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Задача A1. Хмарочоси
Автор задачi:
Задачу пiдготував:
Розбiр написали:

Антон Ципко
Марко Гришечкiн
Марко Гришечкiн та Антон Ципко

Блоки 1-3
Вiдсортуємо хмарочоси у порядку зростання (незростання) краси поверхiв. Будемо розв’язувати
задачу за допомогою динамiчного програмування. Нехай dpi — максимальна можлива сума, якщо
розглядати лише першi i хмарочоси. Тодi
dpi = max(dpj + (ai − aj ) · bi )
j<i

Вiдповiдь буде у dpn .
Блок 4
Вiдсортуємо хмарочоси у порядку зростання (незростання) краси поверхiв. Якщо побудувати
хмарочоси саме в такому порядку, то сумарна краса поверхiв буде максимально можливою.
/textbfДоведення: нехай m — максимальна висота серед усiх хмарочосiв. Для будь-якої висоти
вiд 1 до m з хмарочоса Вуса на такiй висотi буде видно рiвно один поверх одного з n хмарочосiв.
Доведемо, що при такому порядку хмарочосiв, для довiльної висоти i, з хмарочоса Вуса буде видно
поверх з максимальною красою. Цей поверх належить першому злiва хмарочосу з висотою бiльшою
або рiвною i. Через те, що ми вiдсортували хмарочоси за красою, то цей хмарочос має найбiльшу
красу серед усiх хмарочосiв з висотою бiльшою або рiвною i.
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Задача A2. Золоте поле
Автор задачi:
Задачу пiдготував:
Розбiр написав:

Антон Ципко
Антон Ципко
Антон Ципко

Блоки 1 та 4
Якщо сума усiх чисел парна, то можемо усi монетки перемiстити в одну клiтинку, наприклад,
(1, 1).
Блок 5
Можемо знайти найменше непарне число, пiсля чого перемiстити усi монетки, крiм тiєї купки, в
одну.
Нехай координати (x, y) цiєї купки такi, що x > 1 та y > 1. Тодi ми можемо кожну купку зсунути
або лiворуч (тобто зменшити y), або угорi (тобто зменшити x). Ми це не можемо зробити лише для
(1, 1). Проте там усi нашi монетки i залишаться.
Якщо ж x = 1 або y = 1, то ми можемо схожим методом перемiстити усi монетки у (n, m).
Блок 6
Якщо кiлькiсть монеток парна, то застосовуємо алгоритм блоку 4, iнакше — алгоритм блоку 5.
Блоки 2 та 3
Якщо m парне, то застосовуємо алгоритм блоку 1. Iнакше для кожної позицiї y ми знаходимо
вiдповiдь, якби ми зсунули усi монетки лiворуч у позицiю (1, y − 1), а усi праворуч — у (1, y + 1).
Серед усiх можливих вiдповiдей — знаходимо найкращу.
Тут потрiбно звернути увагу, що якщо з певної сторони виходить непарне число, то його не
можна додавати до вiдповiдi.

Сторiнка 3 з 19

IV етап Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики 2020

Задача B1. Шахове поле
Автор задачi:
Задачу пiдготував:
Розбiр написав:

Антон Ципко
Станiслав Безкоровайний
Станiслав Безкоровайний

Примiтка: На усiх iлюстрацiя до розв’язку вважатимемо, що n = 2, m = 3.
Нехай базовим полем є таке поле, що у ньому є чорний прямокутник, такий, що його лiвий
нижнiй кiнець має координати (1, 1). Тобто, таке поле виглядатиме так:

Тодi будь-яке iнше поле можна отримати за допомогою деякого зсуву базового поля. Наприклад,
якщо зсунути його на 2 клiтинки влiво i на 1 вгору, отримаємо такий малюнок:

Твердження. Всього рiзних полiв 2nm. Усi види полiв можна отримати зсунувши поле на деяке
число a влiво та деяке число b вниз, де 0 6 a 6 2m − 1, 0 6 b 6 n − 1.
Якщо вас не цiкавить доведення, перегорнiть на 2 сторiнку, де буде описуватись сам розв’язок.
Доведення. Нехай у нас є деяке поле, i деяка точка на ньому. У цiєї точки є координати (x, y).
Тодi нехай трiйка чисел (c, x0 , y 0 ) — це її шаховi координати, якi формуются таким чином:
• c — дорiвнює 1, якщо ця клiтинка знаходиться в бiлому квадратi, i 0, якщо у чорному.
• x — вiдстань по осi OX вiд лiвого нижнього кута прямокутника, в якому ця клiтинка знаходиться.
• y — вiдстань по осi OY вiд лiвого нижнього кута прямокутника, в якому ця клiтинка знаходиться.
Якщо ми зафiксуємо деяку точку та знатимемо її шаховi координати, то ми зможемо однозначно
побудувати поле, дiзнавшись координати лiвого нижнього кута прямокутника, в якому ця клiтинка
знаходиться та колiр цього прямокутника. Очевидно, що для деякої фiксованої точки для кожної
трiйки будуть рiзнi поля.
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Можливих значень c — 2, x0 — m, y 0 — n. Отже, всього рiзних полiв 2nm.
Отже, ми знаємо, що всього полiв 2nm. Для того, щоб довести друге тверждення достатньо довести, що при будь-якому зсувi поля на деяке число a влiво та деяке число b вниз, де
0 6 a 6 2m − 1, 0 6 b 6 n − 1, ми будемо отримувати рiзнi поля.
Перше, що варто помiтити, що при зсуваннi поля на a клiтинок влiво i на b вниз, шаховi координати клiтинок змiнюються так само, як якби x-координату збiльшили на a, а y-координату на
b.
Зафiксуємо точку з шаховими координатами (c, x0 , y 0 ). Без обмеження загальностi скажемо, що
c = 0 (клiтинка у чорному прямокутнику). Також скажемо, що x0 6= 0, y 0 6= 0 (цi випадки доводяться
ще легше).
Тодi можливi такi випадки:
• 0 6 a 6 m−x0 −1, 0 6 b 6 n−y 0 −1. Тодi ми будемо залишатись всерединi одного прямокутника,
отже шаховi координатi будуть дорiвювати (0, x0 + a, y 0 + b).
• 0 6 a 6 m − x0 − 1, n − y 0 6 b 6 n. Тодi ми перейдемо в новий бiлий квадратик при зсувi вниз,
i нашi координати будуть (1, x0 + a, b − n + y 0 )
• I т.д.... Продовжити цей список читачу на домашнє завдання =). В кiнцi маємо отримати всi
можливi види шахових координат.
Для iнтуїтивного розумiння ось iлюстрацiя (червоним видiлено тi мiсця, в якi ми можемо потрапити з точки (2, 2) при зсувi):

