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Розбiр задачi «Двiйковi манiпуляцiї»
Автор: Антон Ципко
Розробник: Матвiй Стречень
Спершу навчимося розв’язувати пiдзадачу 4 (там, де половина одиниць, половина двiйок). Для
цього роздiлимо наш масив на двi рiвнi половини. Розглянемо останнiй елемент першої половини.
Якщо це двiйка, то вона має стояти в другiй половинi, а тому ми беремо останнiй (n-ий) елемент i
перемiщуємо його на початок. При цьому останнiй елемент першого блоку перемiститься на першу
позицiю правого блоку, тобто кiлькiсть двiйок у другому блоцi не зменшиться (може залишитись
такою самою, як i до цього, за рахунок останнього елемента, який ми перемiстили на першу позицiю).
Якщо ж так сталося, що останнiй елемент першого блоку — одиниця, то ми просто перемiщуємо його
на початок. Так продовжуємо до моменту, коли лiворуч стоять усi одиницi, а праворуч двiйки. Слiд
зазначити, що цей процес скiнченний, бiльше того - використає O(n) операцiй. Доведення цього
факту досить тривiальне, тому залишаємо його як вправу для читача.
Тепер повернемося до основної задачi. Розберемося з випадком, коли всi числа рiзнi. Очевидним
чином ми можемо вiдсортувати масив iз двох елементiв, що стоять на позицiях 1 та 2 (якщо перший
елемент бiльший, нiж другий, — перемiщуємо другий на перше мiсце, iнакше нiчого не робимо).
Припустимо, що ми знаємо, як вiдсортувати масив розмiру n (елементи якого стоять на iндексах 1 . . . n). Давайте навчимося сортувати масив розмiру 2n (який розмiщений також на iндексах 1 . . . 2n). Для початку визначимо, якi елементи мають бути у лiвiй частинi (тобто у межах
iндексiв 1 − n), а якi мають розмiщуватися праворуч. Позначимо «лiвi» елементи як одинички,
«правi» як двiйки. Наприклад, елементи масиву [1, 8, 6, 4, 7, 3, 5, 2] матимуть вiдповiдно позначки
[1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1]. Тепер слiд перемiстити лiворуч числа, що помiченi одиничками, а праворуч числа,
що помiченi двiйками. Робити це ми навчилися за допомогою четвертої пiдзадачi. Все, що залишилось, — вiдсортувати двi половини. Для цього спершу вiдсортуємо лiву частину (робити це ми вмiємо
за припущенням), пiсля цього n разiв перемiстимо числа з кiнця в початок (по сутi, обмiнявши лiву
половину з правою), знову вiдсортуємо лiву половину (хоча там зараз записанi елементи, що стоять праворуч), пiсля чого знову n разiв перемiстимо останнiй елемент масиву в початок, що дасть
нам вiдсортований масив. Таким чином, ми вмiємо для будь-якого n сортувати масив за кiлькiсть
операцiй перемiщення, що оцiнюється як O(n log n).
Останнiй блок (коли числа можуть бути однаковими) можна перетворити в передостаннiй (коли
числа не повторюються). Варiацiй, як це зробити, дуже багато, але найпростiший спосiб — домножити усi числа на 1000 i додати номер позицiї.
Оцiнимо складнiсть. Кiлькiсть виконаних операцiй перемiщення: O(n log n) (виходячи з майстерметоду, англ. Master theorem). Часова складнiсть оптимального розв’язку: O(n log n) (але час дозволяє використати значно бiльшу кiлькiсть операцiй). Складнiсть щодо пам’ятi: O(n).
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Розбiр задачi «Козак Вус i програмування»
Автор: Антон Ципко
Розробник: Марко Гришечкiн
Будемо нумерувати бiти регiстру справа налiво починаючи з 0. Виходить, що перший справа бiт
регiстру — бiт пiд номером 0.
Пiдзадача 1. Пiдзадача розв’язується у 3 запити: setN ot(2, 1), shif tLef t(2, 63),
shif tRight(2, 63). Можна здогадатися, що 0-ий бiт регiстра вiдповiдає за парнiсть числа. Якщо цей бiт рiвний нулю, то число парне, якщо рiвний одиницi — непарне. Пiсля операцiї setN ot(2, 1)
у регiстрi пiд номером 2 буде навпаки: якщо 0-ий бiт рiвний 1, то число у регiстрi 1 було парним,
а iнакше — непарним. Пiсля зсунення другого регiстру спочатку на 63 позицiї влiво, а потiм на 63
вправо залишиться лише 0-ий бiт, усi iншi стануть рiвнi 0. Отже, у другому числi буде записано
число 1, якщо перше було парним, i 0, якщо перше число було непарним.
Пiдзадача 2. Для розв’язання цiєї пiдзадачi потрiбно використати таку формулу:
a + b = (a xor b) + (a and b) · 2 . Її коректнiсть легко довести, розглядаючи числа a, b та їх
суму у двiйковiй системi числення: якщо конкретний бiт пiд номером x рiвний 1 i в a, i в b, то до
суми a + b додається 2x+1 , а якщо лише в числi a або лише в числi b, то до суми додається 2x .
Операцiю множення на двiйку можна замiнити зсувом улiво на одну позицiю. 64 рази зробимо такi
операцiї: setV alue(3, 2), setXor(2, 1, 2), setAnd(1, 1, 3), shif tLef t(1, 1). За допомогою формули ми
розумiємо, що пiсля будь-якої кiлькостi таких операцiй сума перших двох чисел буде рiвна сумi
двох початкових чисел. Також за 64 операцiї число у регiстрi 1 гарантовано перетвориться на нуль,
адже ми 64 рази зсували його влiво. З цього маємо, що число, яке стоятиме на позицiї 2, i буде
вiдповiддю. Тому в кiнцi робимо операцiю setValue(3, 2);
Пiдзадача 3. Розв’язавши пiдзадачу 2, ми навчилися знаходити суму будь-яких двох чисел. В
окремому регiстрi ми будемо зберiгати вiдповiдь — кiлькiсть одиниць. Будемо називати видiленням
бiта створення регiстру, у якому залишився лише один цей бiт, а всi iншi перетворилися на 0. Для
видiлення бiта пiд номером i потрiбно зсунути регiстр на 63 − i позицiї влiво, а потiм на 63 позицiй
вправо. У такий спосiб ми розглянемо окремо кожен з 64 бiтiв i просумуємо його з регiстромвiдповiддю. Ми вмiємо знаходити суму двох чисел за 64 iтерацiї, а цього було не достатньо.
