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Розбiр задачi «Мiнiмум»
Пiдзадача 1
Нехай k = min(a1, b1), тодi x = [k, k].
Пiдзадача 2
Оскiльки m мале, то можна перебрати можливi значення. Якщо для певного числа немає обме-

ження, то воно може бути довiльним.
Пiдзадача 3
Якщо min(xai , xbi) = c, тодi ми знаємо, що xai > c i xbi > c. Тодi xi = max(cj) для усiх j таких,

що або aj = i, або bj = i.
Це можна зробити за допомогою двох циклiв. Тому складнiсть буде O(n2).
Пiдзадача 4
Оскiльки ci 6 10, то iснує рiшення, де кожне число вiд 1 до 10. Ми можемо перебрати усi можливi

варiанти, яких 10n. Та перевiрити чи всi умови виконуються. Звернiть увагу, що можуть бути кiлька
обмежень для однiєї i тiєї самої пари. Тому у нас буде не бiльше n2 унiкальних обмежень. Очевидно,
що можна перевiряти лише їх. Тому складнiсть перевiрки на правильнiсть буде O(n2). Сумарна
складнiсть буде O(10n · n2).

Пiдзадача 5
Така сама iдея, як i в пiдзадачi 3, але можна покращити складнiсть до O(n), запустивши один

цикл з m обмеженнями та одночасно збiльшуючи xi, якщо є потреба.
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II онлайн змагання учасникiв IV етапу Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики (3-тє травня 2020)

Розбiр задачi «Лазери»
Пiдзадача 1
У цiй пiдзадачi R = 1, X = 1,тобто у нас є тiльки один рядок i одна стiна. Помiтимо, що якщо

довжина стiни дорiвнює w, то вiдрiзок (L − w,w) завжди буде заблокований. Тому вiдповiдь буде
max(0, 2w − L).

Пiдзадача 2
Щоб вирiшити задачу без обмеження R = 1, зауважте, що лише найдовша стiна має значення,

оскiльки кожна iнша стiна може "ховатися"за довшою стiною. Отже, ви можете визначити макси-
мальну довжину стiни, i потiм повернутися до пiдзадачi 1.

Пiдзадача 3
Щоб перевiрити, чи стовпець вiльний принаймнi в одному розташуваннi, ми перебираємо кожен

рядок i зсуваємо стiни до лiвого краю рядка, поки це можливо зробити без блокування поточного
стовпця. Всi iншi стiни, якi не помiстилися лiворуч, ми зсуваємо праворуч. Якщо нам вистачило
мiсця для стiн праворуч, то в цьому рядку ми можемо зробити поточний стовпець вiльним. Щоб
перевiрити, чи стовпець може бути вiльним в якомусь розташуваннi, перевiримо, чи вiн може бути
вiльним в обох рядках.

Замiсть того, щоб кожен раз виконувати зсування стiн лiворуч та праворуч, ми можемо створити
окремий масив для кожного ряду, що мiстить суму довжин стiн на префiксi. За допомогою бiнарного
пошуку, можна легко i достатньо швидко знаходити кiлькiсть стiн, якi помiстяться лiворуч. Отже,
загальна складнiсть рiшення становить O(LRlogX).

Пiдзадача 4
Рiшення пiдзадачi 3, можна легко розширити, щоб вирiшити пiдзадачу 4. Просто перевiряємо

для кожного стовпця всi рядки, а не лише два.
Пiдзадача 5
У цiй пiдзадачi 1 6 L 6 106. Ми можемо розширити рiшення пiдзадачi 4, щоб вирiшити цю. Перш

за все ми розглянемо розташування, коли всi стiни зсунутi влiво, тобто коли стовпчик, який ми
розглядаємо, є L-им стовпцем. Тепер будемо рухати стовпчик, який ми розглядаємо лiворуч. Коли
стовпець пересунувся лiворуч на 1, ми повиннi усi стiни, якi зараз закiнчуються на цьому ж стовпцi
пересунути вправо, при цьому запам’ятовуючи максимальну сумарну довжину стiн, пересунутих
вправо серед усiх рядкiв. Це рiшення працює в часi O(L+

∑
X).