Можна бачити, як зi шматочкiв бiлих та чорних квадратикiв, на якi можна потрапити можна
зiбрати бiлий прямокутник та чорний прямокутник.
А тепер власне розв’язок:
Це була центральна лема цiєї задачi. Ось, що треба зробити, щоб отримати бали за блоки:
Нагадаємо, що при зсувi поля на a клiтинок влiво та b клiтинок вниз, кольори клiтинок змiнюються также само, як i при додаваннi до вiдповiдних координат клiтинок чисел a i b.
Блок 1
У першому блоцi можна скласти велике поле, наприклад, 5000 × 5000, (двовимiрний масив символiв або чисел). I перевiряючи на цьому полi чи можна зсунути точку на кожен з можливих a i b,
будемо рахувати кiлькiсть зсувiв, якi пiдходять для всiх точок.
Асимптотика O(S 2 + 2nm · k), де S × S — розмiр вашого поля.
Розв’язок: https://pastebin.com/NWqwwG3B
Блок 2
Тепер ми будемо робити те саме, що у першому прикладi, але тепер замiсть того, щоб явно
будувати поле, навчимося за O(1) шукати колiр клiтинки за її координатами.
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Пiдсказка. Для того, що знайти колiр клiтинки за її координатами, варто вважати, що спочатку
у нас базове поле. Також дуже зручно вважати, що координати клiтинок починаються не з 1, а з 0.
Спробуйте вивести формулу. Якщо не зможете, то погляньте на функцiю getColor у розв’язку.
Асимптотика O(2nm · k).
Розв’язок: https://pastebin.com/2q72v6TL
Блок 3
У розв’язку третього блоку я буду вважати, що n 6 m. Якщо це не так, то робимо аналогiчно,
але тепер знаходимо вiдрiзки не для зсувiв по вертикалi, а для зсувiв по горизонталi.
Давайте для кожного зсуву точок вгору вiд 0 до n − 1 знайдемо для кожної точки вiдрiзки,
якi їй пiдходять. Ось наприклад, для точки з координатами (2, 2), потрiбним їй бiлим кольором
та вертикальним зсувом 1, їй пiдходять такi зсуви вправо (свiтло-сiрим видiлено саму клiтинку,
червоним обведено можливi зсуви):

Потiм окремо для кожного з n вертикальних зсувiв знаходимо множину таких зсувiв по горизонталi, що пiдходять нам. Для цього можна використати scanline, щоб знайти множину таких точок,
якi покриваються k вiдрiзками. Зауважте, що це не перетин вiдрiзкiв, бо для одного вертикального
зсуву для точки може бути не один, а два вiдрiзка.
Для тих, хто нiколи не використовував метод scanline, почитайте про нього бiльше тут:
https://informatics.mccme.ru/mod/resource/view.php?id=39111
Сума кiлькiстей таких точок для кожного з n зсувiв точок вгору i є нашою вiдповiддю.
Асимптотика O(k · min(n, m)).
Розв’язок: https://pastebin.com/w4TRJwu5
Блок 4
Якщо ми ще сильнiше подивимось на iлюстрацiї, то зрозумiємо, що допустимi зсуви являють
собою не випадковий набiр вiдрiзкiв, а прямокутнички, ось наприклад прямокутнички, для попередньої iлюстрацiї i для бiльшої зрозумiлостi, iлюстрацiя для випадку n = m = 3 (координати i
потрiбний колiр точки тi самi):

Сторiнка 6 з 19

IV етап Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики 2020
Тепер ми знову можемо використати scanline, але тепер замiсть того, щоб додавати в scanline
точки, будемо додавати вiдрiзки. Наша задача тепер знайти площу, яка покрита k квадратиками.
Для того, щоб знаходити перетин вiдрiзкiв у сканлайнi вам знадобиться будь-яке збалансоване
дерево пошуку. У мовi програмування C++ для цього можна використати set.
Асимптотика O(klog(k)).
Розв’язок: https://pastebin.com/cpmL7TXX
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Задача B2. Пари камiнцiв
Автор задачi:
Задачу пiдготував:
Розбiр написав:

Роман Бiлий
Роман Бiлий
Роман Бiлий

Назвемо однiєю операцiєю сумарний хiд Алiси та Боба. Якщо вони вибирають всi 4 купки рiзнi,
то вони фактично вибирають 4 числа (x, x, y, y) та змiнюють їх на (x − 1, x − 1, y − 1, y − 1). А якщо
купки збiгаються, то нехай Алiса вибрала (x, y), то щоб Боб мiг взяти одну з купок, яку взяла Алiса,
потрiбно, щоб було y = x−1. В результатi вийде, що з (x, x, x−1) утворились купки (x−2, x−2, x−1).
Тобто є 2 можливi операцiї:
• (x, x, y, y) → (x, x, y, y)
• (x, x, x − 1) → (x − 2, x − 2, x − 1)
.
Тепер ми хочемо зробити якнайбiльше операцiй цих 2 типiв i якщо в кiнцi залишаться хоча б 2
ненульовi купки, то Алiса зможе зробити ще 1 свiй хiд.
Блок 1
У блоцi 1 можна зробити повний перебiр всiх можливих операцiй. Щоб зменшити кiлькiсть
станiв, будемо тримати масив розмiрiв купок посортованим.
Блок 2
Розiб’ємо всi значення на пари. Нехай ми робимо операцiї тiльки першого типу. За одну операцiю
можна вибрати 2 пари та зменшити їх на 1. Така задача розв’язується наступним чином. Нехай bi —
значення в парах, k — кiлькiсть пар(вPданому блоцi k = n/2). Посортуємо їх по спаданню, тобто
b1 — найбiльше значення. Якщо b1 6 ki=2 bi , то ми зможемо всi пари звести до 0, крiм можливо
одної, яка
Pkбуде рiвна 1, залежно вiд парностi. Iнакше ми можемо звести всi пари до 0, а найбiльшу
до b1 − i=2 bi .
З цього також слiдує, що використовувати операцiю
P 2 типу не вигiдно. Якщо є пари x та x − 1 i
жодна з них не найбiльша, то ми тiльки зменшимо ki=2 bi . Якщо пара x — найбiльша, то i операцiями першого типу ми отримаємо найкращий результат.
Блоки 3-5
З опису операцiй видно, що операцiї виконуються з парами. Тому якщо є непарна кiлькiсть
значень x, то одне з них таким ж i залишиться. Назвемо такi купки стоячими. Пiсля цього знову
розiб’ємо
P всi iншi купки на пари. Як i в розв’язку до попереднього блоку поганий є випадок, коли
b1 > ki=2 bi . Тепер спробуємо використати стоячi купки i 2 операцiю. 2 операцiю вигiдно використовувати тiльки для найбiльшої купки. Тобто якщо зараз найбiльша купка рiвна x i є стояче значення
x − 1, то перестрибнемо найбiльшою купкою через це стояче значення i найбiльша купка тепер буде
рiвна x−2. Тобто знайдемо,
Pkяке кiнцеве найменше значення зможе мати найбiльша купка. Спочатку
вона буде рiвна r = b1 − i=2 bi . Далi будемо пробувати перестрибувати через стоячi купки. Якщо
є стояча купка в межах [r − 1, b1 − 1], то через неї можна перестрибнути i зменшити r на 2. Але не
можна перестрибнути через стоячi купки з сусiдними значеннями, тобто через y та y − 1. У блоцi 3
таких сусiдних значень бути не могло.
Тобто розв’язок такий:
• Розiб’ємо всi значення на пари.
P
• Якщо b1 6 ki=2 bi , то у всiх парах залишиться максимум одна пара зi значеннями 1 залежно
вiд парностi.
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• Iнакше знайдемо значення найбiльшої
купки, яке ми можемо отримати використовуючи тiльP
ки операцiї 1 типу r = b1 − ki=2 bi . Посортуємо всi стоячi купки до спаданню i спробуємо
перестрибувати через них. Але перестрибувати через двi стоячi купки з сусiднiми значеннями
не можна.
• Знайдемо, чи залишились 2 непустi купки i в такому разi Алiса може зробити ще 1 хiд.
Складнiсть розв’язку O(n log(n)).
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Задача C1. Вгадайте колiр
Автор задачi:
Задачу пiдготував:
Розбiр написали:

Роман Бiлий
Роман Бiлий
Роман Бiлий та Iгор Баренблат

Блок 1
Проiтеруємось по всiм кулькам i виконуватимемо по запиту з кожною з нею. Рiвно один раз як
результат отримаємо значення 2. Це вiдбудеться при запитi з одною з кульок, що повторюється.
Iншу можна знайти виконавши ще по одному запиту з кожною з кульок.
Блок 2
Не обмежуючи загальностi вважатимемо, що перша кулька — кулька кольору 1. Далi проiтеруємося по всiм iншим кулькам та виконаємо запит з кожною з них. Якщо значення, яке отримали рiвне
(останньому вiдомому значенню кульок кольору 1) + 1, то колiр цiєї кульки також 1, iнакше 2. Для
того, щоб однозначно визначати колiр при черговому запитi, пiсля кожного запиту виконуватимемо
запит з кулькою номер 1.
Блок 5
Проiтеруємось по всiм кулькам та виконаємо запит з кожною з них. Вiдсортуємо отриманi пари
(значення результату запиту, номер кульки) по незростанню першого параметру. Тепер у порядку
встановленому цим списком знову виконуватимемо по запиту з кожною кулькою — отримуючи
результат запиту, можна однозначно визначити колiр кульки.
Iнший варiант розв’язати цей блок. Пройдемось двiчi по всiх кульках злiва направо. Нехай ai —
значення, яке отримали при першому проходi при запитi до i-ої кульки, bi — при другому проходi.
Тодi є рiвно bi − ai кульок такого ж кольору, якi такi ж, як i i-та кулька. Враховуючи, що кiлькiсть
кульок кожного кольору рiзна, ця iнформацiя також дозволяє вiдновити всi кольори.
Всi iншi блоки
Зробимо один прохiд по кульках злiва направо та знайдемо всi позицiї, де колiр зустрiчається
вперше. Назвемо їх базовими кульками. Розставимо на цi позицiї кольори вiд 1 до k. Надалi нас буде
цiкавити тiльки парнiсть результату, тому зробимо ще один запит до всiх кульок, чим фактично
обнулимо всi значення.
Тепер зробимо log2 (k) iтерацiї, на i-iй iтерацiї знайдемо, в кольорах яких кульок на мiсцi i-го
бiта стоїть 1. Зробимо по одному запиту до всiх базових кульок, в кольорах яких є i-ий бiт. Тобто
зараз на кульки цих кольорiв ми дивились непарну кiлькiсть разiв, а на всi iншi парну. Тепер будемо
проходитися до всiх iнших кульках. Робимо запит до кульки, якщо результат парний, то цей бiт 1,
iнакше 0. Щоб зберегти iнварiант з парнiстю, робимо ще один запит до цiєї ж кульки та переходимо
далi до наступної кульки. В кiнцi iтерацiї знову робимо запит до базових кульок з одиничним бiтом,
щоб зробити всi значення парними.
Такий розв’язок використовує 2n(log2 (k) + 1) операцiй.
https://ideone.com/MV6rw1
Альтернативне рiшення
Реалiзуємо функцiю solve(a), що приймає масив iндексiв кульок та встановлює їх вiдноснi кольори — iншими словами розв’язує поставлену задачу. Складнiсть функцiї solve визначимо як T1 (n)
запитiв, де n = len(a).
Скористаємося методом «роздiляй та володарюй». Роздiлимо a на два менших масиви L та R.
Виконаємо solve(L) та solve(R). Для множин кульок L та R можемо залишити в них до розгляду
лише по однiй кульцi кожного кольору. Залишається встановити пари кульок однакового кольору
з L та R. Знайдемо множини таких кульок з L та R: для прикладу, знайти множину кульок з L
що мають однаковий колiр з кулькою з множини R можна проiтерувавшись по L та виконавши по
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запиту з кожною кулькою (також запам’ятавши значення результатiв запитiв), пiсля чого необхiдно
виконати по запиту з кожною кулькою множини R, та знову виконати по запиту з кожною кулькою
з множини L — тепер легко вiдрiзнити кульки, колiр який зустрiчається серед кольорiв кульок з R.
Отриманi множини назвемо LT oM erge та RT oM erge.
Реалiзуємо функцiю merge(L, R), що приймає два масиви однакової довжини iндексiв кульок,
та визначає пари кульок однакового кольору, при цьому вважає що кольори кульок з L попарно
рiзнi, кольори кульок з R попарно рiзнi та множини кольорiв кульок з L та R рiвнi. Тодi для
коректного виконання solve достатньо буде викликати merge(LT oM erge, RT oM erge). Складнiсть
функцiї merge визначимо як T2 (n) запитiв, де n = len(L) + len(R).
Реалiзуємо merge(L, R) за допомогою метода «роздiляй та володарюй». Роздiлимо L на 2 масиви
L1 та L2 . Роздiлимо R на 2 масиви R1 та R2 такi, що кольори кульок з L1 вiдповiдатимуть кольорам
кульок з R1 , а кольори кульок з L2 вiдповiдатимуть кольорам кульок з R2 . Для прикладу спочатку
виконаємо по одному запиту з кожною з кульок з R (також запам’ятавши значення результатiв
запитiв), пiсля чого виконаємо по запиту з кожною з кульок з L1 та знову виконаємо по запиту
з кожною з кульок з R — тепер легко вiдрiзнити кульки, колiр який зустрiчається серед кольорiв
кульок з L1 . Тодi для коректного виконання merge достатньо буде викликати merge(L1 , R1 ) та
merge(L2 , R2 ).
Складнiсть рiшення визначимо як T (n) запитiв.
Нехай T1 (n) = C1 · n + 2 · T1 ( n2 ), T2 (n) = C2 · n + 2 · T2 ( n2 ). Нескладно помiтити, що сумарна
довжина масивiв що є вхiдними параметрами функцiї merge не бiльша за 2 · n. Iншими словами
T (n) 6 T1 (n) + T2 (2 · n) = (C1 + 2 · C2 ) · n · log(n).
Найменшi значення C1 та C2 якi журi змогло отримати при реалiзацiї такого рiшення рiвнi 1.5 та
0.75 вiдповiдно. Рiшення з такими параметрами C1 та C2 можна реалiзувати враховуючи при входi
у рекурсивнi виклики з якими кульками виконувались останнi запити. Реальна кiлькiсть запитiв
такого рiшення звiсно менша нiж 3 · n · log(n).
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Задача C2. Топологiчнi сортування дерева
Автор задачi:
Задачу пiдготував:
Розбiр написав:

Матвiй Асландуков
Матвiй Асландуков
Матвiй Асландуков

Блок 1
Оскiльки усi числа вiд 1 до n повиннi зустрiчатися у масивi a рiвно один раз, iснує всього n!
можливих варiантiв записати числа у вершинах дерева. Усi їх можна перебрати та просто перевiрити,
що виконуються усi (n − 1) необхiдних умов. Складнiсть такого розв’язку — O(n · n!).
Розв’язок — https://pastebin.com/M2VXx76u
Блок 2
Для розв’язання цiєї групи можна було використати динамiчне програмування по пiдмножинам.
А саме, нехай dp[mask] — це кiлькiсть способiв записати числа вiд 1 до m у вершинах дерева, номера
яких присутнi в масцi mask. Тут m позначає кiлькiсть одиничних бiтiв в масцi mask. При цьому
враховуються тiлькi тi способи, для яких виконуються усi умови для тих вершин, що вже присутнi
в масцi.
База такої динамiки — dp[0] = 1. Для того, щоб зробити перехiд, необхiдно перебрати вершину
v, в якiй буде записано значення (m + 1). Якщо для чергової вершини виконуються усi необхiднi
умови, необхiдно зробити перехiд dp[mask | (1 <˙
< v)] += dp[mask]. Пiсля пiдрахунку усiх значень
динамiки, вiдповiддю на задачу буде dp[(1 <˙
< n) - 1], що вiдповiдає повнiй масцi з усiми обраними
вершинами. Складнiсть такого розв’язку — O(2n n2 ) чи O(2n n) в залежностi вiд реалiзацiї.
Розв’язок — https://pastebin.com/tQYcGQwG
Блок 3
Нехай szv — кiлькiсть вершин у пiддеревi вершини v. Оскiльки усi записанi символи дорiвнюють
«<», то використовуючи транзитiвнiсть можна неважко довести, що значення у вершинi повинно
бути менше усiх значеннь вершин свого пiддерева. Це означає, що значення 1 обов’язково повинно
бути записано у коренi дерева. Усi iншi значення вiд 2 до n можна незалежно розподiлити по пiддеревам кореня дерева. Це можна зробити cntv = Q szv !szto ! способами, де gv — це список вершин to
to∈gv
таких, що pto = v. Пiсля того, як ми визначали якi числа будуть присутнiми у кожному пiддеревi
першої вершини, можна незалежно
розв’язати задачу для кожного такого пiддерева. Саме тому
Q
вiдповiдь на задачу дорiвнює
cntv . Складнiсть такого розв’язку — O(n) чи O(n2 ) в залежностi
v=1

