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Задача A. Жага до краси
Це задача на реалiзацiю.
Важливо помiтити, що немає рiзницi в якому порядку ми будемо виконувати операцiї - чи спо-

чатку мiняти мiсцями стовпчики, чи мiняти мiсцями рядки.
Оскiльки, нам гарантується, що гарну матрицю завжди можливо отримати за допомогою макси-

мум однiєї перестановки стовпчикiв й однiєї перестановки рядкiв, можемо знайти наївним алгорит-
мом, першу пару стовпцiв, яку треба помiняти мiсцями (вона буде першої i єдиною) й аналогiчним
чином знайдемо рядки, якi необхiдно переставити.

Задача B. Бiнарний код
Додатково кожне число вiзьмемо в дужки. Також запам’ятаємо для кожної вiдкриваючої дужки,

позицiю закриваючої. Тодi отримаємо дуже просту рекурсивну формулу:

solve(st, l, r, k) =


solve(st, l + 1, closesl − 1, k − 1) + solve(st, closesl + 1, closesclosesl+1 − 1, k − 1) + ..., if l < r{
(22∗k, 0), ifstl = 0

(0, 22∗k)

Де closesi- позицiя дужки, що закриває дужку на позицiї i. Тодi рiшення на задачу буде
solve(st, 1, st.size()− 2, k)

Якщо теперiшня матриця складається повнiстю з нулiв або одиниць - тодi вертаємо (22∗k, 0) або
(0, 22∗k). Iнакше, наша матриця розбивається на 4: ЛВ (лiва верхня), ПВ (права верхня), ПН, ЛН.
Запустимо для них рекурсивно знаходження вiдповiдi й додамо всi вiдповiдi - це буде рiшення для
теперiшньої матрицi.

Задача C. Фотозаняття
Оскiльки рiзниця мiж сусiднiми елементами в масивi не бiльше, нiж один, тодi розмiр найбiльшої

зростаючої пiдпослiдовностi на промiжку вiд l до r буде (ai − aj + 1)→ max, де l 6 j 6 i 6 r.
Пiдтримувати цю рiзницю можна як за допомогою дерева вiдрiзкiв, так i за допомогою розрiд-

женої таблицi, при чому другий варiант буде набагато ефективнiшим, так як в розрiдженої таблицi
набагато менша константа операцiй, нiж в деревi вiдрiзкiв.

Принцип, за яким будемо з’єднувати вiдповiдi дуже простий. Нехай ми знаємо для вiдрiзка [l,m]
й вiдрiзка [m + 1, r] наступне: мiнiмальний елемент на цьому вiдрiзку(mn), максимальний елемент
(mx) й довжину найбiльшої зростаючої пiдпослiдовностi (ans). Тодi значення для вiдрiзка [l, r]
обрахуємо наступним чином:

mn = min(mnl,mnr);mx = max(mxl,mxr); ans = max(ansl, ansr,mxr − mnl + 1), де
mnl,mxl, ansl - мiнiмум, максимум й довжина НЗП в лiвому вiдрiзку, а mnr,mxr, ansr - в правому.

Таким чином, загальна асимптотика такого рiшення O(q ∗ log2(n))

Задача D. Клавiатура
Придумаємо наступну динамiку: для кожної лiтери на клавiатурi будемо зберiгати найдовшу

сумарну вiдстань набраного текста на кроцi i. Тодi перерахунок динамiки буде займати на кожному
кроцi найгiршому випадку O((n ∗m)2) операцiй. Всього лiтер в текстi - l, тодi сумарна асимптотика
такого рiшення буде O(l ∗ (n ∗m)2).

Звичайно, запустивши таке рiшення на останньому тестi, результат ми отримаємо не ранiше, нiж
через 2 роки. Тодi можна зробити дуже просту, але ефективну оптимiзацiю. Помiтимо, що нам майже
нiколи не вигiдно переходити в лiтеру, яка знаходиться на центрi клавiатури, якщо є можливiсть
перейти в якусь лiтеру, яка знаходиться в кутi клавiатури. Тодi для кожного кута клавiатури будемо
зберiгати не бiльше, нiж 50 найближчих позицiй кожної лiтери алфавiту. Таким чином, загальна
кiлькiсть позицiй кожної лiтери не буде бiльше, нiж 200. Тодi асимптотика нашого рiшення буде
O(l ∗ 2002). Таке рiшення дозволить отримати максимальну кiлькiсть балiв на кожному тестi.
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