). 
Opera�ia de disjunc�ie SAU aplicat� asupra lui X �i a lui M, conduce la ob�inerea rezultatului dorit. 

 
 X   00110010 OR 
 M   00000100 
 Rez 00110110 

 X   00110010 | 
 M   00000100 
 Rez 00110110 

 
Generalizând, dac� se dore�te ca valorii X, s� i se seteze la valoarea 1, bitul B (0≤B≤7), 

atunci masca logic� este 1 shl B. 
X or (1 shl B) X | (1 << B) 

 
Transformarea unui bit în 0 
 
S� lu�m ca exemplu X= 109, pentru a vedea cum se seteaz� un bit la valoarea 0. Reprezentarea 
intern� a lui este 01101101. Se cere s� se seteze bitul 5 la valoarea 0. De data aceasta masca va 
con�ine to�i bi�ii de 1, excep�ie bitul 5. Aspura lui X �i M vom aplica �I logic.  
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 X   01101101 AND 
 M   11011111 
 Rez 01001101 

 X   01101101 & 
 M   11011111 
 Rez 01001101 

Presupunem c� dorim s� set�m la 0 valoarea bitului B(0≤B≤7). Pentru determinarea valorii m��tii M, 
plec�m de la valoarea 255 din care sc�dem 1 shl B. 

X and (255 – (1 shl B)) X & (255 – (1 << B)) 
 

Masca mai poate fi ob�inut� �i aplicând sau exclusiv în locul sc�derii, 255 xor (1 shl B). 
Rescriem rezultatul sub forma:  

X and (255 xor(1 shl B)) X & (255 ^(1 << B)) 
 

Testarea valorii unui bit 
 
Plec�m de la valoarea X=47. Reprezentarea intern� a lui este 00101111. Presupunem c� dorim s� 
cunoa�tem valoarea bitului 3 �i bitului 6. Vom folosi m��tile M1=00001000 �i M2=01000000. 
Vom aplica de fiecare dat� �I logic între X �i cele dou� m��ti: 
 
 X   00101111 AND 
 M1  00001000 
 Rez 00001000 

 X 00101111 & 
 M1 00001000 
 Rez 00001000 

Respectiv 
 X 00101111 AND 
 M2 01000000 
 Rez 00000000 

 X 00101111 & 
 M2 01000000 
 Rez 00000000 

 
Generalizând, testarea se va realiza prin : 

X and (1 shl B) <> 0 X & (1 << B) != 0 
 
Testarea valorilor ultimilor bi�i 
 
Pornim de la valoarea întreag� X=50. Reprezentarea acestuia pe 8 bi�i este 00110010. Presupunem 
c� dorim s� cunoa�tem restul la împ�r�irea întreag� a lui X la 8, adic� X mod 8 respectiv x%8. 
Valoarea ultimilor 3 bi�i din reprezentarea intern� a lui lui, reprezint� tocmai acest rest. Pentru 
aceasta vom folosi o masc� în care ultimii trei bi�ii sunt 1 restul 0. Aceasta masc� are valoarea 7, 
adic� 00000111. Vom aplica opera�ia �I logic. 
 
 X 00110010 AND 
 M 00000111 
 Rez 00000010 

 X 00110010 & 
 M 00000111 
 Rez 00000010 

 
Pe caz general, dac� dorim s� cunoa�tem valoarea ultimilor B bi�i(care este egal cu restul împ�r�irii 
lui X la 2B) vom exprima astfel: 
 

X and (1 shl B – 1) X & (1 << B – 1) 
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Aplica�ii 
Problema 1.  
 

Realiza�i un subprogram care determin� num�rul de cifre de 1 din reprezentarea binar� a unui 
num�r natural nenul n mai mic ca 2000000000. 
 
Solu�ia 1: 
Num�rul îl vom re�ine într-o variabil� longint respectiv long �i vom parcurge secven�ial bi�ii 
lui. 
function nr( n:longint):byte; 
var nm,i:byte; 
begin 
 nm:=0; 
 for i:=0 to 31 do 
  if n  and (1 shl i) <>0 then 
    inc(nm); 
 nr:=nm; 
end; 

int nr (long n){ 
  int nm=0; 
  for ( int i=0; i<32; i++) 
    if (n & (1 << i)) nm++; 
  return nm; 
} 
 