Пiдзадача 6
Зауважимо, що для кожного ряду ми можемо знайти множину стовпцiв, що можуть бу-

ти вiльними в цьому стовпцi. Ця множина — об’єднання множин для кожного 1 6 i 6 X
(l1 + . . .+ li, L− li+1 − . . .− lX)− (L− li − . . .− lX , l1 + . . .+ li).

Щоб використати це рiшення для декiлькох рядкiв, ми просто розглянемо обернення цих множин
у кожному рядку (тобто набiр стовпцiв, якi заблокованi, а не вiльнi), i потiм зробимо об’єднання
цих множин по всiх рядках. Це рiшення працює в часi mathcalO(

∑
Xlog

∑
X).
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Розбiр задачi «Перестановка»
Пiдзадача 1
В цiй пiдзадачi 1 6 n,m 6 9. Одним iз пiдходiв до цiєї задачi було перебрати усi можливi

перестановки, перевiрити якi з них мають мiнiмальне кiстякове дерево, що складається з ребер b,
та обрати з них мiнiмальну лексикографiчно.

Пiдзадача 2
Пiдзадача 2 може бути вирiшеною неоптимальною версiєю фiнального рiшення. Щоб знайти

лексикографiчно мiнiмальну перестановку W треба спочатку мiнiмiзувати W1, потiм мiнiмiзувати
W2, i так далi.

Ми перебираємо ребра у порядку зростання номера та робимо наступне:

• Якщо ребро вже має вагу, iгноруємо його.

• Iнакше, якщо ребро належить b, ставимо йому мiнiмальну вагу, яку ми ще не використовували.

• Iнакше, якщо ребро (a, b) не належить b, ми розглядаємо шлях (a, b) у деревi з ребер b. Оскiльки
усi ребра на цьому шляху повиннi мати меншу вагу нiж ребро (a, b), ми можемо розглядати
тiльки ребра, що ще не мають вагу. Кожному з цих ребер назначимо мiнiмальний не зайнятий
номер, у порядку зростання номера ребра. Потiм ребру (a, b) видамо мiнiмальний не зайнятий
номер.

Обробка кожного ребра займає O(n) операцiй, наївним алгоритмом. Асимптотика такого рiшення
O(n×m).

Пiдзадача 3
Рiшення для другої пiдзадачi так само буде працювати для третьої, оскiльки на шляху (a, b) буде

не бiльше двох ребер. Тодi кожне ребро буде опрацьованим за O(1) операцiй, а загальна асимптотика
такого рiшення O(m), i реалiзовувати таке рiшення легше нiж попереднє.

Пiдзадача 4
В данiй пiдзадачi ребра b утворюють лiнiю. Це спрощує реалiзацiю другої пiдзадачi, оскiльки ми

можемо пiдтримувати в сетi усi позицiї на яких ще не видалене ребро. I одразу як ми назначаємо
ребру вагу, видаляємо його iз сету. Така реалiзацiя буде мати асимптотику O(m log m).

Пiдзадача 5
В данiй пiдзадачi граф утворює цикл. Єдиному ребру що не належить b можна дати вагу n, а

усiм iншим ребрам вагу вiд 1 до n− 1, у порядку зростання номеру ребра.
Пiдзадача 6
В данiй пiдзадачi n = m. Нехай єдине ребро, що не належить b, це ребро (a, b). У зростаючому

порядку ваги, ми помiчаємо усi ребра, що мають номер менше нiж номер ребра (a, b). Потiм помi-
чаємо усi ребра що лежать на шляху (a, b), у тому ж порядку. Далi помiчаємо ребро (a, b), i потiм
усi iншi ребра.