Потрiбно помiтити, що вiдповiдь не може перевищувати 64, а отже, зберiгається в перших 7 бiтах.
Тому при додаваннi регiстрiв можна робити не 64 iтерацiї, а всього 7. Для меншої кiлькостi операцiй
ми повиннi помiтити, що пiсля додавання першого бiта до вiдповiдi використовується максимум 1
бiт (можна робити всього 1 iтерацiю замiсть 64), пiсля додавання двох бiтiв використовується 2 бiти
(можна робити 2 iтерацiї), при додаваннi 4 бiтiв використовується 3 бiти (можна робити 3 iтерацiї)
i так далi. Цих прискорень достатньо для отримання повного балу.
Пiдзадача 4. Для початку зробимо такi операцiї: setXor(3, 1, 2), setAnd(1, 1, 3), setAnd(2, 2, 3).
Пiсля таких операцiй задача зовсiм не змiниться (бiльше число залишиться бiльшим), проте числа не
будуть мати позицiй з однаковими бiтами. Пiсля цього ми для обох чисел на позицiях 1 та 2 робимо
таке: робимо операцiю Or мiж числом i його копiєю, зсунутою на 1 позицiю вправо, потiм Or мiж
новим числом i копiєю нового, зсунутого на 2 позицiї вправо, потiм зсунутого на 4 позицiї вправо,
потiм на 8 i так до 32. Пiсля цього задача знову не змiниться, тому що для кожного числа не виникне
одиничного бiта, старшого за той, що був найстаршим до операцiй. Якщо пiсля цього зробити xor
1-ого i 2-ого чисел, менше число перетвориться на 0, а бiльше матиме принаймнi один бiт, рiвний 1.
Тепер якщо проробити такi ж операцiї знову, але зсувати влiво, то менше число залишиться 0-ем, а
бiльше число матиме 63-ий бiт, рiвний 1. Тому якщо пiсля цього зсунути числа на 63 позицiй вправо,
бiльше число перетвориться на 1, а менше на 0.
Пiдзадача 5. Будемо зберiгати вiдповiдь в окремому регiстрi. Зробимо 64 iтерацiї. Спочатку
зробимо операцiю or поточної вiдповiдi i її ж зсунутої на 1 позицiю влiво. Також на iтерацiї i
ми вiдокремимо бiт iз початкового числа й поставимо його найстаршим бiтом зсунувши, на 63 − i
позицiй влiво. Для кожного бiта i зробимо 64 рази такi операцiї: результат операцiї and регiстру
бiта i та поточної вiдповiдi прооримо (зробимо операцiю or) з певним iншим регiстром, у якому
будемо зберiгати вiдповiдь для iтерацiї i + 1, а сам бiт i зсунемо на одну позицiю вправо. Пiсля
цих 64 операцiй потрiбно проорити регiстр iз вiдповiддю на i-iй iтерацiї та на i + 1-iй. Якщо бiт
i був одиницею, то на iтерацiї i + 1 вiдповiдь буде мати ще 1 одиницю, приписану злiва вiд уже
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записаних. Пiсля 64 iтерацiй усi одиничнi бiти числа зсунуться вправо (те, що i потрiбно в задачi,
якщо переформулювати).
Пiдзадача 6. Розв’язавши пiдзадачу 4, ми навчилися перетворювати максимум з двох чисел на
1, а мiнiмум на 0. Також ми вмiємо перетворювати число 1 у число 264 − 1 за допомогою зсувiв на
1, 2, 4, . . ., 32 позицiї влiво. Якщо проендити (зробити операцiю and) числа 0 та 264 − 1 i вiдповiднi
початковi числа, тодi максимальне число залишиться тим самим, а мiнiмальне перетвориться на
0. Прооривши їх (зробивши операцiю or), отримаємо максимум. Зробивши аналогiчнi операцiї, але
iнвертувавши (операцiя setNot) 0 та 264 − 1, ми знайдемо мiнiмум. Тепер ми можемо отримати
мiнiмум i максимум серед двох чисел. Тому ми можемо написати сортування бульбашкою, адже для
двох чисел можемо в перше число записати мiнiмум, а в друге число записати максимум, а саме це
i потрiбно для алгоритму сортування.
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Розбiр задачi «Авiашляхи Потоколяндiї»
Автор: Єгор Дубовiк
Розробник: Iгор Баренблат
Визначимо a ⊂ b — вираз, що означає, що a and b = a (a є «пiдмаскою» b). Тут and — побiтове
I.
Розв’язуватимемо задачу покроково.
1. Визначимо Di — m-бiтова маска, де j-ий бiт рiвний 1, якщо мiсто з номером i належить списку
з номером j, та 0 в протилежному випадку.
Як порахувати D? Це домашнє завдання :)
2. Визначимо cntDi — кiлькiсть таких j, що Dj = i.
Як порахувати cntD? Це домашнє завдання :)
3. Визначимо intersectmask — кiлькiсть авiашляхiв, що можуть утворитися за використання будьякого зi спискiв, що вiдповiдають одиничним бiтам m-бiтової маски mask.
(
)
cntDa
Як порахувати intersect? intersectmask = summask⊂a
(Для того щоб швидко порахувати
2
значення, використовуйте iдею super magic algo(описано нижче)).
4. Визначимо unionmask — кiлькiсть авiашляхiв, що будуть утворенi за використання спискiв, що
вiдповiдають одиничним бiтам m-бiтової маски mask (помiтимо, що це значення не залежить
вiд порядку використання спискiв).
Як порахувати union? Посилаючись на формулу включень-виключень, отримуємо:
unionmask = suma⊂mask ((−1)bits(a)+1 · intersecta ) (Для того щоб швидко порахувати значення, використовуйте super magic algo(описано нижче)). Тут bits(m) — кiлькiсть одиничних
бiтiв маски m.
5. Розв’язуватимемо задачу методом динамiчного програмування. Визначимо dpmask — максимальна кiлькiсть грошових одиниць, якi можна заробити, використавши списки, що вiдповiдають одиничним бiтам m-бiтової маски mask у довiльному порядку.
Як порахувати dp? dp0 = 0. dpmask = max(dpmask xor 2i + f (unionmask − unionmask xor 2i ) · ri ),
де i — номери одиничних бiтiв m-бiтової маски mask. Тут xor — побiтове виключне АБО.
Вiдповiддю до задачi є dp2m −1 .
