
 

(Challenge) Maximizing LIS 
 

 
Bạn được cho một số nguyên K và một hoán vị ngẫu nhiên – một dãy A1, A2, …, AN của các số nguyên 
từ 1 tới N. Bạn phải thực hiện thao tác sau: 

1. Chia hoán vị A thành K dãy không rỗng liên tiếp S1, S2, …, SK sao cho mỗi phần tử của A xuất 
hiện trong đúng 1 dãy 

2. Chọn một hoán vị P bất kỳ của các số nguyên từ 1 đến K 

3. Tạo ra một hoán vị B1, B2, …, BN bằng việc nối các dãy ���, ���,… , ��� theo thứ tự 

 
Bạn được phép chia hoán vị A thành K dãy theo cách bất kỳ và chọn một hoán vị P bất kỳ mà bạn 
muốn. Nhiệm vụ của bạn là làm cho độ dài của dãy con tăng dài nhất của B lớn nhất có thể. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa N số nguyên B1, B2, …, BN 

 

Ràng buộc 

 5 ≤ N ≤ 5⋅105  

 3 ≤ K ≤ N  

 1 ≤ Ai ≤ N với mọi i  

 Ai ≠ Aj với mọi i, j (i ≠ j)  

 

Chấm điểm 

Trong mỗi test (cũng là mỗi file test), gọi LA và LB lần lượt là độ dài của dãy con tăng dài nhất của A 
và B. Nếu LB ≤ LA, bài nộp của bạn sẽ nhận được kết quả Wrong Answer. Ngược lại, số điểm trong 
test này của bạn là (LB − LA) ⋅ W, với W là một tham số của máy chấm. Giá trị của W trong tất cả các 
test được xác định trong phần Sinh Test. Số điểm của bài nộp bằng tổng điểm của tất cả các test. Nhiệm 
vụ của bạn là phải tối đa số điểm của bài nộp. 
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Có 18 file test. Trong kỳ thi, số điểm sẽ được tính với đúng 5 file test (thuộc các nhóm 1, 3, 5, 7, 9 
trong phần Sinh Test). Tức là điểm số của bạn phản ánh khoảng 28% (5 / 18) trong các file test. Tuy 
nhiên, nếu bạn nhận được kết quả non-AC trong bất kỳ file test nào, bài nộp của bạn sẽ có kết quả non-
AC. Nói cách khác, một bài AC thể hiện nó chạy thành công với tất cả các file test. Sau khi kết thúc kỳ 
thi, điểm số của bạn sẽ thay đổi, cộng thêm điểm của 13 file test còn lại. 

 

Ví dụ  

Input 

7 3 
5 3 7 1 2 6 4 

Output 

1 2 6 4 5 3 7 

 

Giải thích 

Hoán vị B = (1, 2, 6, 4, 5, 3, 7) có thể được tạo từ A = (5, 3, 7, 1, 2, 6, 4) theo cách sau:  
1. Chọn dãy S1 = (5, 3), S2 = (7), S3 = (1, 2, 6, 4).  
2. Chọn hoán vị P = (3, 1, 2).  

3. Nối ���, ���, ��� = S3, S1, S2 = (1, 2, 6, 4), (5, 3), (7).  

 
Dãy con tăng dài nhất của A là (1, 2, 6) và nó có độ dài LA = 3. Dãy con tăng dài nhất của B là  
(1, 2, 4, 5, 7) và nó có độ dài LB = 5. Nếu W = 1, điểm số cuối cùng cho lời giải này là  
LB − LA = 5 – 3 = 2. 
 
Sinh Test 
Có 9 nhóm test. Trong mỗi nhóm, có hai test: các giá trị của N, K và W (hệ số điểm) được cho ở 
bảng bên dưới. Trong mỗi test, hoán vị A được chọn ngẫu nhiên trong tất cả N! – 1 hoán vị ngoại trừ 
1, 2, …, N − 1, N. 
 

Group N K W 

1 5 · 103 50 8284 

2 5 · 103 140 4745 

3 5 · 103 400 2124 

4 5 · 104 150 2676 

5 5 · 104 450 1484 

6 5 · 104 1500 580 

7 5 · 105 500 828 



8 5 · 105 1400 474 

9 5 · 105 5000 175 

  


