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A-III-4 Hore a dole
Stručný popis optimálneho riešenia: Nájdeme tie prvky postupnosti, ktoré nemusia byť od ničoho väčšie.

Tie všetky nastavíme na nulu, a od nich následne odvodíme minimálne hodnoty pre všetky ostatné prvky
postupnosti.

V nasledujúcom texte najskôr popíšeme jednoduchšie riešenia, ktoré mohli ľahko získať nejaké body, a
následne podrobne rozoberieme prečo naše optimálne riešenie funguje a ako ho dobre implementovať.

Ľahké riešenia za pár bodov

Platnú postupnosť celých čísel zostrojíme ľahko: začneme z ľubovoľnej hodnoty a potom po znakoch spra-
cúvame daný reťazec. Keď vidíme znak = zopakujeme poslednú hodnotu, keď vidíme < alebo >, pridáme novú
hodnotu, ktorá je o 1 väčšia, resp. menšia, ako predchádzajúca.

Napr. ak začneme od 10, tak pre reťazec <=>>< takto dostaneme postupnosť (10, 11, 11, 10, 9, 10).
V prvých dvoch testovacích vstupoch stačilo napr. začať od hodnoty n. (Alebo napr. od hodnoty 500 000 000,

ktorá leží v strede povoleného rozsahu.) Toto nám zaručilo, že všetky hodnoty, ktoré použijeme v riešení, patria
do povoleného rozsahu.

Na tretí testovací vstup stačilo vyššie riešenie drobne vylepšiť. Po tom, ako vyrobíme vyššie popísaným
postupom nejakú postupnosť, môžeme nájsť jej minimum a to odčítať od všetkých jej členov. Vo vyššie použitom
príklade by sme takto upravili našu postupnosť na (1, 2, 2, 1, 0, 1).

Takýmto postupom v tretej sade vždy dostaneme platné riešenie – až na dve výnimky. Tými sú vstupy
obsahujúce tisíc znakov >, resp. tisíc znakov <. Tieto dva vstupy nemajú platné riešenie, treba pre ne teda
vypísať samé mínus jednotky.

Myšlienka vzorového riešenia

Sústreďme sa teraz na hľadanie optimálneho riešenia, teda riešenia s najmenším možným súčtom členov.
Radi by sme začali tým, že prestaneme uvažovať znak =. Na prvý pohľad si to môžeme dovoliť, lebo predsa =
vždy vieme vyriešiť tak, že nájdeme riešenie pre vstup bez znakov = a potom len zduplikujeme tie hodnoty, ktoré
zodpovedajú výskytu =. Toto bude skutočne fungovať – no uvedomte si, že toto nie je niečo, čo automaticky
muselo platiť! Keby sme použili iné kritérium optimálnosti, už by takéto riešenie vôbec nemuselo fungovať.
Prečo? Preto, že nič nám (zatiaľ) nezaručuje, že ak zoberieme optimálne riešenie pre vstup bez =, dostaneme
z neho vyššie popísaným postupom optimálne riešenie pre vstup s =. („Keby som vedel, že túto hodnotu mám
sedemkrát zopakovať, dal by som ju menšiu a radšej by som namiesto toho dal väčšiu túto inú, ktorú budem
mať v riešení len raz!ÿ mohol by sa sťažovať imaginárny riešiteľ inej, podobnej úlohy.)

Zatiaľ teda uvažujme vstupy obsahujúce všetky tri druhy znakov. Nebojte sa, časom si ukážeme, že v našej
úlohe naozaj môžeme = spokojne odignorovať. Pre niektoré vstupy je optimálne riešenie zjavné. Napríklad pre
postupnosť <<< je to zjavne (0, 1, 2, 3), pre >>> je to (3, 2, 1, 0), pre <=<=< je to (0, 1, 1, 2, 2, 3) a pre <<>> je to
(0, 1, 2, 1, 0). Teraz sa zamyslime, ako bude vyzerať optimálne riešenie pre vstup <<<<<>>.

Hľadáme teda postupnosť celých čísel (x0, x1, . . . , x7) takú, že platí

0 ≤ x0 < x1 < x2 < x3 < x4 < x5 > x6 > x7 ≥ 0.

