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

Розбiр задачi «Важка задача»
Обiйдемо матрицю спочатку по рядках, а потiм по стовпцях (або навпаки), по ходу виписуючи
довжини усiх послiдовностей з бiлих символiв, якi йдуть пiдряд i якi належать одному рядку. Для
кожної послiдовностi довжини L iснує C(L, 2) = L·(L−1)
можливих рiзних пар. Нам достатньо просто
2
просумувати цi значення.
Розглянемо другий приклад з умови задачi:
...#
.#..
...#
Довжини послiдовностей по горизонталi: 3, 1, 2, 3
Довжини послiдовностей по вертикали: 3, 1, 1, 3, 1
1·0
2·1
3·2
3·2
1·0
1·0
3·2
1·0
Вiдповiдь: 3·2
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 3 + 1 + 3 + 3 + 3 = 13
Складнiсть рiшення: O(nm).
Джерело: III етап Бiлоруської республiканської олiмпiади 2010
Розробник: Марко Гришечкiн

Розбiр задачi «Простецькi числа»
Переберемо довжину len2 другої частини: вiд d до max(d, length(n)) — очевидно, що бiльшi
значення розглядати смислу немає. Тепер, по перше, якщо length(n) — len2 >= d, то спробуємо
взяти цю першу частину iз числа n, i якщо вона виявилась простою, то ми повиннi взяти другу
частину числа n i знайти наступне просте число пiсля неї (при цьому потрiбно врахувати, що це
число має мати довжину, рiвну довжинi другої частини, тобто не починається з нуля). По друге, ми
можемо взяти першу частину бiльшу, чим вона в числi n, тодi другу частину ми беремо як можна
меншу (знову ж, враховуючи, що вона повинна мати певну довжину). З усiх знайдених вiдповiдей
вибираємо мiнiмум i виводимо його. Залишилось тiльки навчитися достатньо швидко знаходити
наступне просте число пiсля заданого, але при даних обмеженнях це можна було робити досить
просто: збiльшувати число на 1, поки не дiйдемо до простого числа (перевiрку на простоту також
можна було робити самим простим способом).
Джерело: Харкiвська ЗКШ 2009
Розробник: Марко Гришечкiн
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Розбiр задачi «K блокiв»
Звичайна динамiка була б зберiгати dpi,j — мiнiмальна вартiсть розбиття перших i чисел масиву
на j блокiв. Будемо рахувати динамiку перебираючи спочатку j вiд 1 до k. Тодi можемо одразу
перейти до лiнiйної динамiки dpi — мiнiмальна вартiсть розбиття перших i чисел масиву, а значення
j буде вiдповiдати номеру iтерацiї на якiй ми перераховуємо динамiку.
Припустимо, що ми знаємо динамiку для j-го кроку, i хочемо перерахувати її для j + 1-го кроку.
Будемо перераховувати її вiд 1 до n. На i-у кроцi ми маємо порахувати dp0 [i] (dp0 — динамiка що
вiдповiдає k = j + 1). Будемо пiдтримувати масив c — на i-у кроцi значення cx буде вiдповiдати
максимальну значенню у масивi a на вiдрiзку [x . . . i].
Для зручностi додамо новий масив optx = dpx + cx+1 . Тодi на i-у кроцi dp0 [i] буде рiвне мiнiмальному значенню opt вiд 0 до i − 1. Щоб знаходити мiнiмальне значення на вiдрiзку можна
використовувати дерево вiдрiзкiв. Тепер розглянемо як оновлювати масив opt, коли ми переходимо
до кроку i + 1. По-перше, масив c буде незростаючим, бо значення cx буде завжди не менше за cx+1 .
Звiдси, замiсть масиву c можна зберiгати послiдовнiсть пар (len, val), де len це довжина вiдрiзку
на якому усi числа cx мають значення val. При переходi до кроку i + 1, значення c змiниться лише
на деякому суфiксi цього масиву, тож можна брати елементи з кiнця поки значення val там менше
за ai+1 , додавати число ai+1 − val на вiдповiдному вiдрiзку у масивi opt, та пiсля цього об’єднувати
розглянутi вiдрiзки у один iз значенням len рiвним сумарнiй довжинi усiх вiдрiзкiв, а val = ai+1 .
Асимптотика такого рiшення буде O(n ∗ k ∗ log(n)).
Щоб позбутись логарифму, можна разом iз парою (len, val) зберiгати мiнiмальне значення opt
на вiдповiдному вiдрiзку.
Джерело: Жаутиковська олiмпiада 2014
Розробник: Данiїл Смельський

Розбiр задачi «Кiлькiсть палiндромiв»
Для початку перевiримо кожен пiдрядок чи є вiн палiндромом чи нi, одночасно пiдрахуємо їх
кiлькiсть (складнiсть O(n2 )). Далi необхiдно зрозумiти, що вiдбувається при доданнi «?». Нехай x –
позицiя змiни символу, переберемо всi iндекси i. Очевидно, що якщо sx = si , або si = «?», то нiчого
не змiниться. Розглянемо випадок коли sx 6= si , та si 6= «?». Рядок, кiнцями якого є цi символами,
може стати палiндромом, але тiльки у випадку, коли пiдрядок, який не мiстить цих двох символiв є
палiндромом. Також аналогiчно тепер можуть стати палiндромами i рядки довжиною на 2 бiльше.
Таким чином складнiсть залишається O(n2 ).
Джерело: Лiтнi навчально-тренувальнi збори 2009
Розробник: Данiїл Смельський
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