 
Solu�ia 2: 
O alt� solu�ie, mai rapid� este folosirea opera�iei �I logic între valorile lui n �i a lui n-1. 
Aceast� opera�ie anuleaz� cel mai nesemnificativ bit de 1 a lui n. S� luam ca exemplu valoarea lui n: 
 
n   =(110011101000100)2 
n-1   =(110011101000011)2 
n and (n-1) =(110011101000000)2 

 n      =(110011101000100)2 
n-1       =(110011101000011)2 
n & (n-1) =(110011101000000)2 

 
De aici �i ideea algoritmului urm�tor: 
function nr( n:longint):byte; 
var nm:byte; 
begin 
 nm:=0; 
 repeat  
   n:=n and(n-1); inc(nm);  
 until n = 0; 
 nr:=nm; 
end; 

int nr (long n){ 
  int nm=0; 
  do { 
    n &= n-1;  
    nm++;} 
  while (n); 
  return nm; 
} 

 
Rezultatul este mai bun la cea de a doua metod� deoarece execut� un num�r de pa�i egali cu num�rul 
de cifre de 1 din reprezentare. 
 
Problema 2.  
 

Realiza�i un subprogram care verific� dac� un num�r natural nenul n este o putere a lui 2. 
 
Solu�ie: 
Dac� n este o putere a lui 2, va avea o singur� cifr� de 1 în reprezentarea binar�. Dac� 
ne baz�m pe observa�ia de la problema anterioar�, ob�inem: 
function pow2( n:longint):boolean; 
begin 
 pow2 := n and(n-1) = 0; 
end; 

long pow2 (long n) 
{ 
   return (n & (n-1)==0); 
} 
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Problema 3.  
 
Realiza�i un subprogram care identific� cea mai mare putere a lui 2 care îl divide pe n, num�r natural 
nenul. 
 
Solu�ia 1: 
Problema se reduce la determinarea celui mai nesemnificativ bit de 1 din reprezentarea binar� a lui n. 
Prima solu�ie caut� pozi�ia, pornind cu bitul 0. 
 
function pow(n:longint):longint; 
var i:integer; 
begin 
 i:=0; 
 while n and (1 shl i)=0 do inc(i); 
 pow := 1 shl i; 
end; 

long pow (long n){ 
  int i=0; 
  while (!(n & (1<<i))) i++;    
  return 1 << i ; 
} 

 
Solu�ia 2 

Se bazeaz� pe observa�ia c� n and (n-1) are ca rezultat num�rul din care lipse�te cel mai 
nesemnificativ bit de 0. Atunci aplicând XOR intre valoarea ini�al� a lui n �i ce a lui n and(n-1) 
vom ob�ine valoarea cerut�. 
 
Exemplu: 
n          =(101000100)2 
n and (n-1)       =(101000000)2 
n xor(n and (n-1))=(000000100)2 

n              =(101000100)2 
n & (n-1)      =(101000000)2 
n ^( n & (n-1))=(000000100)2 

 
function pow( n:longint):longint; 
begin 
 pow := n xor(n and(n-1)); 
end; 

long pow (long n){ 
 
   return n^(n & (n-1)) ; 
} 

 
Problema 4.  
 

Realiza�i un subprogram care identific� num�rul de ordine al celui mai semnificativ bit de 1 al 
lui n num�r natural nenul. 

 
Solu�ie 
 
S� lu�m ca exemplu urm�torul �ir de opera�ii: 
n=(10000000)2 
n=n or (n shr 1) 
n=(11000000)2 
n=n or (n shr 2) 
n=(11110000)2 
n=n or (n shr 4) 
n=(11111111)2 

n=(10000000)2 
n=n | (n >> 1) 
n=(11000000)2 
n=n | (n >> 2) 
n=(11110000)2 
n=n | (n >> 4) 
n=(11111111)2 

 
Se observ� c� aplicând o secven�� asem�n�toare de instruc�iuni putem transforma un num�r n în alt 
num�r în care num�rul de bi�i de 1 este egal cu 1 + indexul celui mai semnificativ bit de 1.  
 