Pozerajúc sa zľava si vieme postupne odvodiť x0 ≥ 0, x1 ≥ 1, a tak ďalej až po x5 ≥ 5. Pozerajúc sa sprava
si podobne odvodíme x7 ≥ 0, x6 ≥ 1 a x5 ≥ 2. Pre x5 sme teda dostali dva rôzne odhady; silnejší z nich je
x5 ≥ 5. Pre každé iné číslo sme dostali odhad len jeden. Zvoľme teraz postupnosť, pre ktorú bude naraz vo
všetkých odhadoch (samozrejme okrem toho slabšieho pre x5) platiť rovnosť. Touto postupnosťou je v našom
prípade postupnosť (0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0). Táto postupnosť je nutne optimálna – za prvé spĺňa všetky požadované
nerovnosti, a za druhé o každom jej člene vieme dokázať že menší už byť nemôže.

Vyššie popísaný postup zjavne vieme spraviť aj pre úplne všeobecnú postupnosť znakov. Na papieri by sme
takto už asi vedeli k ľubovoľnej postupnosti znakov ručne nájsť zodpovedajúcu optimálnu postupnosť hodnôt,
aj dokázať jej optimálnosť. My však potrebujeme popísať exaktný (a pokiaľ možno ľahko implementovateľný)
algoritmus, ako tú postupnosť hodnôt zostrojiť.
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V čom môže byť pri jeho implementácii problém? No, napríklad s tými nešťastnými znakmi rovná sa.
Ak vidím postupnosť znakov ><, dostanem postupnosť nerovností xn−1 > xn < xn+1, z ktorej je zjavné, že
xn = 0 nič nepokazí. Ale ako zabezpečiť, že ak program uvidí postupnosť znakov >===<, priradí zodpovedajúcim
premenným nuly, ale zároveň nespraví to isté pre postupnosť >===>?

Prvá možná implementácia vzorového riešenia

Kopcom nazveme postupnosť znakov, v ktorej sú najskôr používané znaky < a =, a následne sú používané
znaky > a =. Inými slovami, postupnosť znakov je kopec práve vtedy, ak sa v nej nevyskytuje žiadne > naľavo
od nejakého <. Kopcu zodpovedá postupnosť, ktorá najskôr neklesá a potom nerastie.

Optimálne riešenie pre kopec zostrojíme ľahko: až na špeciálne prípady (viď nižšie) budú obe premenné
na jeho koncoch nuly, a od nich dovnútra postupne zvyšujeme hodnoty. Zároveň s touto konštrukciou priamo
dostávame aj dôkaz optimálnosti.

No a keď dostaneme ľubovoľný všeobecný vstup, môžeme ho jednoduchým pažravým algoritmom rozbiť na
postupnosť kopcov – kým môže nasledujúci znak patriť do aktuálneho kopca, pridáme ho tam, a ak už doň
patriť nemôže, začneme robiť nový kopec. Rozmyslite si, že nový kopec začneme robiť práve vtedy, keď sme
práve stretli znak < a aktuálny kopec už obsahoval aspoň jeden znak >.

Príklad: vstup >><=<<><<>=>==<< by sme takto rozbili na kopce >>, <=<<>, <<>=>== a <<.
Ľahko teraz nahliadneme, že optimálne riešenie pre celý vstup môžeme zostrojiť tak, že nájdeme optimálne

riešenie pre každý kopec zvlášť, a následne tieto riešenia pospájame do jedného. Na to si stačí všimnúť, že
optimálne riešenie každého kopca bude začínať aj končiť premennou, ktorá dostane hodnotu 0, takže pri ich
spájaní nenastane žiaden konflikt. (Možnou výnimkou bude len začiatok prvého a koniec posledného kopca, tie
však s ničím nespájame.)

Pozorovanie o znakoch „rovná saÿ

Vyššie popísané riešenie nám okrem iného ukazuje, že znaky = naozaj môžeme najskôr odignorovať, vyriešiť
vstup bez nich a následne ich pridať späť a zduplikovať zodpovedajúce prvky zostrojenej postupnosti. Odstrá-
nenie/pridanie znakov = totiž nezmení miesta, na ktorých náš pažravý algoritmus rozdelí vstup na jednotlivé
kopce.

Druhá možná implementácia vzorového riešenia

Ak už vieme, že = môžeme odstrániť, dostávame jednoduchšie riešenie. Najskôr teda odstránime všetky =.
V druhom kroku každej premennej ktorá má byť menšia od všetkých svojich susedov, priradíme hodnotu 0.
V treťom kroku ideme od premenných, ktoré dostali hodnotu 0, doľava aj doprava „do kopcaÿ a priraďujeme
premenným postupne rastúce hodnoty. Na záver pridáme späť = a zduplikujeme zodpovedajúce prvky.

