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Розбiр задачi «Ледi та перестановка Козака Вуса»
Давайте пiдтримувати баланс перестановки. a1 = b1. Тепер кожного кроку будемо добавляти по

два елементи перестановки. Далi, якщо bi−1 = bi, то це означає що баланс не змiнився, тому дiстаємо
з сету найменший та найбiльший елементи та записуємо в перестановку. Якщо bi−1 < bi, то iнакше
треба добавити bi, якщо вiн не добавлений та добавимо найбiльший елемент з сету. Якщо bi−1 > bi,
то треба добавляти найменшi елементи з сету.

Розбiр задачi «Козак Вус i секрет Ледi»
Напишемо динамiчне програмування.
dp[i][1] = максимальна вiдповiдь, якщо в позицiї i стоїть правiша a[i] з двох, ми отримали бал за

пару a[i] i зберегли карту, що стоїть на позицiї. Наприклад така послiдовнiсть ходiв: 1 3 4 2 1(позицiя
i) 2 -> 1 4 2 1 2 -> 1 2 1 2 -> 2 1 2 -> 2 2

dp[i][0] = максимальна вiдповiдь, якщо ми закiнчили в позицiї i
Тепер йдемо злiва направо i дивимося: Якщо в позицiї, яку зараз перебираємо(i) стоїть лiвiша з

двох однакових карт то просто dp[i][0] = dp[i - 1][0]
iнакше: нехай l[x] - позицiя найлiвiшого входження числа x у масив dp[i][0] = max(dp[l[x] - 1][0]

+ 1 + o1, dp[l[x] + 1][1] + 1 + o3); dp[i][1] = max(dp[l[x] - 1][0] + 1 + o2, dp[l[x] + 1][1] + 1 + o4); де
o1 - кiлькiсть однакових карт, якi йдуть пiдряд на промiжку [l[x] + 1, i - 1], o2 - на промiжку [l[x] +
1, i - 2], o3 - [l[x] + 2, i - 1], o4 - [l[x] + 2, i - 2].

Тобто ми можемо або зберегти попереднього або нi; також свою пару, що злiва ми можемо або
просто взяти, або взяти як збереженого.

Розбiр задачi «XOR шлях»
Примiнимо meet in the middle. Для кожного шляху з (1, 1) до якоїсь клiтинки на головнiй

дiагоналi додаємо його цiну(ксор усiх клiтинок на шляху) в двiйковий бор для цiєї клiтинки. Усього
шляхiв 2n−1, кожен шлях додається за O(logA) (де A — максимум матрицi). Згенеруємо усi шляхи з
(n, n) до якоїсь клiтинки на головнiй дiагоналi (їх теж буде 2n−1). Коли прийшли в якусь клiтинку
на головнiй дiагоналi, в нiй ми находимо мiнiмально можливий ксор зе значенням нашого шляху з
(n, n). Це можно зробити спускаючись з корня по бору цiєї клiтинки вiд старших битiв до младших i
намагаючись робити 0 в поточному розрядi. Наприклад якщо в ксорi (з шляху вiд (n, n)) в поточному
розрядi стоїть 1, i в нашому борi є перехiд по 1, то ми переходимо по 1 (iнакше переходимо в 0 i
додаємо до поточної вiдповiдi 2 в степенi розряду), бо це мiнiмiзує поточну вiдповiдь. Пiсля цього
оновлюємо вiдповiдь на задачу зе знайденою. Спуск по бору теж працює за O(logA).

Складнiсть O(2n × logA).

Розбiр задачi «Козак Вус, секрет Ледi та вiдьма»
Напишемо сканлайн злiва направо. Будемо зберiгати двi множини горизонтальних вiдрiзкiв: тi

до яких ми можемо дiйти, i тi, до яких не можемо. Можуть бути подiї: починається горизонтальний
вiдрiзок(1), закiнчується горизонтальний вiдрiзок(2), вертикальний вiдрiзок(3). (1) - просто додаємо
в множину недосягнутих вiдрiзкiв. (2) - видаляємо i дивимось на кого впадемо; якщо на недосяг-
нутий то перекидаємо той недосягнутий у досягнутi (3) - якщо на цiй вертикалi є хоча б один
досягнутий, то всi робимо досягнутi

Розбiр задачi «Автомобiльнi номери»
Число дiлиться на 9, якщо сума всiх його цифр дiлиться на 9. Порахуємо суму цифр по модулю

9. Якщо вона менше за 5, то треба вiдняти цю суму, починаючи зi старшої(першої) цифри. Якщо ж
вона бiльша за 4, то треба додавати цю суму, починаючи з наймолодшої(останньої) цифри.

Розбiр задачi «Iнвестицiї Ледi»
Шарнiр графу роздiляє його на двi окремi компоненти, тому давайте побудуємо block cut

tree(далi BCT). Зрозумiло, що Ледi не буде iнвестувати в компанiю, в якiй всi вершини не вiдповiднi
однiй вершинi в BCT. Отже, вигiдно iнвестувати одразу у компанiю зi всього набору вершин, вiдпо-
вiдних вершинi в BCT. Тепер давайте рахувати динамiку на деревi(BCT) dp[v][k][0..1] - максимальна
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вiдповiдь для пiддерева вершини v, якщо ми iнвестували вже в k компанiй, та 0 якщо ми не iнве-
стували в компанiю вершини v, або 1 якщо iнвестували. Останнiй параметр потрiбен, щоб можна
було враховувати спiльну вершину оригiнального графа, яка вiдповiдна двом сусiднiм вершинам в
BCT.