вiд реалiзацiї.
Розв’язок — https://pastebin.com/xsv6URJ3
Блок 4
Оскiльки в данiй групi усi pi = 1, то усi некореневi вершини вiдрiзняються мiж собою тiльки
символом cv . Нехай x — кiлькiсть ребер, на яких записано символ «>», а y = (n − 1 − x) — кiлькiсть
ребер, на яких записано символ «<». Неважко побачити, що значення a1 повинно дорiвнювати (x+1).
Бiльш того, усi значення вiд 1 до x можуть бути записанi в будь-якому порядку в x вершинах, на
ребрах до яких написаний символ «>». Аналогiчно усi значення вiд (x+2) до n можуть бути записанi
в будь-якому порядку в y вершинах, на ребрах до яких написаний символ «<». Тому вiдповiдь на
задачу дорiвнює x! y! та може бути пiдрахована за O(n).
Розв’язок — https://pastebin.com/apWgXHKH
Блок 5
У наступних двох групах для усiх вершин v виконується рiвнiсть pv = (v − 1). Це означає,
що дерево являє собою звичайний масив довжиною n, а символи cv задають результат порiвняння
кожної пари сусiднiх елементiв масиву.
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Спробуємо розв’язати задачу методом динамiчного програмування. Нехай dp[l][r] — кiлькiсть
способiв розставити (r−l+1) число на позицiях вiд l до r включно так, щоб виконувались усi необхiднi вiдношення. База динамiки — dp[l][r] = 1 для усiх пустих пiдвiдрiзкiв (1 6 l 6 n + 1, r = l − 1).
Для того щоб пiдрахувати значення dp[l][r] для 1 6 l 6 r 6 n, переберемо позицiю i = l . . . r,
на якiй буде знаходитися максимальне число серед елементiв з l по r. Для такої позицiї повинно
виконуватися двi умови:
• i = l або ci = «<». Дiйсно, якщо ця умова не виконується, елемент на позицiї (i − 1) буде
бiльший нiж ai , а тому ai не може бути максимальним числом серед елементiв з l по r.
• i = r або ci+1 = «>». Дiйсно, якщо ця умова не виконується, елемент на позицiї (i + 1) буде
бiльший нiж ai , а тому ai не може бути максимальним числом серед елементiв з l по r.
Якщо ж цi двi умови виконуються, необхiдно розподiлити (r − l) чисел що залишилися на двi
половини, i незалежно розв’язати двi пiдзадачi на менших пiдвiдрiзках. Розподiлити числа на двi
i−l
половини можна Cr−l
способами, а тому до значення dp[l][r] необхiдно додати значення C[r l][i - l] * dp[l][i - 1] * dp[i + 1][r]. Тут Cnk позначає кiлькiсть способiв обрати k предметiв
k−1
k
з n. Цi значення можна пiдрахувати за O(n2 ) за допомогою рекурентної формули Cnk = Cn−1
+ Cn−1
перед пiдрахунком основної динамiки. Пiсля пiдрахунку усiх значень динамiчного програмування,
вiдповiддю на задачу буде значення dp[1][n].
Оскiльки всього пiдвiдрiзкiв масиву O(n2 ), та для кожного з них значення динамiки знаходиться
за O(n), загальна складнiсть такого розв’язку — O(n3 ).
Розв’язок — https://pastebin.com/d9NsgVHA
Блок 6
Спробуємо розв’язати задачу за допомогою трохи iншої динамiки. Нехай dp[r][x]
(1 6 r 6 n, 1 6 x 6 r) — кiлькiсть способiв розставити числа вiд 1 до r на перших r елементах
масиву так, щоб виконувалися усi необхiднi вiдношення, i значення ar дорiвнювало x.
База динамiки — dp[1][1] = 1. Подивимось, як можна пiдрахувати значення динамiки dp[r][x]
при r > 1. Не обмежуючи загальностi будемо вважати, що cr = «<». Оскiльки повинно виконуватись
вiдношення ar−1 < ar , можемо перебрати, чому дорiвнює ar−1 = y = 1 . . . x − 1. Отримуємо, що
x−1
P
dp[r][x] =
dp[r − 1][y].
y=1

Можна побачити, що

x−1
P

dp[r −1][y] = dp[r −1][x−1]+

y=1

x−2
P

dp[r −1][y] = dp[r −1][x−1]+dp[r][x−1].

y=1

Використовуючи цю формулу, можна пiдрахувати усi значення динамiки за O(n2 ). Пiсля пiдрахунку
n
P
усiх значень динамiчного програмування, вiдповiддю на задачу буде
dp[n][i].
i=1

Розв’язок — https://pastebin.com/Pw84hhBM
Блок 7
Спробуємо модифiкувати розв’язок, описаний у попередньому пунктi, для довiльного дерева.
Нехай dp[v][x] (1 6 v 6 n, 0 6 x < szv ) — кiлькiсть способiв розставити числа вiд 1 до szv в усiх
вершинах пiддерева v так, щоб виконувалися усi необхiднi вiдношення, а також iснувало рiвно x
значень в пiддеревi v менших за av (iншими словами, av = x + 1).
Будемо рахувати dp[v] iтеративно, на кожнiй iтерацiї додаючи до вершини v його чергове пiддерево to, та збiльшуючи szv на szto . База динамiки — dp[v][0] = 1, sz[v] = 1. Для того щоб
додати чергове пiддерво to та перейти у наступний шар динамiки, переберемо x (0 6 x < szv ) —
поточну кiлькiсть вершин менших за av та cnt — кiлькiсть вершин у пiддерiвi to менших за av . Не
обмежуючи загальностi будемо вважати, що cto = «>». Оскiльки av повинно бути бiльше нiж ato , у
пiддеревi to буде хоча б одна вершина менша нiж av , а тому 1 6 cnt 6 szto .
Тодi у новому шарi динамiки, кiлькiсть значень менших за av буде дорiвнювати (x + cnt). Кiлькiсть способiв розподiлити цi (x+cnt) значень на вершини поточного пiддерева та вершини пiддерева
x
to дорiвнює Cx+cnt
. У свою чергу, кiлькiсть значень бiльших за av дорiвнює (szv −1−x) у поточному
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пiддеревi та (szto − cnt) у пiддеревi вершини to. Загальна кiлькiсть значень бiльших за av дорiвнює
szto −cnt
(szv −1−x+szto −cnt), а тому кiлькiсть способiв розподiлити їх на два пiддерева — Csz
.
v −1−x+szto −cnt
Оскiльки av > ato та iснує рiвно cnt значень у пiддеревi to менших за av , то кiлькiсть значень у
пiддеревi to менших за ato повинна не перевищувати cnt − 1.
Тому можемо зробити перехiд у наступний шар динамiки:
0

dp [v][x + cnt] +=

szto −cnt
x
Cx+cnt
Csz
v −1−x+szto −cnt

cnt−1
X

dp[to][y]