Príklad:

vstup bez =: > < < < < > > > < <
2. krok: 0 0

3. krok, prvá 0: 1 0 1 2 3 4 0
3. krok, druhá 0: 1 0 1 2 3 4 2 1 0 1 2

(Všimnite si, že pri spracúvaní druhej nuly sme „na vrchu kopcaÿ hodnotu 4 neprepísali menšou hodnotou 3.)

Tretia možná implementácia vzorového riešenia

Predchádzajúce riešenie sa dá ešte o chlp pohodlnejšie implementovať. Začneme tým, že rovnako ako v
ňom odstránime =. Následne použijeme algoritmus, ktorý sme si popísali úplne na začiatku, aby sme zostrojili
nejakú postupnosť, ktorá spĺňa zadané nerovnosti. Následne už len túto postupnosť dvakrát prejdeme – raz
zľava doprava a raz sprava doľava. Pri každom prechode sa postupne pozrieme na každú hodnotu a zmenšíme ju
najviac ako to len ide bez porušenia zadaných podmienok. Pridať späť = už vieme triviálne pri výpise riešenia.

Rozmyslite si, že takto zostrojíme presne to isté riešenie ako predchádzajúcim postupom. (Kedy dostanú
hodnotu 0 premenné, ktoré ju dostať majú? Čo sa udeje vo zvyšku prechodu zľava doprava? A čo v následnom
prechode sprava doľava?)
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Všetky tri vyššie popísané riešenia sa dajú implementovať s optimálnou časovou zložitosťou Θ(n).
Existujú aj pomalšie riešenia. Napríklad v treťom riešení sa dá namiesto prechodu sprava doľava robiť

prechody zľava doprava dovtedy, kým sa počas niektorého prechodu už žiadna hodnota nezmení. Takéto riešenie
má v najhoršom prípade časovú zložitosť Θ(n2) a malo by získať 6 bodov.

Body sa dalo získať aj za riešenia založené na iných myšlienkach. Napríklad sa dalo využiť zadanú hranicu
m a namiesto celých kopcov si rozdeliť postupnosť na „svahy dohoraÿ a „svahy dodolaÿ. Ak existuje platná
postupnosť, môžeme jednu zostrojiť tak, že po svahu dohora robíme kroky o 1, až na to že v úplne posledom
kroku dohora skočíme na m. A naopak, idúc dodola o vždy keď máme klesnúť, klesneme o 1, až na úplne
posledné klesnutie, kedy skočíme na 0. Ak existuje spôsob, ako udržať všetky hodnoty postupnosti v rozsahu 0
až m, takto sa nám to určite podarí. Takto implementované riešenie malo dostať aspoň 5 bodov.

Listing programu (C++)

// optimálne riešenie treťou z metód popísaných vo vzorovom riešení
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

inline void fix(int z, vector<int> &A, const string &nS) {
// čo najviac zmenši hodnotu na indexe z
A[z] = 0;
if (z>0 && nS[z-1]==’<’) A[z] = max( A[z], A[z-1]+1 );
if (z<int(A.size()) && nS[z] ==’>’) A[z] = max( A[z], A[z+1]+1 );

}

int main() {
int N, M; cin >> N >> M;
string S; cin >> S;

// odstránime znaky ’=’ a namiesto nich si o každej hodnote zapamätáme koľkokrát ju vypísať
// zároveň s tým zostrojíme nejakú korektnú postupnosť
vector<int> A(1,N);
vector<int> pocet(1,1);
string nS;
for (char c:S) {

if (c==’<’) { A.push_back( A.back()+1 ); pocet.push_back(1); nS += c; }
if (c==’=’) ++pocet.back();
if (c==’>’) { A.push_back( A.back()-1 ); pocet.push_back(1); nS += c; }

}

// prejdeme postupnosť zľava doprava a následne sprava doľava
int Z = A.size();
for (int z=0; z<N; ++z) fix(z,A,nS);
for (int z=N-1; z>=0; --z) fix(z,A,nS);