Prof Dana Lica 
Lot na�ional juniori Ia�i 2008  
 

 8  

function index( n:longint):byte; 
begin 
 n := n or (n shr 1); 
 n := n or (n shr 2); 
 n := n or (n shr 4); 
 n := n or (n shr 8); 
 n := n or (n shr 16); 
 index:= nr(n)-1;  
end; 

int index(long n){ 
 n = n | (n >> 1); 
 n = n | (n >> 2); 
 n = n | (n >> 4); 
 n = n | (n >> 8); 
 n = n | (n >> 16); 
 return nr(n) - 1; 
} 

 
Problema 5 
 
Gigel trebuie s� cumpere n medicamente, numerotate de la 1 la n. Doctorul i-a dat m re�ete de dou� 
tipuri, codificate cu numerele 1, 2 astfel: 
1 - re�et� necompensat�, adic� pre�ul medicamentelor de pe re�et� se achit� integral de c�tre 
cump�r�tor; 
2 - re�et� compensat� 50%, adic� pre�ul medicamentelor înscrise pe re�et� se înjum�t��e�te. 
Se �tie c� pe re�ete nu exist� un alt medicament decât cele numeroatete de la 1 la n �i o re�et� nu 
con�ine dou� medicamente identice.  
Dac� o re�et� este folosit� atunci se vor cump�ra toate medicamentele înscrise pe ea. 
Cerin�� 
Scrie�i un program care s� determine suma minim� de bani necesar� pentru a cump�ra exact câte unul 
din fiecare dintre cele n medicamente, folosindu-se de re�etele avute la dispozi�ie. 
Date de intrare  
Fi�ierul de intrare reteta.in are urm�torul format : 
− pe prima linie sunt scrise numerele naturale n �i m; 
− pe urm�toarele m linii sunt descrise cele m re�ete, câte o re�et� pe o linie. Linia care descrie o 

re�et� con�ine tipul re�etei (1 necompensat� sau 2 compensat�), urmat de un num�r natural q 
reprezentând num�rul de medicamente de pe re�et�, apoi de q numere distincte din mul�imea {1, 
2, ..., n} reprezentând medicamentele înscrise pe acea re�et�; 

− pe ultima linie a fi�ierului de intrare sunt scrise n numere naturale separate prin câte un spa�iu, 
reprezentând în ordinea de la 1 la n, pre�ul medicamentelor. 

Toate numerele de pe aceea�i linie sunt separate prin câte un spa�iu. 
Date de ie�ire  
Fi�ierul de ie�ire reteta.out va con�ine o singur� linie pe care va fi scris un num�r real cu o 
singur� zecimal�, reprezentând suma minim� determinat�. 
Restric�ii  
1 ≤ N ≤ 20 
1 ≤ M ≤ 15 
1 ≤ pre�ul oric�rui medicament ≤ 200 
Pentru datele de test exist� întotdeauna solu�ie. 
Exemplu 
reteta.in reteta.out Explica�ie 
4 5 
2 1 3 
2 2 2 3 
1 1 1 
1 3 4 1 2 
1 1 3 
8 20 2 16 

45.0 Solu�ia s-a ob�inut prin folosirea primei �i celei de a patra re�ete. 
O alt� solu�ie, dar de cost mai mare, s-ar fi ob�inut dac� se folosea re�eta 
a patra �i cea de a cincea. 

Timp maxim de execu�ie/test: 1 secund� 
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Solu�ie 

Problema admite o solu�ie de complexitate exponen�ial� O(2m). Se genereaz� fiecare 
submul�ime a mul�imii re�etelor. Se identific� acele submul�imi pentru care medicamentele înscrise pe 
re�ete includ toate cele n medicamente, f�r� s� repete vreunul. 

 
Se va p�stra ca solu�ie submul�imea de re�ete care are cost total minim. În continuare v� este 

prezentat� o rezolvare folosind lucru pe bi�i.  
 

O re�et� se va codifica cu ajutorului unui întreg (longint-long). Fiecare bit x (0≤x≤19)va 
codifica prezenta-absen�a medicamentului x+1 de pe re�et�. Cum exist� m re�ete, vectorul L va 
codifica prin elementul L[i] re�eta i+1, 0 ≤ i≤ m-1 . 

Plecând de la exemplu din enun�, a doua re�et� ce von�ine medicamentele 2 �i 3 se va codifica prin 
elementul L[1] �i va acea valoarea 6. 

 
 3  7  8  5 

   

     31 ..6    5     4   3 2    1     0 

   

1 
   

1 
   

………… 
 

 
În acela�i mod, pentru generarea submul�imilor de re�ete ce vor fi folosite, ne vom folosi de vectorii 
caracteristici asocia�i acestora. Pentru aceasta vom utiliza reprezentarea binar� a tuturor numerelor de 
la 0 la 2m-1. 

Dac� variabila s are valoarea 11 atunci ea cuprinde prima, a doua �i a patra re�et�. Medicamentele pe 
care acestea le con�in sunt codificate în L[0], L[1] �i L[3]. 