y=0

.
Суму

cnt−1
P

dp[to][y] можна знаходити за O(1) якщо пiдтримувати масив префiксних сум

y=0
x
P

sum[v][x] =

dp[v][x]. Цей масив можна дуже просто пiдтримувати за допомогою рекурентної

y=0

формули sum[v][x] = sum[v][x − 1] + dp[v][x]. Саме тому кожен перехiд динамiки можна робити за
O(1).
Спробуємо оцiнити складнiсть описаного розв’язку. Для цього необхiдно оцiнити сумарну кiлькiсть операцiй C наступного псевдокоду, де g[v] — список усiх вершин to таких, що p[to] = v:
for (int v = n; v >= 1; --v) {
sz[v] = 1;
for (int to : g[v]) {
for (int x = 0; x < sz[v]; ++x) {
for (int y = 0; y < sz[to]; ++y) {
++C;
}
}
sz[v] += sz[to];
}
}
Оскiльки сумарний розмiр усiх g[v] дорiвнює (n − 1) (кiлькiсть ребер дерева), першi два цикли сумарно виконаються за O(n). Тому загальну кiлькiсть операцiй C, на перший погляд, можна
оцiнити як O(n3 ), оскiльки sz[v] та sz[to] завжди не бiльшi n.
Але насправдi C можна оцiнити як O(n2 ). Дiйсно, цикл по x можна розглядити як перегляд
усiх вершин з пiддерева v, що знаходяться лiвiше пiддерева to. Цикл по y можна розглядати як
перегляд усiх вершин з пiддерева to. Неважко побачити, що у такому випадку кожна пара вершин
(x, y) буде розглядатися рiвно один раз при v = lca(x, y), оскiльки при всiх бiльш високих вершинах
v, вершини x та y вже будуть знаходитися в одному пiддеревi. Тут lca(x, y) позначає найменшого
спiльного предка вершин x та y. Оскiльки загальна кiлькiста пар вершин x, y дорiвнює n(n−1)
,
2
2
сумарну кiлькiсть операцiй C можна оцiнити як O(n ).
Розв’язок — https://pastebin.com/Za5MtZ99
Якщо написати цей розв’язок неефективно (наприклад перебирати x не до поточного значення
sz[v], а до загального розмiру пiддерева), то рiшення буде працювати за O(n3 ). Також за O(n3 ) буде
працювати рiшення, що не використовує масив префiксних сум, а рахує суму окремим циклом. Саме
через наявнiсть таких рiшень була зроблена сьома група тестiв з обмеженнями n 6 200.
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Задача D1. Зменшення масиву
Автори задачi:
Задачу пiдготував:
Розбiр написав:

Матвiй Асландуков, Роман Бiлий та Антон Ципко
Матвiй Асландуков
Матвiй Асландуков

Спочатку необхiдно окремо розглянути випадок, коли k = 0. У такому випадку ми не можемо
зменшити жодне число, а тому якщо є хоча б одне число ai > 0, то вiдповiдь дорiвнює −1. Iнакше
усi числа вже спочатку є недодатними, тому можно зробити 0 операцiй.
Тепер розглянемо послiдовно рiшення на кожну групу тестiв для k > 0:
Блок 1
У першiй групi значення t = 0, а тому за одну операцiю можна просто зменшити будь-яке
число
l
m
max(0,ai )
k. Для того, щоб зробити значення ai недодатним, необхiдно виконати з ним хоча б
k
операцiй. А тому мiнiмальна кiлькiсть операцiй, за яку можна зробити усi числа недодатними,
m
n l
P
max(0,ai )
дорiвнує
.
k
i=1

Розв’язок: https://pastebin.com/9H9Z2txE
Блок 2
Для розв’язання цiєї групи потрiбно було визначити критерiй того, що можливо зробити усi
числа недодатнiми рiвно за x операцiй. Для цього спробуємо звести задачу до випадку t = 0. А
саме, скажемо, що за одну операцiю ми збiльшуємо усi n чисел на t, та зменшуємо одне число ai на
(k + t). Неважко побачити, що така операцiя еквiвалентна операцiї з умови. З таким визначенням
можна сказать, що пiсля виконання x операцiй усi ai збiльшаться наl xt. Пiсля цього
для того, щоб
m
max(0,ai +xt)
робити число (ai + xt) недодатним, потрiбно виконати з ним хоча б
операцiй. А тому
k+t
отримуємо доволi простий критерiй: усi числа можна зробити недодатними рiвно за x операцiй тодi
m
n l
P
max(0,ai +xt)
i тiльки тодi, коли
6 x.
k+t
i=1

Маючи цей критерiй може здатися, що можна зробити звичайний бiнарний пошук по вiдповiдi.
Але таке рiшення є неправильним, оскiльки не завжди iснує вiдповiдь, що використовує рiвно (x+1)
операцiй навiть тодi коли, iснує вiдповiдь, що використовує рiвно x операцiй. Наприклад на тестi
n = 2, k = 100, t = 99, a1 = 1, a2 = 1, можна зробити усi числа недодатними за 2 операцiї, але не
можна за 3.
n
Можна довести, що коли вiдповiдь iснує, вона не перевищує nm, де m = max(0, max ai ). А тоi=1

му можна перевiрити усi можливi варiанти вiдповiдi вiд 0 до nm, використовуючи описаний вище
критерiй. Для перевiрки критерiю необхiдно зробити n операцiй, а тому загальна складнiсть такого
рiшення — O(n2 m).
Розв’язок: https://pastebin.com/E2Q58fqX
Блок 3
Будемо пiдтримувати поточну вiдповiдь x, яка спочатку дорiвнює нулю, а також масив cnt, де
cnti позначає кiлькiсть операцiй, зроблених з позицiєю i. На черговiй iтерацiї lалгоритму перебереm
i +xt)
мо усi позицiї i = 1 . . . n. Якщо для чергової позицiї виконується нерiвнiсть max(0,a
> cnti ,
k+t
l
m
i +xt)
необхiдно збiльшити cnti та x на ( max(0,a
− cnti ). Якщо на черговiй iтерацiї алгоритму значенk+t
ня x не збiльшилося, вiдповiдь була знайдена. Якщо ж x стало бiльше нiж nm, необхiдно вивести
−1. Можна довести, що таке рiшення працює за O(nm). Також можна помiтити, що таке рiшення
зробить рiвно одну iтерацiю на тестах першої групи i спрацює за O(n).
Розв’язок: https://pastebin.com/f0risSD7
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Блок 4
Для початку зрозумiємо, як допомогає обмеження 1 6 ai . По-перше, трохи спрощується критерiй
m
n l
P
ai +xt
перевiрки, описаний у другому пунктi:
6 x. По-друге, можна помiтити, що коли усi ai > 1,
k+t
i=1