Пiдзадача 7
Фiнальне рiшення включає оптимiзоване рiшення другої пiдзадачi. Ми можемо використовувати

систему незалежних множин, щоб знаходити лише непомiченi ребра на шляху (a, b).
Для цього, коли ми помiчаємо ребро, ми об’єднуємо його кiнцi в одну вершину системи незалеж-

них множин, де предком пiдвiшеної вершини ми обираємо вершину що ближче до кореня дерева.
За корiнь при цьому на початку можна взяти будь-яку вершину. Коли нам треба помiтити ребра
на шляху, ми можемо по черзi брати вершину з бiльшою глибиною, та помiчати ребро до її предка,
поки обидвi вершини не зустрiнуться в їх найменшому спiльному предку. Коли ми знайдемо усi
ребра на шляху (a, b) їм можна видати вагу у порядку зростання їх номера. Загальна асимптотика
такого рiшення O(m log m).
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Розбiр задачi «Тасування»
Пiдзадача 1
У цiй пiдзадачi b = 2 та k = 3.
Iснує C3

6 ÷ 2! = 10 можливих унiкальних запитiв, при цьому маємо обмеження q = 100. Також
розумiємо, що iснує n! = 720 рiзних варiантiв x. Можна згенерувати усi 10 запитiв. Потiм проiте-
руємося по всiм можливим x i промоделюємо 10 запитiв, порiвнюючи результати моделювання i
результати поверненi програмою. Коли всi результати спiвпадають, тодi x визначено.

Пiдзадача 2 У цiй пiдзадачi b = 3 i k = 2.
Iснує C2

6×C2
4÷3! = 15 можливих унiкальних запитiв. x знову можна визначити методом перебору

усiх значень, описаним в Пiдзадачi 1.
Пiдзадача 3 У цiй пiдзадачi q = 12 i порядок b множин невипадковий (порядок не змiнюється).
Для кожного запиту, m-а група з k чисел у запитi якимось чином спiвставляється з m-ою групою

з k чисел у результатi запиту. Якщо число i зустрiчається у m1-iй, m2-iй, ...,mq-iй множинах серед
q запитiв, тодi число xi також зустрiчається у тих самих m1-iй, m2-iй, ...,mq-iй множинах серед q
результатiв запитiв.

Цiль цiєї пiдзадачi — знайти якусь послiдовнiсть запитiв таку, що кожне число i вiд 1 до n має
унiкальну послiдовнiсть m1,m2, ...,mq множин у яких воно з’являється. xi визначається як число iз
результатiв запитiв, що має таку саму послiдовнiсть.

Враховуючи обмеження, ми можемо звести задачу до такої:
Згенерувати N унiкальних чисел (назвемо їх iдентифiкаторами) у системi числення з основою b

таких, що кожна цифра вiд 0 до b− 1 зустрiчається на кожнiй позицiї рiвно k разiв.
З кожним запитом ми використовуємо одну нову цифру у всiх iдентифiкаторах. За оптимального

генерування, максимальна довжина iдентифiкатору (i вiдповiдно оптимальна кiлькiсть запитiв) буде
не бiльшою за dlogb(n)e

Пiдзадача 4
У цiй пiдзадачi k = 2 i q = 4. Зведемо пiдзадачу до задачi на графах. Нехай кожне число у

запитах це вершина графа. Знаходження чисел в однiй множинi розмiру k = 2 будемо розглядати
як неорiєнтоване ребро мiж ними. Помiтимо, що якщо у графi запиту присутнє ребро мiж i та j,
то у графi результату запиту буде присутнє ребро (xi, xj). Декiлька запитiв будемо об’єднувати у
один граф iз рiзними кольорами ребер.

В результатi ми отримуємо два iзоморфнi графи з неорiєнтованими, зафарбованими ребрами:
один граф ми отримали iз запитiв, i один iз результатiв на цi запити.

Щоб визначити xi необхiдно, щоб вершина i у графi запитiв мала таку ж саму зв’язнiсть як i
вершина xi у графi результатiв. Щоб визначити x, треба, щоб усi вершини однозначно визначались
за їх зв’язнiстю, тобто щоб граф не мав автоморфiзму.