// zistíme, či sa postupnosť zmestí do zadaného rozsahu a podľa toho buď vypíšeme ju alebo chybovú správu
bool fits = true;
for (int i=0; i<Z; ++i) if (A[i]>M) fits = false;
if (fits) {

for (int i=0; i<Z; ++i) for (int j=0; j<pocet[i]; ++j) cout << (i+j?” ”:””) << A[i];
} else {

for (int n=0; n<N; ++n) cout << (n?” -1”:”-1”);
}
cout << endl;

}

A-III-5 Vyvážené reťazce

Úlohy kde hľadáme súvislú postupnosť s nejakou konkrétnou vlastnosťou sú pomerne časté a aj v tomto
ročníku olympiády sa nejaké vyskytli. A preto sa aj k tejto úlohe dalo pristupovať veľmi klasicky: základným
nástrojom bude predpočítanie vhodnej informácie pre všetky prefixy nejakého reťazca.

Pomalé riešenie

Prvá možnosť je samozrejme postupne prechádzať všetkými možnými podpostupnosťami a každú z nich
overiť zvlášť. A rozumny spôsob prechádzadania je taký, kde si určíme začiatok a k nemu skúšame každý možný
koniec, pričom postupne zväčšujeme dĺžku vybranej podpostupnosti. Týmto spôsobom sa nový podreťazec líši
od toho predchádzajúceho len v jednom písmene, takže väčšinu predrátanej informácie si môžeme ponechať.
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Najjednoduchší spôsob bude pamätať si pre každé písmeno z našej abecedy, koľkokrát sa dosiaľ vyskytlo
v našej podpostupnosti. Vždy keď posúvam začiatok, musím si pole v ktorom si to pamätám vynulovať. Keď
posuniem koniec, len pripočítam písmeno, ktoré som pridal. Následne už len skontrolujem, či mám všetkých
písmen rovnako veľa. Treba si uvedomiť, že vo výsledku sa nemusia nachádzať všetky písmená z abecedy, takže
ak som niektorých písmen videl 0, je to v poriadku. Takéto riešenie má (pre n-písmenný reťazec a abecedu
tvorenú k písmenami) časovú zložitosť O(kn2).

Predchádzajúce riešenie vieme ešte o trochu zlepšiť. Namiesto toho, aby sme pre každý koniec kontrolovali
v čase Θ(k), ktoré písmeno máme koľkokrát, vieme túto kontrolu spraviť v konštantnom čase. Rovnako ako v
predchádzajúcom riešení si budeme pamätať, koľkokrát sme v aktuálnom úseku videli ktoré písmeno. Navyše si
budeme pamätať niekoľko pomocných premenných: maximum m zo zapamätaných počtov písmen, počet písmen
ktoré majú práve m výskytov, a počet písmen ktoré majú aspoň jeden výskyt. Takto vieme dostať riešenie s
časovou zložitosťou O(n2).

Prefixy a dvojpísmenová abeceda

Predchádzajúce riešenie nám zaručuje zisk zhruba 4 bodov. Pozrime sa teda na ďalšiu testovaciu sadu. Tá
obsahuje abecedu zloženú len z dvoch písmen – a a b. Výrazne sa však zväčšila dĺžka reťazca. V podobných
úlohách sa často oplatí zamyslieť sa, či nevieme vyrátať nejakú užitočnú informáciu pre každý prefix. Prefixov
je totiž len n (lineárne veľa) a ľubovoľný súvislý úsek vieme vyskladať odčítaním dvoch prefixov.

Najdlhší úsek tvorený opakovaním jedného písmena vieme nájsť triválne. Čo ale s úsekmi, ktoré majú rovnako
veľa a a b? Pamätať si samostatne aj počet a aj počet b v každom prefixe nám príliš nepomôže. Ak totiž máme
prefix, ktorý obsahuje a 4-krát a b obsahuje 5-krát (skrátene (4, 5)), nevieme aký druhý prefix k nemu priradiť.
Lebo ak odčítame prefix (3, 4) dostaneme úsek s jedným a a jedným b čo je dobré. Takisto je však vyhovujúci
prefix (2, 3) alebo (0, 1).

Čo majú tieto prefixy spoločné? No predsa rozdiel počtu a-čok a b-čok, ktoré obsahujú. A práve tento rozdiel
bude pre nás podstatný. Je totiž veľmi ľahké zistiť, kedy sa počet a a b rovná. Ak totiž a = b tak a− b = 0.