з кожною позицiєю i необхiдно буде зробити хоча б одну операцiю. Це означає, що у випадку, коли
k 6 (n−1)t, вiдповiдь буде −1. Дiйсно, припустимо що iснує якась оптимальна вiдповiдь. Оскiльки с
кожною позицiєю була виконана хоч одна операцiя, можемо зменшити кiлькiсть операцiй з кожною
позицiєю на 1. Вiдповiдь залишиться валiдною, оскiльки кожне ai не збiльшиться. Тому ми отримали
рiшення з меншою кiлькiстю операцiй, що протиречить припущенню оптимальностi вiдповiдi.
Тепер розглянемо випадок коли k > (n − 1)t. Припустимо, що рiвно за x операцiй можна зробити
усi числа недодатними. Тодi неважко побачити, що за (x+n) операцiй усi числа також можна зробити
недодатними. Дiйсно, можна просто зробити ще по однiй операцiї з кожною позицiєю i, пiсля чого
значення на усiх позицiях зменшаться на (k − (n − 1)t). Саме тому можна перебрати остачу вiд
вiдповiдi при дiленнi на n, i зробити бiнарний пошук на числах x з такою остачею. Складнiсть
такого рiшення O(n2 log ans).
Розв’язок: https://pastebin.com/kgUTa61U
Блок 5
На вiдмiну вiд попереднього рiшення, будемо перебирати остачi rem (0 6 rem < n) вiд вiдповiдi
при дiленнi на n у випадковому порядку. Також будемо пiдтримувати мiнiмальну знайдену вiдповiдь x серед усiх остач, що були розглянути попередньо. Тодi перед запуском бiнарного пошуку на
черговiй остачi перевiрими, чи покращуються взагалi вiдповiдь. Для цьго необхiдно перевiрити описаний ранiше критерiй на максимальному числi меншим за x з остачею rem. Тiльки у випадку, коли
критерiй виконується, треба запускати бiнарний пошук. Можна довести, у такому рiшеннi бiнарний
пошук буде запускатися O(log n) разiв, а тому загальна складнiсть — O(n2 + n log n log ans).
Розв’язок: https://pastebin.com/D8KpR3ZX
Блок 6
m
n l
P
ai +xt
Для прискорення попереднього рiшення навчимося рахувати суму
швидше нiж за
k+t
i=1

O(n).
Для цього помiтимо, що

m
n l
P
ai +xt
i=1

k+t

=

n j
P
i=1

ai
k+t

k P
k P
n j
n l
xt
xt
+
+
k+t
i=1

i=1

mod (k+t)+ai mod (k+t)
k+t

m

= A+B+C.

Значення A не залежить вiд x, а тому його можна
j
k пiдрахувати один раз до виконання всiх перевiрок.
xt
Значення B можна пiдрахувати як B = n · k+t . Нехай xt mod (k + t) = r, та ai mod (k + t) = bi .
l
m
i
Тодi неважко побачити, що значення r+b
буде дорiвнювати 0 у випадку, коли r = bi = 0,
k+t
дорiвнювати 1, коли 1 6 r + bi 6 (k + t), та 2 iнакше. Тому значення C можна пiдрахувати як
кiлькiсть чисел у масивi b, що бiльше або дорiвнюють (1 − r) плюс кiлькiсть чисел у масивi b, що
бiльше (k + t − r). Цi кiлькостi можна знайти за допомогою бiнарного пошуку, якщо попередньо
вiдсортувати масив b.
Таким чином, ми навчилися перевiряти критерiй за O(log n), що набагато швидше O(n). Загальна
складнiсть рiшення — O(n log n log ans).
Розв’язок: https://pastebin.com/9wHi9fdg
Блок 7
Для прискорення попереднього рiшення достатньо використати iдею, що була описана у п’ятому
пунктi. А саме необхiдно запускати бiнарний пошук тiльки у випадку, коли вiдповiдь для чергової
остачi покращується. Складнiсть такого рiшення — O(n log n + log2 n log ans).
Розв’язок: https://pastebin.com/N7yFLqYE

