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Розбiр задачi «Рядки та запити»
Спочатку вiдсортуємо усi рядки в лексикографiчному порядку. Тодi, якщо маємо якийсь рядок

w, усi рядки, префiкс яких рiвний вiдповiдному рядку, будуть знаходитись поруч у вiдсортованiй
послiдовностi. Тобто усi рядки мiж першим рядком, префiкс якого рiвний w, та останнiм таким
рядком, будуть мати префiкс рiвний w.

Тодi, щоб знайти k-й рядок в лексикографiчному порядку, що має префiкс рiвний w, нам достат-
ньо знайти перший рядок iз таким префiксом та взяти k − 1-й рядок пiсля нього. Для цього можна
використати бiнарний пошук.

Джерело: USACO 2014 February Contest, Bronze Problem 2. Auto-Complete
Розробник: Данiїл Смельський

Розбiр задачi «Бамбук»
Легко помiтити, що для початку бамбуки можна розбити на чотири групи, одна з яких буде

вiдповiдати за безкориснi бамбуки(тi що ми не будемо використовувати у наших операцiях, i дов-
жина яких не рiвна жоднiй з a, b, c), а iншi будуть вiдповiдати одному з трьох бамбукiв, якi нам
потрiбно отримати. Пiсля цього, для кожної групи ми рахуємо суму довжин усiх бамбукiв з неї, та
до вiдповiдi додаємо модуль рiзницi сумарної довжини бамбукiв в групi та довжини бамбуку, що
нам необхiдно отримати. Тобто операцiї першого та другого типу можна використовувати вже пiсля
усiх операцiй третього типу.

Реалiзувати перебiр усiх можливих подiлiв бамбукiв на групи можна за допомогою рекурсiї, або
перебравши усi маски довжини n за основою 4.

Джерело: AtCoder Beginner Contest 119 C - Synthetic Kadomatsu
Розробник: Данiїл Смельський

Розбiр задачi «Бобер Марк»
Розглянемо для початку приклад, де виконується обмеження q = 1, тобто ми маємо лише один

запит. Легко помiтити, що якщо використовувати мiста як вершини графу та канали як його ребра,
то ми отримуємо орiєнтований ациклiчний граф. Знайдемо довжину максимального шляху вiд вер-
шини, де буде проходити вечiрка до усiх вершин, якi з неї досяжнi. Вiдповiддю буде максимальне
значення цiєї довжини серед усiх вершин, до яких ми можемо потрапити, i за виключенням тих
вершин, де живуть зайнятi бобри. Таке рiшення буде працювати за O(n+m) на кожен запит.

Для вирiшення задачi без обмежень, треба розбити запити на двi групи: запити, де кiлькiсть
заблокованих вершин менше за деяку константу c, та запити, де кiлькiсть цих вершин бiльше за c.

Кiлькiсть запитiв другого типу не перевищує
m

c
. Отже, якщо брати c =

√
m, можна отримати,

що кiлькiсть таких запитiв не бiльше за c. Якщо вирiшувати кожен з цих запитiв за O(n +m), як
ми вже розглянули, то отримаємо асимптотику O((n+m)×

√
m).

Залишилось вирiшити запити, де кiлькiсть заблокованих вершин менше за c. Для цього, перш
нiж вирiшувати усi запити, можна вiдсортувати усi вершини графи за топологiчним порядком, та
починаючи вiд вершин, що не мають вихiдних ребер, зберiгати для кожної вершини список з c+ 1
максимально вiддалених вiд неї вершин.

Для цього, спочатку додамо в кожну вершину саму себе. Потiм, перебравши сусiдiв вершини,
до яких вiд неї проведено ребро, можна додати максимально вiддаленi вершини вiд неї, та обрати
з усiх вершин c + 1 максимально вiддалену. Оскiльки обидва списки будуть вже у вiдсортованому
порядку, їх можна об’єднати за лiнiю, тобто за суму довжин двох спискiв.

Тепер, отримавши запит, де кiлькiсть заблокованих вершин менше за c, можна взяти першу
найбiльш вiддалену вершину в списку вершини tj , яка не є заблокованою.

Отримаємо рiшення за O((n+m)×
√
m)

Джерело: The 17th Japanese Olympiad in Informatics (JOI 2017/2018). Spring Training
Camp/Qualifying Trial. Contest Day 3 – Bitaro’s Party

Розробник: Данiїл Смельський
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Розбiр задачi «Максимальна сума»
Для вирiшення задачi на повний бал, найголовнiше, що треба помiтити— якщо ми маємо три

рiвнi квадрати, то завжди можна провести вертикальну, чи горизонтальну пряму так, щоб вона не
перетинала жодний квадрат, та щоб з одного боку вiд прямої знаходився один квадрат, а з iншого
вiдповiдно два iншi.

Припустимо, що ми будемо проводити тiльки горизонтальну пряму (випадок з вертикальною
прямою аналогiчний, нам достатньо обернути один раз матрицю на 90 градусiв та ще раз вирiшити
ту саму задачу). I припустимо, що зверху вiд нашої прямої буде знаходитись лише один квадрат (для
випадкiв, де вiн буде знаходитись знизу вiд прямої, достатньо обернути матрицю на 180 градусiв,
та вирiшити ту саму задачу).

Припустимо, що ми зафiксували, де буде знаходитись верхнiй квадрат. Нехай d—максимальний
номер рядка, що належить цьому квадрату. Тодi, оскiльки пiсля нього ми проводимо горизонтальну
пряму, та два iнших квадрати будуть знаходитись пiд нею, нам треба для пiдматрицi [d+1, 1][n,m],
знайти максимальну суму у двох квадратах, що не можуть перетинатись.

Треба зробити попереднє пiдрахування dp[i]—максимальна сума у двох квадратах, що не пе-
ретинаються, та знаходяться на пiдматрицi [i, 1][n,m]. Розглянемо спочатку тi випадки, де один
з цих двох квадратiв починається у рядку i (щоб враховувати iншi випадки, достатньо брати
dp[i] = max(dp[i], dp[i+ 1])). Тепер, зафiксуємо праву межу цього квадрату — число r. Звiдси, квад-
рат буде займати клiтинки пiдматрицi [i, r− k + 1][i+ k − 1, r]. Залишилось усього три варiанти, де
буде знаходитись другий квадрат:

1. Його правий нижнiй кут буде знаходитись у пiдматрицi [i, k][n− k + 1, r − k].

2. Його правий нижнiй кут буде знаходитись у пiдматрицi [i+ k, k][n− k + 1,m].

3. Його лiвий нижнiй кут буде знаходитись у пiдматрицi [i, r + 1][n− k + 1,m− k + 1].

Щоб знайти оптимальний квадрат, що залишився, можемо застосувати додаткову квадратну
динамiку.

Таке рiшення буде мати складнiсть O(n ∗m).
Джерело: Asia-Pacific Informatics Olympiad, 2009 - Digging for Oil
Розробник: Данiїл Смельський
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