Riešenie je teraz už jednoduché. Postupne prechádzam reťazec. Udržiavam si premennú rozdiel a keď narazím
na a zväčším ju o 1, pri b ju o 1 zmenším. Pre každý prefix si poznačím do vhodnej dátovej štruktúry (mapa,
set, poprípade aj obyčajné pole, lebo hodnoty sú od −n do n), daný rozdiel a pozíciu kde som ho dosiahol. Pre
každú hodnotu premennej rozdiel si naviac pamätám len jej prvý výskyt. A vždy, keď vypočítam novú hodnotu
premennej rozdiel, tak sa pozriem, či som už rovnakú hodnotu nedosiahol niekedy predtým. Ak áno, viem, že
úsek medzi prvým a týmto dosiahnutím tvorí vhodný vyvážený reťazec, takže si vypočítam veľkosť a pozíciu
tohoto úseku a porovnám ju s doteraz najlepším riešením.

Týmto riešením viem vyriešiť aj ďalšiu sadu, ktorá síce obsahuje trojpísmenovú abecedu, ale vieme, že vo
výslednom reťazci sú najviac dve z nich. Existujú len tri možnosti, ktoré dve písmená to budú a teda môžeme
vyskúšať všetky tri – (postupne počítam a − b, b − c a a − c). Uvedomte si ešte, že vždy keď nájdete tretie
písmeno (to ktoré ste si nezvolili, že bude vo výsledku) treba zmazať obsah našej štruktúry a začať za ním úplne
odznova.

Viacznakové abecedy

Posledným krokom ku vzorovému riešeniu tejto úlohy je zistiť, ako riešiť inštancie s abecedou, ktorá obsahuje
viac ako 2 znaky. Začnime zľahka s abecedou {a, b, c} a predpokladajme, že optimálne riešenie naozaj obsahuje
všetky tri znaky. Ako teda pridáme informáciu o písmene c?

Keď sme používali len dve písmená, pamätali sme si rozdiel a− b a vedeli sme, že keď sa tento rozdiel rovná
0, tak máme rovnako veľa písmen a ako písmen b. Rozumné by teda bolo si pamätať aj rozdiel a− c. Ak by sa
obe tieto hodnoty rovnali 0, znamenalo by to, že a = b a a = c, teda aj b = c. A to je presne to čo vyžadujeme.
Pre tri písmená si teda budeme pamätať tieto dve hodnoty ako dvojicu čísiel pre každý prefix. Opäť môžeme
vidieť, že ak nájdeme rovnakú dvojicu pre iný prefix, tak úsek medzi nimi je vyvážený, lebo rozdiel a− b = 0 a
a− c = 0.

Toto nás už navádza na optimálne riešenie. Vidíme totiž, že ak máme trojpísmenkovú abecedu musíme
vyskúšať všetky možnosti, ktoré písmená budú vo výslednom reťazci – 3 pre dvojice a 1 pre štvoricu.
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Tento prístup by sa teda mal dať zovšeobecniť aj na viacznakové abecedy. Majme abecedu obsahujúcu k
rôznych znakov označených {x1, x2, . . . xk}. Nezostáva nám nič iné ako skúsiť každú možnosť toho, ktoré znaky
budú vo výslednom riešení. Ak si však už vyberieme nejakú podmnožinu týchto znakov (týchto podmnožín je
2k) tak už viem použiť vyššie popísaný algoritmus, ktorý sa postupne pozerá na všetky prefixy daného reťazca.
Ak však vyberieme podmnožinu, ktorá obsahuje l prvkov, tak si musíme pamätať (l − 1)-ticu čísiel – rozdiely
(x1 − x2, x1 − x3 . . . x1 − xl). Uvedomme si, že keď sa táto (l − 1)-tica rovná (0, 0, . . . 0) tak je reťazec, ktorý
predstavuje vyvážený, lebo počty všetkých písmen sa rovnajú počťu písmen x1.

Ostáva nám odpovedať na otázku, aká je časová zložitosť takéhoto riešenia. Naše prefixové riešenie malo
zložitosť O(n log n), lebo pre každý prefix sme sa pozerali do mapy (teraz je už potrebná zložitejšia dátová
štruktúra ako pole, lebo si ukladáme celé k-tice čísiel). Naviac však pracujeme s k-ticami, takže práca s mapou
sa k krát spomalí. Dostávame O(nk log n). Toto riešenie však musíme spustiť pre každú možnú podmnožinu
našich k písmen. Teda celková časová zložitosť bude O(2kkn log n).

