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Задача А, Два квадрата

Для зручностi пронумеруємо клiтинки полотна. Перший рядок прону-
меруємо злiва направо числами вiд 1 до n, другий - вiд n + 1 до 2n, i так
далi. Знайдемо зафарбовану клiтинку з найменшим номером. Ця клiтинка
повинна бути лiвим верхнiм кутом одного з квадратiв (нiякою iншою части-
ною квадрату вона бути не може, адже згори та злiва вiд неї всi клiтинки
бiлi). Аналогiчно, клiтинка з найбiльшим номером повинна бути правим
нижнiм кутом iншого квадрату. Це твердження справедливе i для випадку,
коли квадрати спiвпадають.

Залишилось знайти довжину сторони квадратiв.

Повернемося до зафарбованої клiтинки з найменшим номером (лiво-
го верхнього кутка першого квадрату). Заведемо два вказiвники та будемо
одночасно рухати їх з цiєї клiтинки вправо та вниз, доки хоча б один вказiв-
ник не вийде за межi холсту або не потрапить до бiлої клiтинки. Вiдстань,
яку пройдуть вказiвники, i буде довжиною сторони квадрату. Зауважимо,
що рухати лише один вказiвник недостатньо, адже два квадрати можуть
бути намальованi поруч, що продовжить шлях одного з вказiвникiв.

Знаючи довжину сторони квадратiв, лiвий верхнiй куток першого та
правий нижнiй другого, можемо вивести вiдповiдь.
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Задача B, Творческие выходные

Давайте для кожного кольору порахуємо скiльки планок у парканi в
нього пофарбовано (помiтимо, що для якихось кольорiв це значення може
дорiвнювати 0), який назвемо count[ai].

Нам необхiдно придумати алгоритм фарбування паркану, керуючись
яким, Тринiдад Iтобагович витратив би якнайбiльше часу. Так як вiн зав-
жди працює лише з невикористаними банкам, то слiд зауважити, що пофар-
бувавши i-ту планку вai-ий колiр, ми не зможемо її бiльше пофарбувати в
iнший колiр (iнакше не зможемо отримати кiнцеву розфарбовку паркану).
З цього слiдує, що кожною новою банкою фарби ми можемо фарбувати всi
планки i, що ще не пофарбованi в колiр ai.

Оптимальнiше за все буде скористатися таким жадiбним алгоритмом
— фарбувати паркан (його доступнi планки) у рiзнi кольори в порядку зро-
стання їх count[ai]. Чому? Очевидно, що з кожною новою банкою фарби
кiлькiсть планок у парканi, що що не пофарбованi у свiй кiнцевий колiр,
буде зменшуватися (як наслiдок i кiлькiсть часу витраченого на фарбу-
вання планок), тому ми будемо використовувати фарби в такому поряд-
ку, щоб дана кiлькiсть зменшувалась найповiльнiше (у порядку зростання
count[ai]).

Складнiсть такого розв’язку – O(n log n).

Задача C, Непростая сумма

Скористаємось сортуванням пiдрахунком. Вiдповiдь будемо рахувати
як

n∑
i=1

sumi
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, де

sumi = cnti ·
n∑

j=1

(j%i) · cntj

, a cnti - кiлькiсть чисел, що дорiвнюють i. Залишилося навчитися ефектив-
но пiдраховувати sumi.

Помiтимо, що всi числа, що меншi за i, дають у якостi залишку своє
власне значення, тому нам достатньо пiдрахувати суму всiх чисел, що меншi
за i. З бiльшими числами вчинимо хитрiше. Розiб’ємо їх на такi вiдрiзки:
[i, 2i), [2i, 3i), [3i, 4i), ... . Навчимося швидко знаходити вiдповiдь для таких
вiдрiзкiв.

Розглянемо вiдрiзок [k · i, (k + 1) · i). Помiтимо, що число k · i+ j при
дiленнi на i дає залишок j. Тому, якщо ми присто додамо до вiдповiдi число
k · i + j, то вiдповiдь збiльшиться на k · i бiльше, чим треба. Тому, якщо
ми складемо всi числа з вiдрiзку [k · i, (k + 1) · i), то нам потрiбно буде
прибрати (k · i) · cntk·i...(k+1)·i. Через це суму залишкiв на такому промiжку
можна обчислити як sumk·i...(k+1)·i − (k · i) · cntk·i...(k+1)·i.

Такий розв’язок потребує O(n) часу на сортування i O(n+ n
2 +

n
3 + ...+

n
n) = O(n log n) на обчислення вiдповiдi.

Задача D, Роборалли

Розглянемо орiєнтований граф у котрому є нескiнченна кiлькiсть шля-
хiв (у ньому завжди знайдуться цикли) та на кожному ребрi є певний сим-
вол, котрий ми отримаємо перейшовши по цьому ребру. Якщо починаючи
з вершини X ми вже маємо стрiчку довжини len, то можемо почати шлях
(однозначний - оскiльки, за умовою, з кожної вершин виходить лише одне
ребро) ми можемо на кожному кроцi отримувати новий символ та утворю-
вати нову стрiчку довжини len+1. Таким чином ми для графу з N вершин
ми можемо отримати саме N стрiчок заданої довжини i для кожної верши-
ни вони будуть однозначнi.
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Якщо ми хочемо отримати стрiчку довжини M , то починати з кожної
вершини та утворювати стрiчку такої довжини для порiвняння досить не-
оптимально. Такий розв’язок буде працювати O(N ·M).

Розглянемо метод двiйкового пiдйому.

Якщо склеїти два ребра довжини 1, то вийде одне ребро довжини 2. А
якщо склеїти 2 ребра довжини 2 (a→ b i c→ d), то можна також отримати
1 ребро довжини 4 a → d. I так далi. Тому на кожному кроцi замiсть
порiвняння рядкiв, що утворюють шляхи довжини 2x, можна порiвняти
лише вершини та утворити шлях довжини 2x+1.

Iснує декiлька варiантiв пiдтримки вiдсортованостi шляхiв. Пропону-
ємо наступний. Для кожного такого об’єднання вiдсортуємо всi шляхи дов-
жини 2x та порiвняємо символи, що їх презентують; на кожному кроцi ко-
жному шляху надамо певний порядковий номер, який не може покращитись
зi збiльшенням значення X, а може лише погiршитись (якщо на чергово-
му кроцi ми поєднаємо два шляхи, якi презентують рiзнi символи, хоча до
певного етапу вони були однаковi, а якщо на етапi X презентуючий сим-
вол “погiршився” для вершини A, то вона втратить свою позицiю у масивi
вiдсортованих шляхiв).

У цiй задачi для простоти можна вирiшити її бiльше як для числа M ,
а для числа 2x ≥M .
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