/// super magic algo
Нехай задається масив a розмiру 2m . Необхiдно знайти значення масиву∑
b, де bi = sumj⊂i aj .
Здiйснимо m iтерацiй, де пiсля iтерацiї з номером i значенням b[x] буде
a[y], таких що x and
y = y, та починаючи з бiта з номером i бiти чисел x та y збiгаються (бiти нумеруються з 0).
Очевидно, що перед першою iтерацiєю b[x] = a[x]. На iтерацiї з номером i перерахуємо b[x].
Якщо в числi x бiт з номером i рiвний 0, то bnew [x] = b[x].
Якщо в числi x бiт з номером i рiвний 1, то bnew [x] = b[x] + b[x xor 2i ].
Отже, легко реалiзувати цей алгоритм так:
for (int i=0;i<(1<<m);i++){
b[i]=a[i];
}
for (int i=0;i<m;i++){
for (int mask=0;mask<(1<<m);mask++){
if (mask&(1<<i)){
b[mask]+=b[mask^(1<<i)];
}
}
}
/// end of super magic algo
Складнiсть O(n · m + m · 2m ) часу та O(n + 2m ) пам’ятi.
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Розбiр задачi «Козак Вус i найкраща країна»
Автор: Антон Ципко
Розробник: Марко Гришечкiн
Помiтимо, що країна утворює граф (мiста — вершини, дороги — ребра). Для початку побудуємо
мiнiмальне остове дерево цього графа, назвемо його MST. Правильна послiдовнiсть додавання ребер
iснує тодi i тiльки тодi, коли сума цiн усiх ребер MST менша за загальну кiлькiсть копiйок у країнi
або рiвна цiй кiлькостi. Якщо сума цiн ребер бiльша за загальну кiлькiсть, то твердження, очевидно,
виконується(ми не можемо заплатити за побудову всiх ребер MST).
Покажемо, що якщо сума менша за загальну кiлькiсть або рiвна їй, то в такому MST завжди
iснуватиме ребро, яке можна побудувати. Якщо б це було не так, то виконувалася б нерiвнiсть
wi > cvi + cui (цiна ребра бiльша за суму кiлькостей копiйок у вершинах, якi воно з’єднує) для
кожного ребра MST. А з цих нерiвностей випливає, що сума цiн усiх дорiг бiльша за загальну
кiлькiсть копiйок(wi , cvi , cui > 0), що суперечить умовi.
MST, у якому додається ребро i, ми перетворюємо на iнший, де замiсть вершин vi та ui вже одна
вершина з кiлькiстю копiйок, рiвною cvi + cui − wi , а також до неї проведенi всi ребра, iнцидентнi до
вершин vi та ui . Така побудова, по сутi, просто поєднує вершини сусiди у групи. При цьому рiзниця
мiж сумою цiн ребер MST та загальною кiлькiстю копiйок не змiнилася, тому ми завжди зможемо
знайти ребро, яке можна побудувати.
За допомогою цих умов досить легко написати розв’язок за O(n2 ): будуємо MST, а потiм n − 1
разiв шукаємо ребро яке можна було б побудувати.
Для розв’язку за O(n) будемо шукати потрiбну послiдовнiсть ребер за допомогою пошуку у
глибину. Запускаємо dfs з будь-якої вершини графу. В dfs ми для кожної вершини v перебираємо
сина вершини v, запускаємо dfs вiд сина, а потiм намагаємося побудувати ребро мiж v i сином. Якщо
ребро не можна будувати, ми додаємо сина до певного стека i запам’ятовуємо для сина те ребро,
яке його поєднує з v (батьком). Потрiбно зазначити, що оскiльки ребро не можна побудувати, то
його побудова зменшує сумарну кiлькiсть монет групи. Пiсля проходження всiх синiв вершини v ми
робимо наступне: доки остання вершина s стеку лежить у пiддеревi вершини v i доки ми можемо
об’єднувати s та v, ми їх об’єднуємо i видаляємо s зi стека (ми пам’ятаємо ребро, що веде вiд s до
його батька, а всi вершини на шляху мiж v та s уже об’єднанi з v через властивостi стеку). Через те,
що сума цiн ребер менша за загальну кiлькiсть монет або рiвна їй, пiсля dfs-обходу всi n − 1 дороги
будуть побудованi.
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Розбiр задачi «Труби»
Автор та розробник: Iван Фекете
Пiдзадача 1:
Обмеження цього блоку дозволяли просто рекурсивно перебрати всi можливi повороти всiх труб,
пiсля чого перевiрити систему на замкнутiсть. Для оптимiзацiї перебору можна використати той
факт, що для кутової труби є 4 варiанти повороту, а для прямої — всього 2, але навiть без них
можна було набрати повний бал за блок.
Складнiсть: O(4nm nm).
Пiдзадача 2:
Можна зауважити, що для утворення замкнутої системи труб потрiбнi мiнiмум 4 кутовi труби.
Отже, в цьому блоцi вiдповiдь iснує, якщо є рiвно 4 кутовi труби. Очевидно, якщо така замкнута
система iснує, то вона матиме форму прямокутника, i тодi задача зводиться до знаходження 4 кутiв
прямокутника, перевiрки того, чи з’єднуються вони прямими трубами й чи є на полi якiсь зайвi
труби, що не входять до прямокутника.
Складнiсть: O(nm).
Пiдзадача 3:
Оскiльки кiлькiсть кутiв не перевищує 8, то ми можемо перебрати всi можливi повороти саме
для кутових деталей. Тодi для кожного стану кутових труб, ми зможемо або вiдновити фiгуру, або
сказати, що таке неможливо. Для цього потрiбно кожну пряму трубу повернути так, щоб один з її
кiнцiв був приєднаним до кутової труби або до труби, для якої поворот уже вiдомий. Зауважимо, що
якщо це робити за допомогою проходу по всьому полю, то ваш розв’язок не вкладеться в обмеження
за часом. Щоб це виправити, потрiбно робити пробiг тiльки по тих фрагментах, де у вас знаходяться
саме прямi труби, якщо вiдповiдь iснує, то їх буде O(n + m) штук.
Складнiсть: O(4c (n + m)), де c — кiлькiсть кутових труб.
Пiдзадача 4:
Якщо в цьому блоцi вiдповiдь iснує, то є рiвно три варiанти того, що може знаходитись у рядку:
• обидва фрагменти не мiстять труб;
• обидва фрагменти мiстять прямi труби;
• обидва фрагменти мiстять кутовi труби.
