
 

 

Pishty and Triangles 
	

Pishty sống ở Khust – một thị trấn cổ có một lâu đài và những chú gấu thông minh.  Bây giờ, cậu 
ấy rất mong bạn giải giúp một bài toán về lập trình. 

Cho một chuỗi A1, A2, ..., AN và Q truy vấn. Có hai loại truy vấn sau: 

• 1 pos val — Gán Apos = val. 
• 2 l r – tìm ra giá trị giá trị chu vi lớn nhất của những tam giác có diện tích khác không và 

các cạnh của nó là các phần tử thuộc đoạn con Al, Al+1, ..., Ar. Lưu ý rằng mỗi phần tử 
của dãy chỉ có thể sử dụng là chiều dài của tối đa một cạnh. Tức là các cạnh của mỗi tam 
giác hợp lệ phải là các Ax, Ay, Az, với l ≤ x < y < z ≤ r 

Mỗi truy vấn thuộc một trong hai loại trên, tính chu vi lớn nhất hoặc kết luận không tồn tại tam 
giác thỏa mãn.  

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và Q. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN. 

• Q dòng tiếp theo mỗi dòng miêu tả một truy vấn theo định dạng sau: 

• 1 pos val với truy vấn loại 1. 

• 2 l r với truy vấn loại 2. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi truy vấn loại 2, in ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên – chu vi lớn nhất 
hoặc in ra 0 nếu như không có tam giác thỏa mãn.  

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N, Q ≤ 105 
• 1 ≤ Ai ≤ 109 với mỗi giá trị i thỏa mãn. 
• 1 ≤ val ≤ 109 
• 1 ≤ l ≤ r ≤ N 
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• 1 ≤ pos ≤ N 

 

Subtasks: 

Subtask #1 (5 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 100 
Subtask #2 (25 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 2000 
Subtask #3 (70 điểm): ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
5 4 
3 1 8 9 7 
2 1 5 
1 2 12 
2 1 3 
2 2 5 
 
Output: 
24 
0 
29 
 

Giải thích 

Truy vấn thứ nhất yêu cầu chúng ta tìm ra chu vi lớn nhất của một tam giác sử dụng các cạnh có 
trong {3, 1, 8, 9, 7}. Chọn ra 3 phần tử lớn nhất làm 3 cạnh của tam giác là 7, 8 và 9. Chu vi của 
tam giác này là 7 + 8 + 9 = 24, đây là chu vi lớn nhất có thể. Do đó đáp án là 24. 

Truy vấn thứ hai yêu cầu chúng ta thay đổi phần tử thứ 2 thành 12. 

Truy vấn thứ ba yêu cầu chúng ta tìm ra chu vi lớn nhất của một tam giác sử dụng các cạnh có 
trong {3, 12, 8}. Ba phần tử này không thể tạo thành một tam giác, do đó đáp án là 0. 

Truy vấn thứ tư yêu cầu chúng ta tìm ra chu vi lớn nhất của một tam giác sử dụng các cạnh có 
trong {12, 8, 9, 7}. Chọn ra 3 phần tử lớn nhất làm 3 cạnh của tam giác là 8, 9 và 12. Chu vi của 
tam giác này là 8 + 9 + 12 = 29, đây là chu vi lớn nhất có thể. Do đó đáp án là 29.  

	