Listing programu (C++)

#include <cstdio>
#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

#define For(i,n) for(int i=0; i<(n); i++)

int main() {
char C[1000047];
scanf(”%s”,C);
string s=C;
int n=s.length();
set<char> Pom;
For(i,n) Pom.insert(s[i]);
vector<char> znaky(Pom.begin(),Pom.end());
int k=znaky.size();
map<vector<int>,int> M;
vector<char> z;
vector<int> nula;
vector<int> stav;
int zac=1,kon=0;
for(int i=1; i<1<<k; i++) {

Pom.clear();
z.clear();
For(j,k)

if(i&(1<<j)) z.push_back(znaky[j]);
M.clear();
For(j,z.size()-1) nula.push_back(0);
M[nula]=-1;
stav=nula;
For(j,n) {

int pom=-1;
For(k1,z.size()) if(z[k1]==s[j]) pom=k1;
if(pom==-1) {

M.clear();
M[nula]=j;
stav=nula;
continue;

}
if(pom==0) For(k1,z.size()-1) stav[k1]++;
else stav[pom-1]--;
if(M.find(stav)==M.end()) M[stav]=j;
if(kon-zac<j-M[stav]-1) {zac=M[stav]+1; kon=j;}
else if(kon-zac==j-M[stav]-1 && M[stav]+1<zac) {zac=M[stav]+1; kon=j;}

}
}
printf(”%d %d\n”,zac,kon);

}

Lepšie riešenia

Úloha má aj lepšie riešenia, tie ale nebolo na dosiahnutie plného počtu bodov treba. V predchádzajúcom
riešení sa napr. vieme faktoru k v zložitosti zbaviť tak, že si budeme pamätať počty a − b, b − c, c − d, atď. a
namiesto ukladania si celej (k − 1)-tice použijeme vhodné hešovanie.

Existujú dokonca aj riešenia, ktorých časová zložitosť závisí od n približne lineárne (možno s faktorom log n
navyše) a aj od k polynomiálne. Napovieme, že jedna možnosť, ako takéto riešenie zostrojiť, je, že začneme
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tým, že si zvolíme počet x rôznych písmen ktoré má hľadaný reťazec obsahovať. Následne vo vstupnom reťazci
nájdeme všetky maximálne úseky obsahujúce práve x rôznych písmen a každý z nich spracujeme samostatne.

A-III-6 ACGT

Najprv vyriešme jednoduchší problém: Pre zadané reťazce R, S chceme zistiť minimálny počet zmien po-
trebných na prerobenie R na S.

Toto sa dá vyriešiť dynamickým programovaním, ktoré sa veľmi podobá na hľadanie najdlhšej spoločnej
podpostupnosti. Budeme si vypĺňať maticu A, kde A[i][j] nám hovorí minimálny počet zmien nutných na
prerobenie prvých i znakov z R na prvých j znakov z S.

Pokiaľ i = 0 tak je počet zmien rovný j; detto pre j = 0. Inak sa pozrime na znaky R[i − 1] a S[j − 1].
Ak sú rovnaké, je zjavne optimálne ich ponechať. V takomto prípade je optimálnym riešením riešenie pre i− 1
znakov R a j− 1 znakov S. A ak sa líšia, musíme to nejak napraviť. Tu sú naše možnosti: môžeme zmazať znak
R[i − 1], môžeme vložiť do R za pozíciu i − 1 potrebný znak S[j − 1], alebo môžeme znak R[i − 1] zmeniť na
znak S[j − 1]. Toto vedie k nasledovným vzťahom:

1. Ak R[i− 1] = S[j − 1], tak A[i][j] = A[i− 1][j − 1].
2. Ak R[i− 1] 6= S[j − 1], tak A[i][j] = min( A[i− 1][j] + 1, A[i][j − 1] + 1, A[i− 1][j − 1] + 1 ).
Výpočet poľa A nám zaberie čas priamo úmerný jeho veľkosti, teda O(|R| · |S|).

Toto sa dá zlepšiť, ak máme limit d na počet zmien ktoré smieme spraviť. Všimnime si, že všetky políčka,
kde A[i][j] > d, počítame zbytočne, môžeme ich výpočet teda vynechať. Dá sa ukázať, že potrebných políčok
bude O((|R|+ |S|) · d). Návod: ak |i− j| > d, tak nutne A[i][j] > d.