Сторiнка 16 з 19

IV етап Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики 2020
Блок 8
Для зручностi будемо вважати, що усi числа ai вiдсортованi за спаданням. В останнiх чотирьох
блоках числа ai могли бути вiд’ємними, але насправдi це не дуже сильно ускладнює задачу. Дiйсно,
позначимо через n0 — максимальне число не бiльше за n таке, що k > (n0 −1)t. Тодi неважко довести,
що хоча б одна операцiя могла бути виконана максимум з n0 позицiями (можна провести доведення,
аналогiчне доведенню з пункту 4). Це означає, що з останнiми (n − n0 ) позицiями не було проведено
жодної операцiї.
Тодi для перших n0 чисел можна розв’язати задачу так само, як i у групi 4, а далi необхiдно буде
перевiрити, що останнi (n−n0 ) чисел залишаться недодатними пiсля виконання знайденної кiлькостi
операцiй.
Розв’язок: https://pastebin.com/WXaDSk8n
Блок 9
Для прискорення попереднього рiшення достатньо використати iдею, що була описана у п’ятому
пунктi. Складнiсть такого рiшення — O(n2 + n log n log ans).
Розв’язок: https://pastebin.com/Eh5cfipg
Блок 10
Для прискорення квадратичного розв’язку необхiдно навчитися швидко перевiряти критерiй,
описанiй в пунктi 2. Вiдмiннiсть вiд розв’язку шостої групи полягає
що ai можуть бути
l в тому,
m
ai +xt
менше нуля, а тому деякi ai не повиннi додавати вiд’ємнi значення k+t до суми.
Оскiльки усi значення ai вiдсортованi за спаданням, то в першу чергу можна знайти максимальну
позицiю i таку, що ai + xt > 0. Для усiх наступних позицiй внесок в шукану суму буде дорiвнюавти
нулю, а тому про цi позицiї можна просто забути. Для знайденого префiксу позицiй 1 . . . i можна
використовувати iдею з пункту 6, але для цього потрiбно навчитися швидко рахувати кiлькiсть чисел
бiльших даного на префiксi. Це можна зробити за допомогою технiки «часткове каскадування». Ця
технiка дозволяє вiдповiдати не необхiднi запити за той самий час O(log n) та потребує O(n log n)
часу та пам’ятi на побудову. З її допомогою можна розв’язати задачу за час O(n log n+n log n log ans).
Розв’язок: https://pastebin.com/U4CQse1c
Блок 11
Для прискорення попереднього рiшення достатньо використати iдею, що була описана у п’ятому
пунктi. Складнiсть такого рiшення — O(n log n + log2 n log ans).
Розв’язок: https://pastebin.com/kjFkP61L
У цiєї задачi також iснує iнше, бiльш просте, рiшення, що було знайдено пiд час тестування задачi
Соболєвим Євгеном. Основна iдея полягає в тому, що можна робити звичайний бiнарний пошук по
вiдповiдi, але перевiряти, що вiдповiдь уснує не у точцi mid, а у вiкнi розмiром n на iнтервалi
[mid; mid + n). Для того, щоб швидко перевiряти критерiй, описаний ранiше у пунктi 2, можна
спочатку за час O(n) знайти значення суми при x = mid. Для того, щоб перараховути значення суми
при збiльшеннi x на 1, можна було помiтити, що кожен доданок суми може збiльшитися максимум
один раз на 1. Дiйсно, при збiльшеннi x на 1, чисельник дробу збiльшується на t, а знаменник рiвен
(k + t). Оскiльки виконується рiвнiсть k > (n − 1)t, то k + t > (n − 1)t + t = nt. Саме тому при
збiльшеннi на t лише n разiв, значення дробу може збiльшитися максимум на 1. Момент часу, у
який це значення збiльшиться, можна знайти за формулою, i у вiдповiдний момент часу збiльшити
поточне значення суми на 1. Складнiсть такого рiшення — O(n log ans).
Розв’язок: https://pastebin.com/DTmqmKBM
Зауваження та цiкавi факти:
• При реалiзацiї рiшення потрiбно дуже уважно слiдкувати за операцiями множення, щоб
випадково не вийти за межi 64-бiтного типу даних. Найбiльш небезпечне мiсце, де може
переповнитися 64-бiтний тип — це множення x на t у функцiї перевiрки (наприклад, якщо виставляти межi бiнарного пошуку рiвними 1015 ). Але можно помiтити, що оскiльки
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k > (n − 1)t, то nt 6 2k = 2 · 109 . Оскiльки вiдповiдь не перевищує nm (x 6 nm), то
xt 6 ntm 6 2 · 109 · 109 = 2 · 1018 . Це означає, що у якостi правої межi бiнарного пошуку
18
можна виставити значення 2·10t та бiльше не думати про переповнення.
• Спочатку ця задача була запропонована на позицiю «A» з неправильним авторським рiшенням,
описаним у пунктi 2 (звичайним бiнарним пошуком по вiдповiдi). Пiсля знаходження правильного розв’язку складнiсть задачi рiзко зросла, i задача пересунулася на останню позицiю.

Сторiнка 18 з 19

IV етап Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики 2020

Задача D2. Додай ребра
Автори задачi:
Задачу пiдготували:
Розбiр написав:

Iлля Коваль, Данiїл Осташев та Антон Ципко
Iлля Коваль та Данiїл Осташев
Iлля Коваль

Для того, щоб розв’язати цю задачу, необхiдно зрозумiти, куди додавати ребра, та якi цiни їм
надавати. Для того, щоб максимiзувати наш результат, будемо з’єднувати вершини, якi знаходяться
близько у нашому деревi. Нам потрiбно додати велику кiлькiсть ребер, тому в новому графi у
деяких вершин буде багато сусiдiв. Якщо ми будемо шукати вiдстанi вiд деякої такої вершини, то
нам потрiбно, щоб множини сусiдiв сусiдiв нашої вершини сильно перетинались, iнакше вiд нашої
вершини можна буде за декiлька ребер прийти до будь-якої вершини графа. Звiдси, можна вибрати
декiлька вершин та з’єднати їх всiх мiж собою, отримавши те, що зветься клiкою.
У цi клiки будемо додавати вершини, якi з’єднанi мiж собою в деревi та вiдокремленi вiд iнших
вершин, щоб додавання цих ребер не сильно змiнило вiдстанi мiж iншими вершинами. Тому, можна
брати пiддерева та робити з них клiки. Розмiр цих клiк не може бути бiльше, нiж k + 1, щоб ми не
додали дуже багато ребер до вершин. Тому, можливий такий алгоритм для додавання ребер:
Знаходимо розмiри всiх пiддерев нашого дерева, та шукаємо найбiльшу клiку, яку можна зробити
(Якщо у нас мало додаткових ребер, то можна взяти такий розмiр пiддерева, щоб зробити майже
клiку та використати всi ребра). Пiсля цього додаємо необхiднi ребра та забуваємо про цi вершини,
та продовжуємо розбиття.
Тепер поставимо ваги на всi ребра. В клiцi дуже багато ребер, тому вiдстанi мiж вершинами
клiки будуть дуже маленькими (якщо якесь ребро у клiцi дороге, то є безлiч можливостей його
обiйти). Тому, можна зробити всi ребра у клiцi дуже дешевими. Iнших ребер у графi буде дуже
мало, тому що доданих ребер значно бiльше, нiж початкових. Тому можна зробити iншi ребра
найдорожчими у графi. Додатково, у клiк є межовi вершини — тi, якi мають ребра до вершин не з
клiки. Їх не дуже багато, та всi мiнiмальнi шляхи, якi йдуть через клiку, або мiж вершиною клiки та
iншими вершинами, проходять через цi вершини. Тому, можна зробити ребра мiж вершинами межi
та iншими вершинами клiки дорогими, тому що багато шляхiв проходить через них. Також можна
не додавати ребра мiж вершинами межи, щоб шляхи через клiку два рази йшли дорогими ребрами
клiки, а не один, як ранiше.
Для подальшого покращення результатiв можна модифiкувати алгоритм пошуку пiддерева для
перетворення на клiку шляхом пошуку того, наскiльки це зменшує вiдстанi мiж вершинами графа,
чи шляхом перебору.
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