У другому випадку труби повиннi бути повернутi вертикально, а в третьому вони мають бути
з’єднанi мiж собою, а тi кiнцi, що залишились, мають обидва бути повернутi вгору або вниз, залежно вiд того, чи є в попередньому рядку вiдкритi кiнцi труб, направленi донизу, чи нi. Якщо на
якомусь етапi неможливо закрити вiдкритi кiнцi труб у попередньому рядку або в останньому рядку
залишились вiдкритi кiнцi труб, то тодi замкнутої системи не iснує, у протилежному випадку вона
вже побудована.
Складнiсть: O(nm).
Пiдзадача 5:
Якщо в цьому блоцi вiдповiдь iснує, то розв’язок складається з прямокутникiв, розташованих
певним чином на полi. Отже, можна взяти розв’язок 2 блоку, адаптувавши його таким чином, щоб вiн
розглядав одну клiтинку рiвно один раз, i отримаємо розв’язок цiєї пiдзадачi з лiнiйною складнiстю.
Складнiсть: O(nm).
Пiдзадача 6:
Пройдемося по всiх рядках, пiсля чого для кожного стовпчика переберемо всi можливi варiанти
поворотiв труб у ньому й оберемо такий, який не залишатиме вiдкритих труб (окрiм, можливо,
труб, направлених вниз). Якщо таких варiантiв немає чи наприкiнцi залишились вiдкритi труби, то
вiдповiдi не iснує, в протилежному вона побудована.
Складнiсть: O(4m n).
Пiдзадача 7:
Цей блок призначений для розв’язкiв, якi правильнi, але написанi неоптимально, це може бути
розв’язок зi складнiстю O(nm2 ), O(n2 m) чи якiсь оригiнальнi розв’язки, не передбаченi автором.
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Пiдзадача 8:
Давайте проходитися по полю, починаючи з першого рядка, iтеруючись по кожному рядку злiва
направо. Тодi якщо на кожнiй iтерацiї для чергової клiтинки ми знаємо iнформацiю про iснування
вiдкритого кiнця труби праворуч та вище вiд неї, то ми зможемо однозначно дiзнатись поворот для
цiєї труби або визначити, що такого не iснує. Для клiтинки (1, 1) ця iнформацiя вiдома, отже, за
мат. iндукцiєю ця iнформацiя буде вiдомою для всiх клiтинок першого рядка. Отже, за iндукцiєю,
ми зможемо так зробити для всiх рядкiв. Додатково потрiбно врахувати те, що останнiй рядок не
має мiстити труб, у яких є вiдкритi кiнцi, направленi вниз.
Складнiсть: O(nm).

Сторiнка 7 з 15

XXXII Всеукраїнська олiмпiада з iнформатики

Розбiр задачi «Козак Вус та цукерки»
Автор та розробник: Антон Тригуб
Перш за все, вiдсортуємо масив позицiй, в яких лежать цукерки.
Якщо n = 1, то ми завжди можемо пiдiбрати цю єдину цукерку, i вiдповiдь 1.
Якщо n = 2, то ми можемо пiдiбрати 2 цукерки лише тодi, коли вони не сусiднi. Якщо ж цукерки
сусiднi, то вiдповiдь 1. Таким чином ми вирiшили блок 1.
Якщо n = 3, то вiдповiдь — принаймнi 2, адже ми завжди зможемо пiдiбрати принаймнi першу та останню цукерку. Подивимось, за якої умови ми можемо пiдiбрати всi 3 цукерки: має.
.
мо мати (a − a )..x, (a − a )..x для деякого x > 1. Таке x знайдеться тодi й лише тодi, коли
2

1

3

2

HCD(a2 − a1 , a3 − a2 ) > 1. В цьому випадку вiдповiдь 3, iнакше - 2. Таким чином ми вирiшили блок
2.
Переведемо тепер задачу на математичну мову.
Для заданого масиву чисел потрiбно знайти, для якої найбiльшої кiлькостi чисел з нього iснує
натуральне x > 1, при дiленнi на яке всi вони дають однаковi остачi.
Подивимось, як можна вирiшити задачу для даного x. Це можна зробити за n log n, якщо замiнити кожне число в масивi на його остачу за модулем x, вiдсортувати, i знайти найпоширенiшу
остачу двома вказiвниками проходом по масиву.
Помiтимо, що в якостi x доцiльно розглядати лише числа, що не перевищують максимального з ai . Таким чином ми можемо вирiшити блок 3, вирiшивши задачу окремо для кожного x з
2 ⩽ x ⩽ 102 , i взявши максимум по цим значенням.
Для блоку 4 помiтимо, що ми можемо перебирати лише простi значення x (справдi, якщо деякi
числа дають однаковi остачi при дiленнi на деяке складене число pq, то вони дають однаковi остачi i
при дiленнi на p, i при дiленнi на q). До 104 є порядку 103 простих чисел - асимптотика O(103 n log n)
заходить.
Тепер помiтимо, що при x = 2 вiдповiдь гарантовано буде не меншою за ⌈ n2 ⌉. Таким чином, в
якостi x нам потрiбно перевiрити лише простi p, вiдповiдь для яких може бути бiльшою за ⌈ n2 ⌉.
Припустимо, що для деякого p ̸= 2 є принаймнi n2 чисел, що дають при дiленнi на p однакову
остачу.
Для блоку 5 тепер можемо скористатись наступною хитрiстю: за такої умови має справджува106
тись an ⩾ a1 + p( n2 − 1) ⩾ p( n2 − 1). Таким чином, ми можемо вирiшити задачу за O(n log nπ( n/2
)),
де π(n) - кiлькiсть простих чисел, що не перевищують n.
Тепер перейдемо до блоку 6:
Припустимо, що для деякого p ̸= 2 є принаймнi n2 чисел, що дають при дiленнi на p однакову
остачу. Назвемо цю групу A. Виберемо з наших n чисел випадкову пару рiзних чисел. Iмовiрнiсть
того, що вони обидва потрапили в A не менша за 14 . Таким чином, пара не повнiстю потрапляє в
A з iмовiрнiстю ⩽ 43 . Виберемо випадковим чином 50 пар. Iмовiрнiсть того, що кожна не повнiстю
потрапила в A ⩽ ( 34 )50 ⩽ 1016 . Вiрогiднiсть дуже мала — можна вважати, що якась пара потрапила в
A повнiстю.