Na práve použitý algoritmus sa dá dívať aj z iného uhla. Vyrobíme si graf, ktorého vrcholmi sú dvojice
indexov. Presnejšie, vrchol (i, j) predstavuje stav, v ktorom sme prerobili prvých i písmen reťazca R na prvých
j písmen reťazca S.

V tomto grafe budú vrcholy spojené orientovanou hranou dĺžky 0, ak sa medzi nimi dá prejsť bez zmeny
reťazcov (prípad 1 vyššie) alebo orientovanou hranou dĺžky 1 ak to vieme spraviť jednou zmenou (prípad 2
vyššie). No a v našom grafe hľadáme najkratšiu cestu z vrcholu (0, 0) do vrcholu (|R|, |S|). Keďže hrany majú
ceny len 0 a 1, môžeme použiť tzv. 0-1 prehľadávanie do šírky, čo je v podstate obyčajné prehľadávanie do šírky,
ale s tým, že pokiaľ vzdialenosť do vrcholu v zlepšíme, pričom sme doň prišli hranou dĺžky 0, vložíme v nie na
koniec, ale na začiatok fronty.

Tento spôsob bude mať pri dobrej implementácii opäť časovú zložitosť O((|R|+ |S|) · d).

Teraz sa už môžeme pustiť do riešenia samotnej úlohy. Za 4 body stačí na vstupoch, kde n = 2 a m = 1,
správne implementovať vyššie uvedené postupy a overiť tak, že jediné prípustné riešenie skutočne má dostatočne
málo chýb. Piaty bod vieme ľahko pridať ošetrením špeciálneho prípadu: ak d = 0, môžeme správnu postupnosť
zostrojiť pažravo – stačí využiť to, že vždy, keď treba prejsť na nový fragment, vieme podľa prvého písmena, na
ktorý.

Teraz sa pozrime na riešenie všeobecného prípadu. Potrebujeme teda rozšíriť vyššie popísaný postup na
netriviálny graf – teda situáciu, kedy máme viac ako 2 fragmenty a veľa rôznych dvojíc fragmentov čo po
sebe môžu nasledovať. Do stavu prehľadávania nám pri tomto rozšírení pribudne fragment, v ktorom sa práve
nachádzame.

Presnejšie, vrcholy nášho grafu budú trojice (i, f, j) prirodzených čísel. Trojica (i, f, j) znamená, že momen-
tálne sme na fragmente f , spracovali sme už j prvých písmen tohoto fragmentu, a spolu so skôr spracovanými
fragmentmi sme vyrobili prvých i znakov reťazca R. Hrany v rámci fragmentu vyzerajú rovnako ako vo vyššie
popísanom riešení pre dva reťazce. Navyše budeme mať hrany dĺžky 0 zodpovedajúce tomu, že za jeden fragment
priložíme ďalší, ktorý zaň priložiť smieme.

V takomto grafe zostrojíme pomocou 0-1 prehľadávania do šírky množinu všetkých jeho vrcholov, ktoré sú vo
vzdialenosti najviac d od začiatočného vrcholu (0, u, 0). Na záver sa len pozrieme, či je medzi dosiahnuteľnými
vrcholmi aj cieľový vrchol (|R|, v, |Fv|), a ak áno, zostrojíme cestu, ktorou sme ho dosiahli. Z tej ľahko prečítame
použitú postupnosť fragmentov.

strana 6 z 8 úloha A-III-6



Olympiáda v informatike
http://oi.sk/

29. ročník (2013/2014)
riešenia celoštátneho kola, deň 2

kategória A

Na záver už len odhadneme časovú zložitosť tohto algoritmu. Označme r dĺžku reťazca R, ktorý zostrojujeme,
a f súčet dĺžok fragmentov na vstupe. Ľahký horný odhad je O(rf): pre každú pozíciu v reťazci R môžeme
zároveň byť na hociktorej pozícii hociktorého fragmentu. Už vďaka tomuto hornému odhadu vieme, že toto
riešenie bude dostatočne efektívne pre väčšinu sád testovacích vstupov.

Bohužiaľ, na rozdiel od prípadu dvojice reťazcov sa pre tento algoritmus nedá dokázať tesnejší odhad.
Predstavme si totiž napríklad fragmenty ako na obrázku (každý krúžok je jeden fragment):

A T T A A T A T A T 

veľa krát za sebou

Pokiaľ by sme hľadali reťazec, ktorý by bol zložený z veľa AT po sebe, začínali fragmentom úplne vľavo,
končili fragmentom úplne vpravo a povolili by sme 2 zmeny, tak by sme navštívili skoro každý stav.