 
 3  7  8  5 

   

     31 ..6    5     4   3 2    1     0 

   

1 
   

1 
   

………… 
 

   

1 

 
Variabila u va reprezenta o masc� logic� care indic� medicamentele prinse pe re�etele ce apar�in 
submul�imii curente.  
const INF=2000000000; 
var L,T,C:array[0..20]of longint; 
    P:array[0..20]of real; 
    n,m,i,j,k,nr_med,x,s,u:longint; 
    ok:boolean; 
    sum,min:real; 
    f:text; 
begin 
 
 assign( f, 'reteta.in');reset(f); 
 read(f,n,m); 
 for  i:=0 to m-1 do begin 
   read(f, T[i] , nr_med  ); 
   for j:=1 to nr_med do begin 
      read(f, x); 
      L[i]:=L[i] or (1 shl(x-1)); 
    end; 
 end; 
 for i:=0 to n-1 do read(f, C[i]); 
 close ( f ); 
 
 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
long L[20],T[20],C[20],n,m,i,j; 
long k,nr_med,x,s,u,corect; 
double P[20],sum,min; 
 
int main (){ 
 
 freopen ( "reteta.in" , "r" , stdin ); 
 scanf ( "%d %d" , &n , &m ); 
 for ( i=0 ; i<m ; i++ ) { 
  scanf ( "%d %d" , &T[i] , &nr_med  ); 
  for ( j=0 ; j<nr_med ; j++ ) { 
    scanf ( "%d" , &x ); 
    L[i] |= 1<<(x-1); 
  } 
 } 
 for (i=0;i<n;i++) scanf ("%d",&C[i]); 
fclose ( stdin ); 
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 for i:=0 to m-1 do begin 
  sum := 0; 
  for  j:=0 to n-1 do 
   sum:=sum+((L[i] shr j) and 1)*C[j]; 
   P[i]:=sum/T[i]; 
 end; 
 
 
 min:=INF; 
 for s:=0 to 1 shl m -1 do begin 
  sum:=0; u := 0; ok:=true; i:=0; 
  while (i<m) and ok do begin 
   if (s shr i) and 1 = 1 then 
      if (u and L[i])<>0 then  
          ok:=false 
      else begin 
          sum:=sum+P[i]; 
          u:=u or L[i]; 
      end; 
      inc(i); 
  end; 
  if ok and (sum<min) and  
  ( u=( 1 shl n)-1) then min:=sum; 
 end; 
 
 
 assign(f,'reteta.out'); rewrite(f); 
  if (INF-min>0.1)then  
    writeln (f, min:0:1)  
  else  
    writeln(f,'imposibil'); 
 close ( f ); 
end. 

for ( i=0 ; i<m ; i++ ) { 
  sum = 0; 
  for ( j=0 ; j<n ; j++ ) 
    sum += ((L[i]>>j)&1) * C[j]; 
    P[i]=sum/T[i]; 
  } 
  int pp=0; 
   
  min=2000000000; 
  for (s=0 ; s<=(1<<m)-1 ; s++)  
   { 
    sum=0; u = 0; corect=1; 
    for (i=0 ; i<m && corect ; i++ ) 
      if ((s>>i)&1) 
   if (u&L[i]) corect=0;  
         else  
         { 
    sum += P[i]; 
     u |= L[i]; 
   } 
 
if (corect && sum<min && u==(1<<n)-1)  
     min=sum; 
    } 
 
freopen ( "reteta.out","w",stdout); 
 if (min!=2000000000)  
  printf ( "%.1lf\n" , min ); 
 else printf ( "imposibil\n" ); 
 fclose ( stdout );     
return 0; 
} 
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Problema 6 

 
Presupunem c� avem n numere prime notate a1,a2,...,an sortate strict cresc�tor. Form�m un �ir 
strict cresc�tor b ale c�rui elemente sunt to�i multiplii acestor n numere prime astfel încât, multipli 
comuni apar o singur� dat�. Presupunem c� numerotarea pozi�iilor elementelor din �irul b începe tot 
cu 1. 
 
Cerin�� 
Scrie�i un program care cite�te din fi�ierul de intrare valoarea lui n �i apoi cele n elemente ale �irului 
a, determin� elementul de pe pozi�ia m din �irul b �i afi�eaz� în fi�ierul de ie�ire valoarea acestuia. 
 
Date de intrare 
Fi�ierul de intrare numar.in con�ine  

- pe prima linie dou� numere naturale separate printr-un spa�iu care reprezint� primul valoarea 
lui n �i al doilea valoarea lui m; 

- pe a doua linie n numere naturale prime separate prin câte un spa�iu care reprezint� valorile 
elementelor �irului a. Aceste valori sunt dispuse în ordine strict cresc�toare iar ultima dintre 
ele este mai mic� decât un milion. 