Для кожної пари розглянемо всi простi дiльники рiзницi чисел в парi. Об’єднаємо множини
999999
цих простих дiльникiв по всiм 50 парам. З iмовiрнiстю ⩾ 1000000
серед них буде шукане просте p.
Тому
√ можна перебрати лише простi дiльники з цiєї множини. Факторизацiю можна провести за
50 max(ai ). Залишилося оцiнити кiлькiсть рiзних простих дiльникiв.
Якщо всi ai не перевищують A, то кожна рiзниця не перевищує A, а отже добуток 50 рiзниць
не перевищує A5 0. Тепер залишилось дiзнатись, скiльки максимум рiзних простих дiльникiв може
мати число порядку A50 . Пiдрахунки на комп’ютерi показують, що при A = 109 це число буде
порядку 180. Отже,
√ ми можемо вирiшити задачу для кожного простого числа окремо, отримавши
асимптотику O(50 max(ai ) + 180 · n log n).
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Розбiр задачi «Кольоровi книги»
Автор та розробник: Роман Бiлий
Якщо всi кольори однаковi, то неможливо посортувати, крiм випадку, коли всi книги зразу
правильно стоять.
Пiдзадача 1. Навчимося розв’язувати задачу за 3n операцiй. Зробимо функцiю, яка мiняє мiсцями будь-якi 2 книги. Якщо вони рiзного кольору, то просто за 1 операцiю мiняємо їх мiсцями.
Якщо однакового, то зробимо 3 операцiї, використовуючи ще одну книгу iншого кольору, нiж цi двi.
Далi просто злiва направо виставляємо книги на свої мiсця.
Цей розв’язок можна оптимiзувати до 2n операцiй. Будемо виставляти книги на свої мiсця по
черзi. Якщо нам потрiбно поставити книгу на мiсце, а там стоїть книга такого ж кольору, то вiзьмемо
книгу iншого кольору, яка ще не на своєму мiсцi, i за допомогою її поставимо за 2 операцiї початкову
на своє мiсце. Потрiбно, щоб завжди була книга iншого кольору, яка ще не на своєму мiсцi. Для
цього оберемо правильний порядок, у якому виставляти книги на свої мiсця. Як варiант, будемо
ставити книги на свої мiсця так, щоб завжди була хоча б одна книга кожного кольору не на своєму
мiсцi. Коли вже кожного кольору залишиться по одному, доставимо їх. Можливо i далi оптимiзувати
цей розв’язок.
Пiдзадача 2. Розiб’ємо перестановку на цикли. Нехай спочатку є k циклiв. За одну операцiю
можливо збiльшити кiлькiсть циклiв максимум на 1. Нам потрiбно досягти стану, коли всi елементи
лежать в окремих циклах. Якщо ми мiняємо 2 книги, якi лежать в одному циклi, то цей цикл
розiб’ється на 2. Тому будемо мiняти книги так, щоб кожного разу брати 2 елементи з одного циклу
i за n − k операцiй вийде посортувати.
Пiдзадача 3. Розiб’ємо перестановки на цикли. Якщо в циклi довжини l є хоча б 2 рiзнi кольори,
то його можна розв’язати за l − 1 операцiю. Розв’язати означає поставити всi книги з цього циклу
на свої мiсця. Для цього ми будемо виставляти по одному елементу на своє мiсце за одну операцiю
(це можна зробити, якщо 2 сусiднi за циклом книги рiзного кольору). Але не можна, щоб залишилися книги тiльки одного кольору, для цього потрiбно зафiксувати порядок, схожий най той, що в
пiдзадачi 1.
Тепер залишилися цикли, якi складаються тiльки з книг однакового кольору. Назвемо такi
цикли поганими. Зауважимо, що якщо мiняти мiсцями 2 елементи з рiзних циклiв, то цi цикли об’єднуються. Зрозумiло, що кожен поганий цикл потрiбно спочатку об’єднати з якимось iншим. Причому кiлькiсть об’єднань повинна бути мiнiмальна, бо кiлькiсть операцiй буде рiвна n
-кiлькiсть_циклiв+2*кiлькiсть_об’єднань. Ми можемо об’єднати 2 поганi цикли рiзних кольорiв, i
тодi цей цикл стане хорошим. Тому нам вигiдно розбити поганi цикли на якнайбiльше пар, де в кожнiй парi цикли рiзних кольорiв. Нехай є ci поганих циклiв кольору i. Вигiдно брати 2 максимальнi
ci i з вiдповiдних циклiв утворювати пару. Цей розв’язок реалiзовується за O(n log n).
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Розбiр задачi «Пироголяндiя»
Автор та розробник: Данiiл Смельський
Пироголяндiя — це дерево, вершинами якого є пекарнi, а ребрами є дороги. Тодi кожна вершина
мiстить якесь невiд’ємне число (значення вершини), а кожне ребро має один з двох станiв: заблоковане чи розблоковане. Будемо вважати, що дерево має корiнь у вершинi 1.
Блоки 1-5:
• Запит типу 1: збережемо масив що вiдповiдає за стан кожного ребра. При виклику запиту
будемо змiнювати стан ребра в цьому масивi.
• Запит типу 2: запустимо DF S iз вершини p та вiдвiдаємо всi вершини, якi знаходяться в
компонентi цiєї вершини. При цьому не будемо переходити по заблокованих ребрах. Змiнимо
значення вiдвiданих вершин.
• Запит типу 3: можна викликати спочатку запит типу 5 до вершини p, щоб дiзнатись її значення пiсля застосування запиту типу 3. Пiсля цього викликаємо запит типу 6, щоб змiнити
значення кожної вершини з компоненти вершини p на нуль. Замiнюємо значення вершини p
на пiдраховану суму.
• Запит типу 4: повертаємо значення вершини p.
• Запит типу 5: запустимо DF S iз вершини p та вiдвiдаємо всi вершини, якi знаходяться в
компонентi цiєї вершини. При цьому не будемо переходити по заблокованих ребрах. Додамо
до вiдповiдi значення вiдвiданих вершин.
• Запит типу 6: запустимо DF S iз вершини p та вiдвiдаємо усi вершини якi знаходяться у компонентi цiєї вершини. При цьому не будемо переходити по заблокованих ребрах. Змiнимо значення вiдвiданих вершин на нуль.
