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Розбiр задачi «Електронний годинник»
Заведемо змiну ans, в якiй ми будемо зберiгати вiдповiдь. Також заведемо три змiннi h,m, s –

поточний час в годинах, хвилинах та секундах вiдповiдно. Спочатку h = m = s = 0.
У добi є всього 86400 секунд. Тож ми 86400 разiв можемо виконати наступну процедуру:

1. Якщо поточний час пiдходить, тобто всi цифри h, m, та s належать данiй множинi, то ми
додаємо 1 до ans.

2. Збiльшуємо поточний час на 1 секунду i вiдповiдно змiнюємо h,m, s (Наприклад, якщо s стало
рiвним 60, то ставимо s значення 0 i збiльшимо на 1 m i т.д)

В кiнцi в змiннiй ans знаходиться наша вiдповiдь.
Автор: Данило Мисак
Розробник: Iван Фекете

Розбiр задачi «Масив»
Давайте для кожного простого числа p запам’ятаємо число cntp — скiльки разiв числа з масиву

дiляться на число p (для цього, наприклад, можна використовувати алгоритм факторизацiї за корiнь
з числа). Наприклад, якщо дано масив [2, 4, 3], то на число 2 елементи масиву дiляться 3 рази (один
раз дiлиться 2 i два рази дiлиться 4).

Очевидно, що найбiльше можливе НСД буде дiлитися на p b cntpn c разiв для кожного простого
числа p.

Давайте заведемо змiннi ansv i ansq, в яких будемо зберiгати максимально можливе НСД еле-
ментiв масиву i кiлькiсть операцiй, яку потрiбно зробити, щоб досягти такого НСД. Спочатку
ansv = 1, ansq = 0.

Давайте пройдемося по всiм числам вiд 2 до 106. Нехай поточне число — p. Якщо b cntpn c дорiвнює
нулю, то шукане НСД не буде дiлитись на p, тож ми нiчого не робимо i продовжуємо розглядати
наступне число.

Якщо ж b cntpn c > 0, то це означає, що наше НСД обов’язково буде дiлитися на pb
cntp
n

c, тож до-

множуємо ansv на pb
cntp
n

c. Пройдемося по всiм елементам масиву. Нехай поточний елемент дiлиться
на число p рiвно q разiв. Тодi можливi два випадки:

1. q > b cntpn c. Отже, поточне число i так дiлиться на p потрiбну кiлькiсть разiв, отже, нiчого не
робимо, переходимо до наступного елемента масиву.

2. q < b cntpn c. Отже, для того, щоб поточне число дiлилось на p потрiбну кiлькiсть разiв, нам
потрiбно його (b cntpn c−q) разiв домножити на p. Кожна операцiя може один раз домножити це
число на p. Отже, до ansq додаємо (b cntpn c − q). Тепер можемо розглядати наступний елемент
масиву.

В кiнцi алгоритму в змiннi ansv i ansq зберiгають максимально можливе НСД елементiв масиву
i кiлькiсть операцiй, яку потрiбно зробити, щоб досягти такого НСД.

Джерело: Чвертьфiнал ICPC 2017-2018, Україна, задача L
Розробник: Станiслав Безкоровайний

Розбiр задачi «Розмальовка»
Кiлькiсть операцiй в оптимальнiй послiдовностi не перевищуватиме n+m. Тому задачу можна

розв’язати жадiбно за O(nm(n + m)), iдучи ззаду наперед i щоразу шукаючи рядок або стовпець,
який не мiстить клiтинок постороннього кольору.

Повний бал можна набрати так. Спершу встановити колiр кожного рядка та стовпця, для яких
вiн встановлюється однозначно: або за O(nm log(nm)), якщо сортувати кожен рядок i стовпець окре-
мо та знаходити хоча б пару однакових кольорiв, або за O(n+m), якщо послiдовно розглядати вод-
ночас по два рядки i два стовпцi, колiр жодного з яких ще не встановлено (аналiз чотирьох клiтинок
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їхнього перетину дозволить встановити колiр бодай одного нового рядка або стовпця). Далi пiдраху-
вати для кожного рядка i стовпця кiлькiсть клiтинок постороннього кольору, вiдсортувати за цим
показником окремо рядки i стовпцi (скориставшись сортуванням пiдрахунком, це можна зробити за
O(n + m) часу) i рухатися ззаду наперед у порядку збiльшення кiлькостi клiтинок постороннього
кольору, чергуючи рядки та стовпцi. У кiнцi через неоднозначнiсть розфарбування може довестися
розглянути випадок одного рядка/стовпця, що залишився, i кiлькох вiдповiдно стовпцiв/рядкiв, але
це вже нескладно.

Загальний час виконання можна оцiнити як O(nm log(nm)) або O(nm) залежно вiд реалiзацiї.
Автор: Данило Мисак
Розробники: Iван Фекете та Марко Гришечкiн

Розбiр задачi «НСД»
Позначимо за G(x) кiлькiсть пар чисел a, b таких, що:

• l1 6 a 6 r1, l2 6 b 6 r2

• gcd(a, b) дiлиться на x.

Друга умова виконується тодi, i тiльки тодi, коли a дiлиться на x, i b дiлиться на x. Тодi маємо
наступну формулу:

G(x) = (
r1
x
− l1 − 1

x
) · (r2

x
− l2 − 1

x
) (дiлення цiлочисельне).

Позначимо за D(x) кiлькiсть пар чисел a, b таких, що:

• l1 6 a 6 r1, l2 6 b 6 r2

• gcd(a, b) = x.

З означень G(x) та D(x) маємо формулу:
D(x) = G(x)− (D(2 · x) +D(3 · x) +D(4 · x) + . . . )
Отже, ми можемо знайти усi значення D(x) наступним чином: перебираємо x вiд найбiльшого

значення (max(r1, r2)) до 1, за формулою знаходимо G(x), перебираємо усi k · x i рахуємо D(x).
Зрозумiло, що вiдповiддю на задачу буде сума D(x) · x по всiм x.
Якщо n = max(r1, r2), то описане рiшення працює за O(n log n).
Джерело: Чвертьфiнал ICPC 2017-2018, Україна, задача F
Розробник: Марко Гришечкiн
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