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Problema 2 – Genetic 100 puncte 

 
Aflat în vacanță, după sesiune, Ionel se plictisește de zor în lipsa temelor din facultate. Într-una din zile, neavând ce face, se 

gândește la unul din cursurile pe care le-a studiat în anul precedent, legat de algoritmi genetici, și vrea să creeze un mic 

simulator liniar de celule (vii sau moarte), pentru care să afle configurația după un număr de generații. Pentru asta el 

consideră o bandă genetică unidimensională, având în prima generație un singur element, și care poate se extinde în funcție 

de generația curentă. 

Inițial, se consideră o singura celulă pe poziția 0, care este întotdeauna vie. La fiecare generație nouă, se creează o nouă 

celulă vie la dreapta, astfel încât la pasul K, vor exista fix K celule pe bandă. Întotdeauna prima (baza genetică) și ultima 

celulă (cel mai nou exemplar) se consideră vii în pasul curent. Restul celulelor își modifică structura astfel (considerăm 

exemplu pentru celula cu numărul de ordine P): 

- dacă la pasul K-1, celulele P-1, respectiv P, aveau aceeași stare (amândouă vii, sau amândouă moarte), atunci 

celula P moare; 

- dacă la pasul K-1, celulele P-1 și P aveau stari diferite, atunci celula invie. 

Cerinţă 

Dându-și seama că problema se poate extinde la infinit, Ionel vă cere să-l ajutați să găsească configurația benzii genetice în 

pasul N. 

 

Date de intrare  
Fișierul de intrare genetic.in va conține pe prima linie numărul N, reprezentând numărul de pași după care se dorește aflarea 

configurației. 

 

Date de ieşire 
Fișierul de ieșire genetic.out va conține N numere, separate prin spațiu, reprezentând configurația benzii la momentul cerut. 

Reprezentarea pentru vie este 1, iar pentru moartă este 0. 

 

Restricţii şi precizări 
- 0 <= N <= 1 000 000 

 

Exemplu 

genetic.in genetic.out 

5 1 0 0 0 1 

 

Timp maxim de execuţie/test: 0.5 secunde. 

Memorie totală disponibilă:  16 MB 