• Запит типу 7: вiзьмемо будь-яку вершину з ненульовим значенням. Якщо такої не iснує, то
очевидно, що вiдповiдь нуль. Iнакше запустимо з неї DF S, що буде повертати 1, якщо у пiддеревi вершини, з якої ми виходимо, є хоча б одна ненульова вершина, та 0 iнакше. Тодi, якщо
ми переходимо до наступної вершини через заблоковане ребро та DF S iз неї повертає 1, то
iснує пара вершин (вершина, з якої ми запустили DF S на початку та певна вершина з цього
пiддерева) така, що шлях мiж ними проходить через це заблоковане ребро. Отже, до вiдповiдi
слiд додати 1.
Блок 6:
• пiд час iнiцiалiзацiї розiб’ємо дерево на компоненти, що обмеженi заблокованими ребрами, та
дамо кожнiй компонентi свiй номер. Оскiльки запити типу 1 вiдсутнi, то множина вершин
кожної компоненти змiнюватися не буде. Також будемо зберiгати значення кожної вершини не
зовсiм чесно: будемо зберiгати її старе значення, а справжнє ми зможемо дiзнатися, застосувавши певнi операцiї.
• Для кожної компоненти будемо зберiгати певнi значення:
1. integer sum — сума значень вершин компоненти.
2. integer toAdd — значення, яке треба додати до кожної вершини цiєї компоненти, щоб воно
було рiвним справжньому значенню вершини.
3. integer lastVertex — остання вершина компоненти, до якої було застосовано запит типу 3,
або нуль, якщо до вершин цiєї компоненти ще не застосовувалися запити типу 3.
4. clear — булева змiнна, що рiвна true, якщо до компоненти вже застосовували запит типу
3 або запит типу 6, та нуль iнакше.
5. cnt — кiлькiсть вершин у цiй компонентi.
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• Запит типу 2: вiзьмемо номер компоненти, у якiй знаходиться вершина з номером p, та додамо
до toAdd значення w.
• Запит типу 3: можна викликати спочатку запит типу 5 до вершини p, щоб дiзнатись її значення пiсля застосування запиту типу 3. Пiсля цього викликаємо запит типу 6, щоб змiнити
значення кожної вершини з компоненти вершини p на нуль. Замiнюємо значення вершини p
на пiдраховану суму. Змiнимо значення lastV ertex.
• Запит типу 4: оскiльки кожна вершина зберiгає своє старе значення, то треба до цього значення
додати значення параметру toAdd з її компоненти.
• Запит типу 5: оскiльки значення вершини рiвне ap + toAdd(p) (де toAdd(p) рiвне значенню
параметра toAdd компоненти, у якiй знаходиться вершина з номером p), тодi суму значень
вершин у компонентi можна визначити за формулою sum + cnt × toAdd.
• Запит типу 6: розглянемо два випадки залежно вiд значення параметру clear.
1. clear = f alse: зробимо всi операцiї чесно: пройдемося по кожнiй вершинi, замiнимо її
значення на нуль. Значення sum та toAdd також замiнимо на нуль, а значення clear на
true.
2. clear = true: у нас є лише одна вершина, нечесне значення якої вiдмiнне вiд нуля, i це вершина з номером lastV ertex. Отже, можна зробити те ж саме що у випадку clear = f alse,
але замiнити лише значення вершини з номером lastV ertex.
Блок 7:
• щоб розв’язати цей блок, можна модифiкувати розв’язок до попереднього блоку. З’являється
лише проблема iз тим, що кiлькiсть та склад компонент можуть змiнюватись.
• Додамо до компонент два параметри:
1. allV ertexes — вектор, що зберiгає множину вершин, що знаходяться в цiй компонентi.
2. activeV ertexes — вектор, що зберiгає множину вершин, що знаходяться в цiй компонентi
та мають нечесне значення вiдмiнне вiд нуля.
• Через запит типу 1 треба вмiти поєднувати певнi компоненти. Для цього застосуємо структуру
даних DisjointSetU nion (система неперетинних множин).
• Розглянемо операцiю unionSets, застосовану до компонент iз номерами x та y у нашiй DSU .
Вона повинна поєднати двi компоненти. Будемо вважати, що це лiдери вiдповiдних компонент у DSU та вони рiзнi. Ми будемо пiдвiшувати компоненту з номером y до компоненти з
номером x. Тодi нам треба якось поєднати їх параметри. Для цього спочатку очистимо список activeV ertexes(y), а потiм пройдемося по вершинах компоненти y (список allV ertexes(y)),
якщо значення clear = true, тодi спочатку замiнимо значення вершини на нуль, а потiм замiнимо значення кожної з них на ap = ap + toAdd(y) − toAdd(x), додамо кожну з них до списку
activeV ertexes(y), а до sum(y) додамо cnt(y) × toAdd(y). Далi перекинемо вершини зi списку allV ertexes(y) до списку allV ertexes(x), а також вершини зi списку activeV ertexes(y) до
списку activeV ertexes(x). Додамо до sum(x) значення sum(y), а до cnt(x) значення cnt(y).
Пiдвiсимо вершину y до вершини x у DSU .
• Якi змiни вiдбулися у запитах?
– Запит типу 2: змiн немає, лише треба брати номер компоненти з DSU .
– Запит типу 3: пiсля виклику запиту типу 6 наш список activeV ertexes повинен мiстити
лише вершини p, але вiн є порожнiм, тому треба додати до нього вершину з номером p,
якщо її значення пiсля цього запиту є ненульовим.
– Запити типу 4 та 5: вiдповiдi можна знайти так само як у блоцi 6.
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– Запит типу 6: у розв’язку до шостого блоку ми фактично проходилися по списку
allV ertexes, але помiтимо, що можна проходитись лише по списку activeV ertexes та замiнювати лише їх значення на нуль. Пiсля цього слiд видалити всi вершини зi списку
activeV ertexes.
• Асимптотика такого розв’язку не буде вкладатися в обмеження, бо може перевищувати O(n2 ).
Проте можна застосувати технiку small-to-large (вiд меншого до бiльшого). Перш нiж оброблювати запит типу 1, давайте упорядкуємо x та y так, щоб cnt(x) було не меншим за cnt(y).
Тодi асимптотика такого рiшення вже буде O(n log n), що повинно проходити цей блок.
Блок 8:
• оскiльки компоненти не будуть змiнюватись у складi, можна побудувати додаткове дерево.