 
Date de ie�ire 
Fi�ierul de ie�ire numar.out va con�ine pe prima linie o singur� valoare care reprezint� termenul de 
pe pozi�ia m din �irul b. 
 
Restric�ii �i preciz�ri 

 
� an<1000000 
 

Exemple: 
 
numar.in numar.out Explica�ii 
3 10  
2 3 5 
 

14 
 

�irul b e format din valorile: 
2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,
21,22… 
Pe pozi�ia 10 se afl� num�rul 14 

4 20 
7 23 37 131 
 

98 
 

 

3 11111 
977 1009 1031 

3726237  

   
Timp maxim de executare/test: 1 secund�. 
Solu�ie 

Solu�ia urm�toare nu reprezint� solu�ia oficial� a problemei. Îns�, datorit� optimiz�rii 
memoriei reu�e�te s� ob�in� un punctaj foarte bun.  

Fiecare multiplu este marcat prin intermediul unui bit. În loc s� ne folosit de un vector de 
booleene, sau 0-1 ca s� însemn�m un num�r ca fiind multiplu al unei valori din cele citite, ne vom 
folosi de un vetor de byte-unsigned char, în care vor fi seta�i fiecare din cei 8 bi�i ai fiec�rei 
valori. 
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Astfel, se va marca fiecare multiplu al valorilor citite. S� lu�m ca exemplu valoarea 2. Trebuie 
marcate valorile multiplu de 2, deci 2, 4, 6, 8, 10 ,12 �.a.m.d. În primul element al 
vectorului v, vor marca primii 4 multipli, deci v[0]=170 

 
 3  7  8  5 

   

     7  6    5     4   3 2    1     0 

   

   1  
   

   1  
   

   1  
   

   1  

 
Procedeul continu� pân� sunt marca�i to�i multipli numerelor citite. Dac� dorim s� set�m cu 1 

bitul corespunz�tor valorii x, atunci va trebui ca în cadrul elementului v[(x-1)div 8] s� 
marc�m bitul (x-1)mod 8. 

Dup� procesul de marcare, urmeaz� reg�sirea multiplului cu num�rul de ordine m, care va fi 
identificat prin traversarea secven�ial� a bi�ilor elementelor vectorului v. 
program numar; 
var f,g:text; 
   a:array[0..200] of longint; 
   v:array[0..60000] of byte; 
   x,i,j,nr,n,y,m:longint; 
begin 
 assign(f,'numar.in'); reset(f); 
 assign(g,'numar.out'); rewrite(g); 
 readln(f,n,m); 
 for i:=1 to n do read(f,a[i]); 
 
 for i:=1 to n do begin 
  x:=0; j:=1; 
  while (j<m)and(x<400000) do begin 
    x:=x+a[i]; 
    v[(x-1) shr 3]:= 
  v[(x-1)shr 3]or(1 shl((x-1)and 7)); 
    inc(j); 
   end; 
 end; 
  
 nr:=0;  i:=0; 
 while nr<m do begin 
    for j:=0 to 7 do begin 
     x:=1 shl j; 
     if (v[i]shr j) and 1=1 then  
     begin 
       inc(nr); 
       if nr=m then y:=i*8 + j + 1; 
     end; 
    end; 
    inc(i); 
  end; 
  writeln(g,y); 
  close(g); close(f); 
end. 

#include <stdio.h> 
 
int a[201]; 
unsigned char v[60001]; 
long  x,i,j,nr,n,y,m; 
 
int main(){ 
 freopen("numar.in","r",stdin); 
 freopen("numar.out","w",stdout); 
 scanf("%ld%ld",&n,&m); 
 for (i=1; i<=n; i++)  
            scanf("%ld",&a[i]); 
  
for (i=1; i<=n; i++) { 
  x=0; j=1; 
  while ((j<m)&&(x<400000)) { 
    x += a[i]; 
    v[(x-1) >> 3]= 
  v[(x-1) >> 3] | (1 << ((x-1) & 7)); 
    j++; 
   } 
 } 
  
 nr=0;  i=0; 
 while (nr<m) { 
   for (j=0;j<=7;j++) { 
     if (((v[i] >> j) & 1)==1) { 
        nr++; 
        if (nr==m)  y=i*8 + j + 1; 
      } 
   } 
   i++; 
 } 
 printf("%ld", y); 
 fclose(stdout); fclose(stdin); 
 return 0; 
} 

 


