III ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛIМПIАДИ З IНФОРМАТИКИ, I ТУР

Розбiр задачi «Козак Вус i важлива знахiдка»
Можна виписати значення важливостi таблички для кожного з чотирьох її можливих положень,
та вибрати iз них перше з максимальним значенням.

Розбiр задачi «Козак Вус i цiкава задача»
Розглянемо випадок, коли ми зробимо два вертикальнi розрiзи кiмнати (випадок, коли ми робимо
два горизонтальнi, аналогiчний). Тодi ми отримаємо кiмнати зi сторонами n × x, n × y та n × z, де
x, y, z > 0 та x + y + z = m. Тодi загальний периметр буде рiвний p = 2 · (n + x + n + y + n + z) =
6n + 2 · (x + y + z) = 6n + 2m. Отже, вiн не залежить вiд позицiй де ми будемо робити розрiзи.
Тодi, якщо m > 2, iснує вiдповiдь, i нам пiдiйде варiант зробити кiмнати розмiрами: n × 1, n × 1,
n × (m − 2).
Другий випадок — це коли ми робимо один вертикальний (горизонтальний) розрiз, а потiм одну з кiмнат дiлимо на двi горизонтальним (вертикальним) розрiзом. Припустимо, що ми робимо
перший розрiз у позицiї x, тобто дiлимо кiмнату на двi iз розмiрами n × x та n × (m − x). Тодi,
припустимо, що далi ми будемо дiлити другу кiмнату у позицiї y. Загальний периметр буде рiвний
p = 2 · (n + x + m − x + y + m − x + n − y) = 2 · (2n + 2m − x), тобто периметр не залежить вiд y.
Звiдси, ми можемо отримати x. Якщо n > 1 та 1 ⩽ x < m, то вiдповiдь iснує, i один iз можливих
варiантiв це кiмнати iз розмiрами: n × x, 1 × (m − x), (n − 1) × (m − x).

Розбiр задачi «Козак Вус i НСД»
Розглянемо рiшення для першого блоку. Зробимо за мiнiмальну кiлькiсть крокiв так, щоб числа
йшли у порядку неспадання, тобто ai ⩾ ai−1 . Це ми можемо зробити жадiбно, перебираючи числа
злiва направо, та збiльшуючи вiдповiдне число так, щоб воно стало бiльше або рiвним за попереднє.
Очевидно, що пiсля цього, усi числа будуть парними, а отже НСД усiх чисел буде бiльший за 1.
Розглянемо рiшення на передостаннiй блок. Припустимо, що НСД усiх чисел пiсля усiх змiн
буде рiвне x. Тодi ми можемо трохи змiнити рiшення для першого блоку. Перебираючи числа злiва
направо, ми спочатку збiльшимо число так, щоб воно було не менше за попереднє, а потiм збiльшимо
його до наступного числа, що дiлиться нацiло на x. Для фiксованого x ми можемо знайти вiдповiдь
за n операцiй, отже x можна перебирати вiд 1 до 104 . Таке рiшення буде працювати за O(n2 ).
Щоб вирiшити останнiй блок можна було помiтити, що перебирати на мiсце x нам можна лише
простi числа, приблизна кiлькiсть яких до 104 це 103 . Таке рiшення буде заходити на повний бал.

Розбiр задачi «Козак Вус i Потоколяндiя»
Для початку, трошки змiнимо умову. Якщо змiнити порядок подiй на протилежний, тодi подiї
можуть мати вигляд:
1. Певна дорога стає розчищеною, тобто по нiй тепер можна пересуватись.
2. До якогось будинку прилiтає певна кiлькiсть людей.
Тодi вiдповiдь на запит «x y z» — це d− (перший день коли сумарне щастя друзiв x та y не
менше за z), де d — це загальна кiлькiсть днiв.
Розгляньмо таке рiшення для окремого запиту, що є достатньо повiльним, але воно нам знадобиться для повного рiшення. Для фiксованого запиту «x y z», будемо шукати вiдповiдь бiнарним
пошуком. Припустимо, що вiдповiдь — це d. Тодi, iнiцiалiзуємо структуру даних СНМ (Система
неперетинних множин), та обробимо першi d подiй. Тобто це або об’єднати двi компоненти у графi,
або збiльшити значення однiєї компоненти. Пiсля цього перевiримо чи достатньо цих запитiв для
того, щоб сумарне щастя людей x та y було не менше за z. Таке рiшення для окремого запиту буде
працювати за O(d · a · log d), де a — це час обробки кожної змiни в СНМ.
Тепер скористаємось методом паралельного бiнарного пошуку. Для кожного запиту у нас є log(d)
iтерацiй, на кожнiй з яких ми перевiряємо, чи пiдходять нам першi w подiй. Об’єднаймо пошук
вiдповiдi для кожного запиту на кожнiй iтерацiї. Тобто на певнiй iтерацiї ми для кожного запиту
пiдтримуємо вiдрiзок (li , ri ), на якому лежить вiдповiдь до нього, i перевiряємо, у якiй половинi цього
i
вiдрiзка буде лежати вiдповiдь на наступнiй iтерацiї. Для кожного запиту зафiксуємо midi = li +r
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Сторiнка 1 з 2

III ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛIМПIАДИ З IНФОРМАТИКИ, I ТУР
позицiю яку нам треба перевiрити. Тодi, будемо оброблювати усi подiї злiва на право, та пiсля j-ї
змiни ми перевiримо вiдповiдь для усiх запитiв у яких midi = j. Таке рiшення буде працювати за
O(log d · a · (d + s)).
СНМ: http://bit.ly/2t1HxYT
Паралельний бiнарний пошук: https://codeforces.com/blog/entry/45578

Розбiр задачi «Козак Вус i свята»
Для початку, вiдсортуємо усi свята у порядку неспадання дати.
Тепер розглянемо рiшення для перших трьох блокiв. Будемо зберiгати масив dpi — максимальна
кiлькiсть свят, якi ми можемо вiдвiдати якщо останнє свято яке ми вiдвiдаємо буде i. Будемо перебирати наступне свято j (j > i). Тодi, якщо ми встигаємо дiстатись вiд свята i до свята j, тобто
День святкування свята i+ вiдстань мiж мiстами де проходять цi свята ⩽ День святкування свята j,
тодi dpj = max(dpj , dpi + 1). Час роботи залежить вiд швидкостi знаходження вiдстанi мiж мiстами,
яку можна пiдрахувати через ДФС для кожного мiста.
Перейдемо до рiшення на повний бал. Побудуємо Центроїдну декомпозицiю, та структуру що
здатна за асимптотику log(n) знаходити вiдстань мiж двома вершинами у деревi. Тепер по черзi
будемо оброблювати свята та рахувати масив dp. Припустимо, що наше свято вiдбувається у вершинi
v у день d. Будемо перебирати вершину p — будь-який предок вершини v у Центроїднiй декомпозицiї.
Звiдси, ми припускаємо, що пiсля попереднього свята ми спочатку прийдемо до вершини p, а потiм
до вершини v. Давайте для кожної вершини зберiгати множину подiй (day, ans) — ми прийшли
у цю вершину у день day, та вже вiдвiдали ans свят. Тодi, нас цiкавить подiя iз максимальним
значенням ans, серед подiй у яких day ⩽ d − dist(v, p), де dist(x, y) — вiдстань мiж мiстами x та y
у початковому деревi. Так ми можемо отримати dpi . Тепер ми повиннi оновити подiї у вершинах.
Знову будемо перебирати предка p нашої вершини у центроїднiй декомпозицiї, та додавати до його
множини подiю (d + dist(v, p), dpi ).
Залишилось розiбратись як оптимально пiдтримувати подiї. Помiтимо, що якщо свято вiдбувається у вершинi v, тодi ми знаємо всi першi значення подiй якi ми додамо, тобто їх параметр day.
Тодi ми можемо у кожнiй вершинi зберiгати вiдсортований вектор days — усi можливi значення
першого параметру для цiєї вершини. Пiсля цього в кожнiй вершинi ми можемо побудувати Дерево
Фенвiка, щоб швидко оновлювати та знаходити максимум на префiксi.
Асимптотика роботи O(m · log n · log m).
Центроїдна декомпозицiя: https://www.geeksforgeeks.org/centroid-decomposition-of-tree/
Дерево Фенвiка: http://bit.ly/2TrxVCb

Сторiнка 2 з 2