Для цього давайте умовно видалимо з нашого дерева всi заблокованi ребра та стиснемо кожну
компоненту, що утворилася в одну вершину в новому деревi. Усi новi вершини ми якось пронумеруємо, а також для кожної вершини початкового дерева запам’ятаємо номер вершини, до
якої вона увiйшла в новому деревi. Тепер додамо до цього дерева заблокованi ребра, що ми
видалили на початку його побудови. Пiдвiсимо це дерево за будь-яку вершину. Будемо вважати, що вершина в новому деревi має чорний колiр, якщо є хоча б одна вершина з ненульовим
значенням у початковому деревi, що належить цiй вершинi в новому деревi. Переформулюємо
запит сьомого типу: треба знайти мiнiмальну кiлькiсть ребер у новому деревi, якi потрiбно
розблокувати, щоб на шляху мiж кожною парою чорних вершин усi ребра були розблокованi.
• Розглянемо будь-яке ребро з нового дерева. За якої умови його треба розблокувати? Якщо у
пiддеревi нижньої вершини (бiльш вiддаленої вiд кореня) цього ребра є хоча б одна вершина
чорного кольору та ззовнi пiддерева верхньої вершини є хоча б одна вершина чорного кольору,
то це ребро треба розблокувати. Iнакше не iснує пари вершин чорного кольору, на шляху мiж
якими лежить це ребро, отже, його розблоковувати не потрiбно.
• Запустимо DF S з кореня нового дерева та випишемо вершини чорного кольору у порядку часу входження до них. Нехай це послiдовнiсть g довжини k. Уведемо нову функцiю dist(x, y) — кiлькiсть ребер на шляху мiж парою вершин x та y у новому деревi. Звiдси отримуємо формулу для визначення вiдповiдi на запит сьомого типу:
ans = (dist(g1 , g2 ) + dist(g2 , g3 ) + . . . + dist(gk−1 , gk ) + dist(gk , g1 )) / 2. Чому це правильно?
Знову розглянемо будь-яке ребро з нового дерева. Якщо iснує вершина чорного кольору у
пiддеревi нижньої вершини цього ребра та вершина чорного кольору ззовнi верхньої вершини
цього ребра, то це ребро увiйде до суми рiвно два рази, бо воно увiйде в це пiддерево та вийде
з нього. Iнакше воно жодного разу не увiйде до цiєї суми.
• Отже, для розв’язання сьомого типу запитiв треба вмiти пiдтримувати цю суму. Оскiльки вiдсутнi запити першого типу, склад нового дерева змiнюватися не буде, але вершини можуть змiнювати колiр. Давайте зберiгати таку суму: query7 = dist(g1 , g2 )+dist(g2 , g3 )+. . .+dist(gk−1 , gk )
Тодi нас цiкавлять лише змiни, що вiдбуваються у послiдовностi g. У нас може або додаватися
новий елемент до послiдовностi, можливо, десь у середину, або видалятися.
• Випишемо в окремий масив усi вершини нового дерева у порядку часу входження до них при
виклику DF S з кореня. Тобто коли DF S входить у нову вершину, поточний час збiльшується
на 1. Звiдси tin(v) — час входження до вершини v, а tout(v) — час виходу з вершини v. Особливiсть цього порядку в тому, що всi вершини з пiддерева вершини v зустрiчаються на вiдрiзку
tin(v) . . . tout(v) у цiй послiдовностi. Для кожної вершини запам’ятаємо позицiю, на якiй вона
зустрiчається у цьому масивi. Якщо вершина має чорний колiр, то в додатковому масивi на її
позицiю поставимо одиничку, iнакше нуль. Як треба оброблювати змiни у новому деревi?
– Змiна кольору вершини з чорного на бiлий. Припустимо, що ця вершина зустрiчалась на
позицiї u в послiдовностi g. Тодi у формулу для знаходження значення query7 вона могла
увiйти максимум у двох доданках.
1. u > 1: dist(gu−1 , gu )
2. u < k: dist(gu , gu+1 )
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Тодi нам треба перевiрити можливi випадки та вмiти знаходити вiдстань мiж двома вершинами, а потiм вiднiмати їх вiд суми. Для цього можна скористатися додатковими структурами даних.
– Змiна кольору вершини з бiлого на чорний аналогiчна, але тепер треба додавати числа
до нашої суми.
• щоб дiзнатися вiдповiдь на запит сьомого типу, до нашої суми треба додати значення
dist(g1 , gk ), а потiм подiлити суму на два. Щоб знайти першу та останню чорну вершини,
звернемося до нашого масиву з нуликiв та одиничок. Можемо на цьому масивi побудувати
дерево вiдрiзкiв та швидко знаходити нашi вершини (можна зробити set, але дерево вiдрiзкiв
нам знадобиться для вирiшення наступних блокiв).
Блок 9:
• Випишемо всi вершини нашого дерева у порядку часу входження в них у DF S, викликаного з
кореня дерева. Тепер для кожної вершини у додатковому масивi, на позицiях де вони зустрiчаються у масивi часу входження, будемо зберiгати кiлькiсть заблокованих ребер на шляху вiд
кореня до цiєї вершини. Тодi всi вершини з пiддерева вершини v, що ще й знаходяться в компонентi вершини v, мають те ж саме значення у додатковому масивi, що й значення вершини v.
Згадаємо, що вершини пiддерева вершини v знаходяться на вiдрiзку tin(v) . . . tout(v) у масивi
обходу DF S. Важливий факт, який треба помiтити, — значення вершини v на цьому вiдрiзку в
додатковому масивi мiнiмальне. А отже, усi вершини, що мають мiнiмальне значення на цьому
вiдрiзку, знаходяться в компонентi вершини v. Тобто якщо визначити в кожнiй компонентi її
корiнь (найближчу вершину до кореня всього дерева), тодi ця компонента може бути визначена як множина вершин, що лежать на вiдрiзку tin(v) . . . tout(v), та мають на ньому мiнiмальне
значення.
• Побудуємо на додатковому масивi дерево вiдрiзкiв. Кожен лист цього дерева буде вiдповiдати
за певну вершинку початкового дерева, визначену за номером вершини у масивi обходу DF S.
У кожному листi дерева вiдрiзкiв будемо зберiгати пару параметрiв:
1. значення вершини
2. значення вершини у додатковому масивi (кiлькiсть заблокованих ребер на шляху вiд кореня дерева до цiєї вершини)
А для iнших вершинок дерева вiдрiзкiв, що вiдповiдають за певнi промiжки, будемо зберiгати
наступнi параметри:
1. сума значень усiх вершин з цього промiжку
2. мiнiмальне значення у додатковому масивi усiх вершин з цього промiжку
3. кiлькiсть вершин iз мiнiмальним значенням на цьому промiжку
4. додатковi параметри, якi умовно будемо називати обiцянками, щоб оброблювати певнi
операцiї на цьому деревi.
