
Анализ на Задача 6 – Горски Шашки 

Шеста задача е единствената тази година, за която е известно оптимално решение, 
работещо достатъчно бързо при зададените ограничения. Това се забелязва още в условието от 
начина, по който се оценява. За разлика от задачите досега, точките не се дават спрямо най-добрия 
отговор, а се присъждат или всички точки за верен отговор, или николко за грешен. 

За да се изчисли търсения брой, могат да се изчерпат всички възможности, а именно за 
всяка двойка фигури да се провери дали разстоянието между тях е такова, че да се заплашват. Този 
алгоритъм има сложност O(N2)? което разбира се, няма как да получи максимален брой точки за 
ограниченията в условието. Подобрение би било, ако може да се използва някаква бърза Update & 
Query[1] структура. 

В случая, когато Li=1 за всички фигури, не е трудно да се използва подобрение. Такава 
конструкция има във втория случай от задача Pairs IOI 2007[2]. Вижда се, че всяка фигура 
заплашва всички останали, намиращи се в квадрата, чийто център е дадената точка, а диагоналите 
са успоредни на координатните оси и са с дължина по 2K. За удобство, равнината може да се 
ротира, така че тези квадрати да станат със страни успоредни на координатните оси. След това се 
избира едното измерение (например x) и за всяка точка (x, y) се добавят точките (x-K, y), (x+K, y), 
като първата се отбелязва като отваряща, а втората – като затваряща. Така получените точки се 
обхождат в нарастващ ред по вече избраната координата. За всяка отваряща точка (x, y), в 
индексно дърво[1] се увеличава с единица стойността на позиция y, а за всяка затваряща – 
съответната стойност се намалява с единица. За всяка точка от първоначалния списък (която не е 
отбелязана нито като отваряща, нито като затваряща) към текущия отговор се добавя сумата от 
стойности в дървото от y-K до y+K. 

За да се разшири това решение до 
текущата задача, където Li може да приема 
различни стойности, фигурите трябва да се 
разделят на класове в зависимост от 
съответните им Li, x%Li, y%Li. Всяка 
основна точка трябва да се добави в класа 
Li, x%Li, y%Li, а всяка отваряща или 
затваряща точка да се добави в класовете j, 
x%j, y%j за всяко j. По този начин всеки 
клас може да се разглежда като ситуация, в 
която Li е винаги 1. Крайният отговор е 
сумата от резултатите за всеки клас. Тази 
идея се илюстрира добре от следния 
фрагмент код от авторовото решение[3], 
където: 
 Plane.addBracket(x, y) добавя отваряща точка в (x-K, y) и затваряща точка в (x+K, y); 
 Plane.addPoint(x, y) добавя основна точка в (x, y); 
 Plane.calc() изчислява отговора за съответната равнина. 

Връзки 
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static Plane p[8][8][8]; 
int x, y, L, i, j; 
long long res=0; 
 
for(i=0; i<N; ++i) 
{ 
    scanf("%d %d %d", &x, &y, &L); 
    for(j=1; j<9; ++j) 
    { 
        p[j-1][x%j][y%j].addBrackets(x/j, y/j); 
    } 
    p[L-1][x%L][y%L].addPt(x/L, y/L); 
} 
     
for(L=1; L<9; ++L) 
    for(i=0; i<L; ++i) 
        for(j=0; j<L; ++j) 
            res+=p[L-1][i][j].calc(); 


