
Вiдбiрково-тренувальнi збори до IV етапу Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики 2019-2020 - II тур

Розбiр задачi «Бульбашкове сортування»
Сортуємо всi масиви лексикографiчно по спаданню, бо за кожен пробiг баблсорту масив стає

лексикографiчно меншим.
Автор задачi: Максим Зуб
Пiдготував: Максим Зуб

Розбiр задачi «Система рiвнянь»
Давайте знайдемо масив префiксних ксорiв (prefans) вiдповiдi (з нього легко зробити масив-

вiдповiдь). Нехай ми вже знайшли першi i− 1 елементiв. Нехай prefansi = 0 спочатку. Тодi маємо
якiсь вiдрiзки, якi закiнчуються у позицiї i. Рахуємо кiлькiсть рiвнянь якi зараз виповняються (k0),
та не виповняються (k1). Якщо k1 > k0, то значення в prefansi змiняємо на 1.
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Розбiр задачi «Бiтова гра»
Будемо рахувати динамiку за 3n, i-й бiт рiвен 0, якщо в масцi був нуль i ми про нього не запи-

тували, 1 якщо один i не запитували, i 2 якщо ми знаємо значення цього бiта. Спочатку порахуємо
SOS-динамiку kol[mask] для масок, пiдмаскою маски є всi маски тiльки з нулiв та одиниць, якi
пiдходять пiд шаблон цiєї маски(тобто якщо маска-шаблон має нуль або одиницю, то у пiдходящої
маски має бути такий самий бiт, якщо маска-шаблон має двiйку, то пiдходяща може мати i нуль,
i одиницю). Далi рахуватимемо динамiку для масок, де dp[mask] - мiнiмальна кiлькiсть запитань,
щоб дiзнатися всi маски, що пiдходять пiд шаблон. dp[mask] = 0, якщо kol[mask] <= 1. якщо j-й
бiт двiйка, то dp[mask] = min(dp[mask],max(dp[mask − 3j ∗ 2], dp[mask − 3j ]) + 1);
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Розбiр задачi «Бойовий парад»
Якщо кiлькiсть доступних мiсць менша за 2 ∗ k тодi вiдповiдь 0. Нехай

R(j) буде числом розсадок таких що j пар сидять поруч. Тодi вiдповiдь це
(
∏k−1

j=0

(
availableSeats−2∗j

2

)
+
∑k

j=1 (−1)j ∗ (Rj ∗
(
k
j

)
∗ j! ∗

∏k−j−1
r=0

(
availableSeats−2∗j−2∗r

2

)
)) ∗ 2k.

Можемо легко порахувати R(j) використавши динамiчне програмування по зломаному профiлю.
Вважаємо, що m < n, якщо нi, просто транспонуємо матрицю. Давайте пронумеруємо клiтинки
масиву, номер клiтинки (x, y) це (x − 1) ∗ m + y. dpi,j,mask кiлькiсть способiв розставити людей у
першi i клiтинок, так що j пар сидять поруч так mask це бiнарна репрезентацiя останнiх m + 1
клiтинок якi ми пройшли (бiт 0 якщо клiтинка зайнята та 1 iнакше).
∀j R(j) =

∑2m+1−1
mask=0 dpn∗m,j,mask.
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