З маленькою кiлькiстю запитiв, iнтуїтивним кроком може бути створення однiєї компоненти
зв’язностi у найменшу кiлькiсть запитiв. Циклiчний граф можна створити за 2 запити:

• [1, 2], [3, 4], [5, 6], ..., [n− 3, n− 2], [n− 1, n] для першого запиту, ребра фарбуємо у червоний

• [2, 3], [4, 5], [6, 7], ..., [n− 2, n− 1], [n, 1] для другого запиту, фарбуємо у синiй.

В результатi маємо циклiчний граф з червоними та синiми ребрами, але цей граф ще досi має
автоморфiзм. Щоб зруйнувати симетрiю, два додаткових запити можна використати для однознач-
ної iдентифiкацiї «кореня». Iснує декiлька можливих методiв це зробити, i один iз них— визначити
вершину 1 як корiнь:

• Змiшуємо першi двi групи першого запиту: [1, 3], [2, 4], [5, 6], ..., [n − 3, n − 2], [n − 1, n]— третiй
запит, ребра фарбуємо у зелений.

• Змiшуємо першi двi групи другого запиту [2, 4], [3, 5], [6, 7], ..., [n − 2, n − 1], [n, 1]—четвертий
запит, фарбуємо у жовтий.

Цi третiй та четвертий запити згенерують тi самi ребра що i в першому та другому запитах
вiдповiдно, окрiм перших двох груп. Пiсля усунення повторiв (зелений-червоний) та (синiй-жовтий)
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ребер, помiтимо, що вершина 1 у графi запитiв i вiдповiдно x1 у графi результатiв будуть з’єднанi з
зеленими ребрами, проте не будуть з’єднанi з жовтими. Граф бiльше не має iзоморфiзмiв. Залишок
x може бути визначений iтеруванням по червоним та синiм ребрам у графi результатiв, починаючи
з x1.

Пiдзадача 5 У цiй пiдзадачi b = 2 i q = 12.
Використовуючи всього три запити можна визначити одне iз значень x, наприклад x1. Для

наступних запитiв завжди кладiть «корiнь» (x1) у першу множину. Тодi який би результат не отри-
мався, множина, що мiстить x1 це перша множина, i всi її елементи якось спiвставляються з першою
множиною запиту. Випадковiсть порядку множин скасована, а тому ми звели задачу до Пiдзадачi
3.

Ця пiдзадача може бути розв’язана у 3 + dlogb(n)e запити. Оптимiзацiї (повторне використову-
вання даних запитiв) можуть зменшити це значення до 12 у найгiршому випадку.

Пiдзадача 6 Розглянемо бiльш загальну версiю зведення задачi до графу. Для довiльного k
ми будемо використовувати технiку описану у Пiдзадачi 4, але при цьому будемо «об’єднувати
вершини». Наприклад, множину з k чисел будемо розглядати як «корiнь» з номером 1 i колективну
супервершину з номерами [2, 3, ..., k]. Так як тепер кожна множина мiстить лише двi «ефективнi»
вершини, то ми можемо перейти до використання технiки Пiдзадачi 4, щоб визначити x1 й iншi
вершини серед b «коренiв».

Примiтка: технiка описана в Пiдзадачi 4 тепер використовує лише 3 запити замiсть 4-ьох, тому
що нерiвномiрнi розмiри «кореня» i супервершини одразу руйнують симетрiю у графi.

Як тiльки ми дiзнаємося значення b «коренiв» у x, ми зможемо використати технiку описану в
Пiдзадачi 5. Ми покладемо перший «корiнь» у першу множину, другий «корiнь» у другу, i так далi
до b-ої множини. Коли ми отримаємо результат запиту порядок множин може бути визначений за
рахунок вже вiдомих нам b коренiв. Таким чином, ми звели задачу до Пiдзадачi 3.

Ця пiдзадача може бути вирiшена у 3 + dlogb(n)e запити. Подальшi оптимiзацiї зменшать це
значення до 9 у найгiршому випадку.

Сторiнка 5 з 5