V prípade „slušnýchÿ vstupov sa ukazuje, že až tak veľa stavov nenavštívime, keďže v prípadoch viacznako-
vých fragmentov potrebujeme, aby sa celý fragment takmer zhodoval s nejakou časťou reťazca R, a toto nastane
len na málo miestach.

Listing programu (C++)

#include <cstdio>
#include <vector>
#include <string>
#include <deque>
#include <unordered_map>
#include <algorithm>

using namespace std;
char buf[1000000];

struct Pos {
int tp;
int nod;
int sp;
Pos() {}
Pos(int a, int b, int c) : tp(a), nod(b), sp(c) {}

bool operator==(const Pos &b) const {
return tp == b.tp && nod == b.nod && sp == b.sp;

}
};

namespace std {

template<>
struct hash<Pos> {

size_t operator()(const Pos& a) const {
return hash<int>()(a.tp) ˆ (hash<int>()(a.nod) << 3) ˆ (hash<int>()(a.sp) << 5) ˆ

(hash<int>()(a.tp) >> 2) ˆ (hash<int>()(a.nod) >> 1) ˆ hash<int>()(a.sp);
}

};

}

int main() {
int n, m; scanf(”%d %d ”, &n, &m);
vector<string> nodes;
for (int i = 0; i < n; i++) {
scanf(”%s”, buf);
nodes.push_back(string(buf));

}

vector<vector<int>> g(n);
for (int i = 0; i < m; i++) {
int a, b; scanf(”%d %d ”, &a, &b);
a--; b--;
g[a].push_back(b);

}

int d, start, end;
scanf(”%d %d %d ”, &d, &start, &end);
start--; end--;
scanf(”%s”, buf);
string target(buf);

deque<pair<Pos,int>> fr;
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unordered_map<Pos, Pos> back;
back.reserve(target.size()∗5∗d);
fr.push_back(make_pair(Pos(0, start, 0), 0));
unordered_map<Pos, int> dists;
dists.reserve(target.size()∗5∗d);

while (!fr.empty()) {
Pos x = fr.front().first;
int dd = fr.front().second; fr.pop_front();
if (dd > d) continue;
if (dd > dists[x]) continue;
if (x.tp == target.size() && x.nod == end && x.sp == nodes[x.nod].size()) {

vector<int> path;
Pos cp = x;
path.push_back(cp.nod);
while (back.count(cp)) {

Pos prev = back[cp];
if (prev.nod != cp.nod) {
path.push_back(prev.nod);

}
cp = prev;

}
reverse(path.begin(), path.end());
for (int i = 0; i < path.size(); i++) {
printf(”%d%c”, path[i] + 1, i + 1 == path.size() ? ’\n’ : ’ ’);

}
return 0;

}
if (x.sp < nodes[x.nod].size()) {

if (x.tp < target.size()) {
if (nodes[x.nod][x.sp] == target[x.tp]) {
Pos nx(x.tp+1, x.nod, x.sp+1);
if (dists.count(nx) == 0 | | dists[nx] > dd) {

back[nx] = x;
fr.push_front(make_pair(nx, dd));
dists[nx] = dd;

}
} else {
Pos nx(x.tp+1, x.nod, x.sp+1);
if (dists.count(nx) == 0) {

back[nx] = x;
fr.push_back(make_pair(nx, dd+1));
dists[nx] = dd+1;

}
}

}
Pos nx(x.tp, x.nod, x.sp+1);
if (dists.count(nx) == 0) {

back[nx] = x;
fr.push_back(make_pair(nx, dd+1));
dists[nx] = dd+1;

}
} else {

for (int i = 0; i < g[x.nod].size(); i++) {
int nnod = g[x.nod][i];
Pos nx(x.tp, nnod, 0);
if (dists.count(nx) == 0 | | dists[nx] > dd) {
back[nx] = x;
fr.push_front(make_pair(nx, dd));
dists[nx] = dd;

}
}

}
if (x.tp < target.size()) {

Pos nx(x.tp+1, x.nod, x.sp);
if (dists.count(nx) == 0) {

back[nx] = x;
fr.push_back(make_pair(nx, dd+1));
dists[nx] = dd+1;

}
}

}
printf(”-1\n”);

}
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