Перейдемо до розв’язку запитiв:
– Запити типу 1: подивимося на пiддерево нижньої вершини цього ребра. Оскiльки це ребро
заблоковане, то воно додає 1 до значення кожної вершини у додатковому масивi з цього
промiжку. Тобто у деревi вiдрiзкiв треба вiдняти 1 вiд додаткового значення кожної вершини з цього промiжку, а це можна зробити використовуючи обiцянку add1 — число, на
яке треба змiнити додаткове значення кожної вершини з цього промiжку.
– Запити типу 2: спочатку знайдемо корiнь компоненти, у якiй знаходиться ця вершина (як
це зробити, дивiться пiсля розв’язку блоку 9). Нехай це вершина v. Тодi до значення всiх
вершин з компоненти вершини v треба додати число w. Оскiльки цi вершини знаходяться
на вiдрiзку tin(v) . . . tout(v) та мають мiнiмальне значення на ньому, то можна використати наше дерево вiдрiзкiв, а саме ще один параметр для обiцянок add2 — число, на яке
треба змiнити значення кожної вершини з цього промiжку.
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– Запити типу 3: викличемо запит типу 5 та 6. Запит типу 6 лише замiнив значення кожної
вершини нашої компоненти на нуль, але значення додаткового параметру не змiнилось.
Отже, ми можемо додати до значення нашої вершини p суму, пiдраховану в запитi типу
5, використавши наше дерево вiдрiзкiв для промiжку tin(p) . . . tin(p).
– Запити типу 4: використовуючи обiцянки, ми можемо дiзнатися значення окремої вершинки, поступово спускаючись до неї по дереву вiдрiзкiв та перекидаючи обiцянки до
синiв поточної вершини.
– Запити типу 5: щоб дiзнатися вiдповiдь на цей запит, треба взяти суму значень усiх мiнiмумiв на вiдрiзку tin(v) . . . tout(v), де v — корiнь компоненти вершини p. Наше дерево
вiдрiзкiв уже зберiгає цю суму для часткових промiжкiв, тому треба обрати головнi з них
та комбiнувати.
– Запити типу 6: будемо використовувати ще один параметр обiцянки в деревi вiдрiзкiв
clear — чи було очищення кожної вершинки iз мiнiмальним значенням на промiжку цiєї
вершинки дерева вiдрiзкiв.
– Слiд зауважити, що на вiдмiну вiд перекидування обiцянок у звичайному деревi вiдрiзкiв
(наприклад, звичайне додавання на вiдрiзку), у цьому деревi вiдрiзкiв ми будемо передавати обiцянку лише до синiв iз мiнiмальним значенням. Це стосується всiх обiцянок,
окрiм add1, яку слiд передавати так само, як у звичайному деревi вiдрiзкiв.
– Отже, асимптотика такого рiшення буде O(n log n).
Як ефективно знаходити корiнь кожної компоненти (iз можливiстю застосовувати запити першого типу):
• знову випишемо всi вершинки у порядку обходу DF S, а також повернемося до параметрiв
tin(v) та tout(v). Заблокованими будемо називати тi вершинки, ребро з яких до предка у деревi
заблоковане. Отже, зробимо ще один додатковий масив. Якщо вершина заблокована, або це
вершинка 1(корiнь дерева), то на її позицiї будемо зберiгати значення tout(v), а iнакше будемо
на її позицiї зберiгати нуль.
• Як знаходити корiнь компоненти: по-перше, усi предки нашої вершини будуть знаходитись
на позицiях iз номерами, меншими нiж tin(p), тобто на вiдрiзку 1 . . . tin(p). А також, за властивiстю tin та tout, значення tout(v) повинно бути бiльшим або рiвним за tout(p), якщо v
предок p. Якщо є двi вершини, що є кандидатами на корiнь нашої компоненти, то серед них
треба обрати останню. Тобто лiдер компоненти вершини p це остання вершинка на вiдрiзку
1 . . . tin(p), на позицiї якої стоїть значення, що не менше за tout(p).
Блок 11:
• Єдине, що ми ще не розглянули, це як одночасно пiдтримувати запити першого та сьомого
типу. Тепер у нас може змiнюватися структура нашого нового дерева, що було побудоване на
стиснутих компонентах, тому будувати нове дерево може виявитися занадто незручно. Зробимо
копiю нашого початкового дерева. I тепер чорними будуть вершини, що є коренями компонент,
що мiстять хоча б одну вершину з ненульовим значенням. Тодi змiнилась функцiя dist(x, y) —
кiлькiсть заблокованих ребер на шляху мiж вершинами x та y. Проте ми можемо дiзнатися її
значення, використовуючи значення наших додаткових параметрiв у деревi вiдрiзкiв, що ми
застосовували для вирiшення перших 6 типiв запитiв.
• Тепер при виклику запиту типу 1 треба вмiти поєднувати двi компоненти та дiлити одну
компоненту на двi. Це ми можемо зробити певною послiдовнiстю фарбувань вершин з бiлого
кольору на чорний та навпаки, залежно вiд складу компонент.
• Проте нам треба зауважити, що це ребро могло входити до значення query7 . Давайте спочатку
змiнимо його стан, перерахувавши значення query7 , а потiм будемо поєднувати або дiлити
компоненти.
1. Змiна стану ребра з розблокованого до заблокованого: треба дiзнатися, скiльки разiв це
ребро буде входити до суми. Згадаємо про масив, де ми зберiгаємо 1 на позицiях чорних
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вершин та 0 на позицiях бiлих. Тодi, якщо на вiдрiзку tin(p) . . . tout(p) зустрiчається хоча б
одна одиничка та на вiдрiзку 1 . . . tin(p)−1 також зустрiчається хоча б одна одиничка, тодi
iснує доданок dist(q, p), що має входити до значення query7 . Тобто до цього значення слiд
додати 1. Так само якщо на вiдрiзку tin(p) . . . tout(p) трапляється хоча б одна одиничка
та на вiдрiзку tout(p) + 1 . . . n також трапляється хоча б одна одиничка, то є доданок
dist(p, q), що має входити до значення query7 , тобто це значення треба знову збiльшити
на 1.
2. Змiна стану ребра iз заблокованого на розблоковане: аналогiчно до першого випадку,
проте треба вiднiмати 1 вiд значення query7 .
Асимптотика рiшення O(n log n).
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