Розбiр задачi «Команда»
Давайте для кожної вершини пiдтримувати сет мiнiмальних по вазi вершин з її пiддерева, сума

зарплат яких не перевищує бюджет. Спочатку рiшаємо задачу для синiв, а далi перераховуємо свiй
сет, використовуючи метод вiд меншого к бiльшому, що дає час роботи n ∗ logn2).

Розбiр задачi «Магiчний диск i карти»
Напишемо дерево вiдрiзкiв, у якому будемо зберiгати пару(на скiльки диск повернеться за го-

динниковою стрiлкою на цьому вiдрiзку(можливо вiд’ємне число); парнiсть кiлькостi переворотiв
на цьому вiдрiзку)

Як мерджити два вiдрiзки в один: Нехай (kl; pl) i (kr; pr) - параметри лiвого i правого вiдрiзкiв
вiдповiдно, тодi параметри нового вiдрiзка будуть(kl + kr * (1 якщо pl = 0, -1 якщо pl = 1); (pl +
pr)

Тепер просто пiсля кожного запиту змiнюємо два листка у деревi вiдрiзкiв i беремо суму на
всьому деревi. Далi нескладно знайти вiдповiдь в залежностi того додатне чи вiд’ємне k; p=-1 чи
p=1

Розбiр задачi «Качка не любить умови»
Давайте зпочатку запам’ятаємо усi позицiї нуликiв i поставимо в кожну з них значення 1. Зро-

зумiло, що сума елементiв масиву максимальна серед усiх можливих. Тож, якщо сума елементiв не
є додатньою, то вiдповiдь «NO».

Iнакше, допоки сума елементiв не дiлиться нацiло на k, ми проходимося по позицiях, де колись
стояли нулики i ставимо значення елементiв на цих позицiях −1 замiсть 1. Роблячи одну таку
"замiну перераховувати суму елементiв масиву дуже легко — достатньо вiдняти 2 вiд неї.

Якщо ми перебрали усi позицiї, де колись були нулi, але так сума елементiв масиву не дiлиться
на k нацiло, то вiдповiдь «NO».

Якщо ми все ж змогли таким чином знайти суму елементiв масива, яка дiлиться на k, то пе-
ревiряємо: якщо ця сума не додатня, то вiдповiдь «NO» (зрозумiло, що ми знайшли максимальну
можливу суму, що дiлиться на k), iнакше — виводимо «YES» та отриманий масив.

Розбiр задачi «Пiдпослiдовностi пiдпослiдовностей»
Помiтимо, що гарна пiдпослiдовнiсть складається лише з однакових лiтер. Чому так? Нехай в

пiдпослiдовностi є двi рiзнi букви. Розглянемо пiдпослiдовнiсть цiєї пiдпослiдовностi, що складається
з цих двох букв. Очевидно, що вона не є палiндромом (неважливо в якому порядку будуть йти цi
двi лiтери).

Як знайти вiдповiдь? Порахуємо кiлькiсть кожної лiтери. Пiсля цього, для кожної букви додамо
до вiдповiдi 2 в степенi кiлькостi цiєї лiтери мiнус один (бо нам пiдходить будь-яка пiдпослiдовнiсть
з цих букв, окрiм пустої). Сумарно в нас |s| лiтер, тому можна 2 в степенi рахувати циклом.

Складнiсть O(|s|)

Розбiр задачi «Цiкава»
Якщо змiн позицiй елементiв масиву a немає, то c1⊕ c2⊕ . . .⊕ cn = a1⊕ a2⊕ . . .⊕ an. Помiтимо,

що змiна позицiй елементiв з номерами i та j змiнить XOR масиву c на ai ⊕ aj . Отже вiдповiдь —
мiнiмальне значення (a1⊕a2⊕ . . .⊕an)⊕X, де X — XOR парної кiлькостi елементiв масиву. Створимо
бiтовий базис чисел ai + 230, 1 6 i 6 n. Тодi вiдповiдь можна будувати iтеруючись вiд бiльших
бiтiв до менших та перевiряючи, чи можна утворити вiдповiдне число з елементiв базису. До чисел
додавалось 230 щоб уникнути ситуацiї коли ми обираємо непарну кiлькiсть елементiв масиву для
створення числа X.

Щоб вiдповiсти на m запитiв необхiдно знайти базиси на вiдповiдних пiдвiдрiзках. Це краще
всього зробити за допомогою технiки «роздiляй i володарюй».

Сторiнка 2 з 3



2019-2020 ACM-ICPC, SEERC, 1/4 фiналу
Днiпро, Київ, Львiв, Миколаїв, Тернопiль, Харкiв, 14 вересня 2019

Складнiсть: O(n · log(n) · log(a) +m · log(a)2) часу та O(n+m · log(n)) пам’ятi.

Розбiр задачi «Козак Вус i нова гра»
Запам’ятаємо для кожного числа позицiї, на яких вiн зустрiчається.
Будемо йти злiва направо i зберiгати Дерево Вiдрiзкiв. В кожнiй вершинi зберiгаємо вiдповiдь,

якщо ми закiнчимо в цiй позицiї. Коли ми проходимо якесь число x, то треба вiдняти його цiну
на промiжку до наступного x не включно. А на промiжку вiд наступного x до наступного пiсля
наступного не включно додати цю цiну.
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