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Розбiр задачi «Ледi та таксi»
Iснує оптимальний розв’язок задачi, у якому буде не бiльше одного таксi i, такого, що ми проїдемо
у цьому таксi вiдстань li , де 1 6 li < Zi . У всiх iнших таксi j ми проїдемо вiдстань рiвну або 0, або
Zj . Також можна довести, що серед таксi у яких ми проїдемо хоча б один кiлометр, таксi у якому
ми проїдемо не максимальну можливу вiдстань Zi , буде мати максимальне значення ci , бо iнакше
на ньому було б оптимально проїхати як мiнiмум 1 кiлометр, який ми могли проїхати за бiльшу цiну
в iншому таксi.
Спочатку вiдсортуємо усi таксi у порядку зростання ci . Можемо розв’язувати задачу динамiчним
програмуванням, де стан dpi,j позначає, за яку мiнiмальну вартiсть ми можемо проїхати i кiлометрiв,
використовуючи таксi що мають номера не бiльше за j. Можливi переходи будуть наступнi:
• dpi,j+1 = min(dpi,j , dpi,j+1 )
• dpi + zj , j = min(dpi+zj ,j , dpi,j−1 + dj + cj ∗ zj )
У другому переходi, якщо w 6 i + zj , можна спробувати оновити вiдповiдь, тодi таксi iз номером
j може бути таксi у якому ми проїдемо не максимальну вiдстань.

Розбiр задачi «Острiв»
Побудуємо граф, у якому вершинами будуть усi дороги в нашому початковому графi. Мiж кожною парою дорiг що належать одному одиничному квадрату проведемо у графi два одностороннiх
ребра. Видiлимо в цьому графi вершини, що вiдповiдають дорогам з одного боку вiд яких вода, а
з iншого одиничний квадрат. Можна довести, що будь-який шлях що проходить мiж парою рiзних
видiлених вершин, буде дiлити острiв на кiлька частин. Додамо цiну ребрам, яка буде рiвна цiнi
дороги, якiй вiдповiдає кiнцева вершина ребра. Цiна щоб почати шлях у деякiй вершинi буде рiвна
цiнi вiдповiдної дороги.
Залишилось знайти найдешевший шлях мiж будь-якою парою видiлених вершин. Для цього запустимо алгоритм Дейкстри, який буде зберiгати два найоптимальнiших шляхи до кожної вершини,
а також номер вершини з якої починався кожен шлях. Це знадобиться щоб уникнути випадкiв циклу,
де шлях починається та закiнчується в однiй i тiй самiй вершинi.

Розбiр задачi «Пазл»
Для кожного значення i вiд 0 до k − 1, запам’ятаємо усi позицiї вiд 1 до n, що дають залишок
i при дiленнi на k. Кожна позицiя вiдповiдає деякому рядку довжини k, що на нiй починається.
Кожна група мiстить усi позицiї, що вiдповiдають рядкам при деякому розбиттi.
У кожнiй групi треба визначити оцiнку, тобто знайти лексикографiчно найменший рядок, i з
усiх груп обрати максимальну оцiнку. Вiдсортуємо кожну групу у лексикографiчному порядку, тодi
оцiнкою буде перший рядок.
Для того щоб швидко порiвнювати пару рядкiв застосуємо бiнарний пошук та хешування. Бiнарним пошуком будемо шукати максимальний префiкс де обидва рядки спiвпадають. Тодi за наступним символом можна визначити який рядок менше.

Розбiр задачi «Дерева»
Спочатку, визначимо, що висота дерева вирощеного пiд час i-го запиту буде не hi , а hi − i. Тодi
дерева можна легко порiвнювати незалежно вiд часу.
Будемо зберiгати два iндекснi масиви. В першому масивi ми для позицiї i будемо зберiгати
висоту дерева що росте на цiй позицiї, а також, значення d1i — довжина максимальної зростаючої
пiдпослiдовностi, що починається з дерева на позицiї i. На цьому масивi побудуємо дерево вiдрiзкiв,
де для кожного вiдрiзку ми зберiгаємо мiнiмальну висоту дерева що на ньому росте (+inf для позицiй
де нема дерев), та максимальне значення d1.
В другому масивi для позицiї i ми будемо зберiгати позицiю де росте дерево iз висотою i, а також
значення d2i , яке вiдповiдає довжинi максимальної зростаючої пiдпослiдовностi в першому масивi,
яка починається з дерева, що має висоту i.
Перейдемо до запитiв.
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Запит першого типу: оскiльки нове дерево буде мати довжину не бiльше 10, буде iснувати не
бiльше 9 дерев що мають меншу висоту, i очевидно, що тiльки для них може змiнитись значення d1
та d2, i якщо воно змiниться, то пiдпослiдовнiсть якiй будуть вiдповiдати цi значення, буде мiстити
нове дерево. Спочатку знайдемо усi дерева що мають меншу висоту нiж поточне. Тепер знайдемо
значення d1 для нового дерева. Для цього треба взяти максимум по d1 в деревi вiдрiзкiв першого
масиву, проте до критерiїв зупинки пiд час спуску по дереву вiдрiзкiв додамо умову що усi дерева
на цьому вiдрiзку мають бiльшу висоту. Тодi ми не бiльше 9 разiв спустимось у вершини якi нам не
пiдходять — мають меншу висоту, але знаходяться правiше. Залишилось оновити значення вершин
дерев що мають меншу висоту та знаходяться злiва. Оскiльки їх значення оновиться лише при умовi
що їх оптимальна пiдпослiдовнiсть буде проходити через нове дерево, можна перерахувати для них
динамiку за квадрат вiд їх кiлькостi.
Запит другого типу: злiва вiд видаленого дерева буде не бiльше 9 старих дерев. Спочатку знайдемо цi дерева, та помiтимо їх позицiї у другому масивi. Тодi, якщо їх кiлькiсть рiвна k, другий
масив розiб’ється на k + 1 iнтервалiв що не мiстять жодне з цих дерев. У кожному з iнтервалiв
знайдемо максимальне значення d2. Тепер, оскiльки ми видаляємо деяке дерево, треба спробувати
оновити висоту кожного дерева злiва, бо їх оптимальна пiдпослiдовнiсть могла проходити через це
дерево. Щоб знайти нове значення d2 для певного дерева, нам треба взяти максимальне значення
d2 серед дерев що мають бiльшу висоту та знаходяться правiше. Для цього, знайдемо максимум
серед максимумiв для кожного iнтервалу що знаходяться правiше за це дерево у другому масивi.
Таким чином ми зможемо знайти значення d2 для дерев якi ми оновили, але тiльки припускаючи що
оптимальна з послiдовностей для кожного дерева не перетинає жодне iнше дерево iз тих якi треба
оновити. Щоб врахувати такi випадки пiсля цього перерахуємо динамiку за квадрат вiд кiлькостi
дерев, як у першому запитi.
Зауважте, що коли ми оновлюємо значення певного дерева ми оновлюємо його значення d1 та
d2 в обох масивах.
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