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A-II-1 Fľaštičková úloha
Našou úlohou bolo nájsť najdlhší súvislý úsek zadanej postupnosti tak, aby priemer prvkov tohoto úseku

bol práve k.
Prvé a najľahšie riešenie, ktoré nás napadne, je skúsiť postupne každý možný súvislý úsek a zrátať aký má

priemer. Stačí teda použiť dva cykly, ktoré budú určovať začiatok a koniec úseku a tretím cyklom spočítať súčet
prvkov v ňom. Následne súčet predelím počtom prvkov a pozriem sa, či výsledné číslo (priemer) je rovné k.

Listing programu (C++)

//v poli A je uložená vstupná postupnost’
int n,k;
int A[500];
//uloženie výsledku
int vyszac=0,vyskon=-1;
//vyber si začiatok a koniec úseku
for(int zac=0; zac<n; zac++)

for(int kon=zac; kon<n; kon++) {
int sucet=0;
//sčı́taj prky úseku
for(int i=zac; i<=kon; i++) sucet+=A[i];
if(sucet == k∗(kon-zac+1) && vyskon-vyszac<kon-zac) {

vyszac=zac; vyskon=kon;
}

}

Ak sa však pozriete do programu vidíte, že som delenie vlastne nikde nepoužil. Delenie je totiž nepresné.
My však vieme, že ak si označíme s súčet prvkov v úseku a p počet prvkov v úseku, tak rovnicu s/p = k vieme
upraviť na s = k ·p. Máme teda jednoduchý program, ktorý všetko počíta presne. Jeho časová zložitosť je Θ(n3).

Zlepšenie

Keď sa však pozrieme do limitov, tak za riešenie s takouto zložitosťou dostaneme najviac 3 body. Treba teda
niečo zrýchliť. V predchádzajúcom programe sme robili zbytočnú robotu, keď sme rátali súčet prvkov v danom
úseku. Vždy odznovu sme totiž sčítavali tie isté čísla.

Keď si pozrieme daný program, prvé dva cykly sa dajú interpretovať ako – najskôr zvolím začiatok úseku
zac a potom pre tento začiatok postupne volím vzdialenejšie a vzdialenejšie konce kon. A premenná kon sa
vždy zväčší o jedna, čo znamená, že náš zvolený úsek vyzerá rovnako ako predtým, akurát sa k nemu na konci
pridal jeden nový prvok, ktorý je na pozícii kon.

Postupovať teda môžeme nasledovne – najskôr si zvolíme pozíciu začiatku. Zatiaľ máme zvolený úsek dĺžky
nula a teda aj jeho súčet je nulový. Postupne zvyšujeme premennú kon, ktorá nám bude ukazovať na koniec
zvoleného úseku. No a vždy, keď zväčšíme kon o 1, zväčšíme aj zapamätaný súčet úseku o hodnotu prvku,
ktorý doň práve pribudol. Takto teda dostávame riešenie, ktoré postupne prejde všetky súvislé podpostupnosti
a každú spracuje v konštantnom čase. Jeho časová zložitosť je teda Θ(n2).

Listing programu (C++)

//v poli A je uložená vstupná postupnost’
int n,k;
int A[5000];
//uloženie výsledku
int vyszac=0,vyskon=-1;
//vyber si začiatok a koniec úseku, priebežne sčituj
for(int zac=0; zac<n; zac++) {

int sucet=0;
for(int kon=zac; kon<n; kon++) {

sucet += A[kon];
if(sucet == k∗(kon-zac+1) && vyskon-vyszac<kon-zac) {

vyszac=zac; vyskon=kon;
}

}
}

Vzorové riešenie

Ak sa chceme posunúť ďalej, musíme sa na našu úlohu pozrieť trochu ináč. Problém je totiž v tom, že
hľadáme vec s príliš mnohými parametrami. Potrebujeme vedieť aj súčet úseku aj počet jeho prvkov. Oveľa
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lepšie by bolo, ak by sme sa mohli pozrieť len na súčet úseku a priamo z neho vidieť, či má daný úsek priemer
práve k.

Položme si otázku, kedy má nejaký úsek priemer práve k. Je jasné, že tam nemôže byť príliš veľa prvkov
menších ako k, ale zároveň ani veľa prvkov väčších ako k, teda musí byť určitá rovnováha medzi prvkami menšími
a väčšími ako k. Napríklad ak si zoberieme postupnosť (1, 3, 4, 4), tak má priemer 3, lebo dvom štvorkám sa
podarí vyvážiť prítomnosť jednotky, ktorá je až o 2 menšia.

Napíšme si teraz našu rovnicu, ktorú sa snažíme overiť pre nejaký úsek čísiel, ktoré si označíme a1 až ap.
a1 + a2 + · · · + ap = pk čo si vieme prepísať ako a1 + a2 + · · · + ap − pk = 0. Nakoniec už len rozložme −pk
na p samostatných −k a priraďme jedno ku každému prvku a dostaneme (a1 − k) + (a2 − k) + . . . (ap − k) = 0.
Vidíme, že každý prvok sa zmenšil práve o k a ak je súčet týchto prvkov 0, tak úsek má priemer k.

Inými slovami, ak od každého prvku odčítame k, zmenšíme tým aj priemer ľubovoľného úseku o k. Teda
úseky, ktoré mali v pôvodnej postupnosti priemer k, zodpovedajú úsekom, ktoré majú v novej postupnosti
priemer 0. No a prečo nám toto pomôže? Lebo postupnosť má priemer 0 vtedy a len vtedy, keď má súčet 0. A
pri hľadaní postupností ktoré majú súčet 0 už nemusíme prihliadať na ich dĺžku.

Našu postupnosť si teda upravíme tak, že od každého prvku odčítame k. Odteraz budeme slovom „postup-
nosťÿ označovať túto novú postupnosť, v ktorej hľadáme úseky so súčtom 0.

Teraz potrebujeme spraviť ešte posledný myšlienkový krok. Súčet úsekov sa dá rátať aj iným spôsobom.
Vyplňme si pole P [0..n], kde prvok P [i] je súčet prvých i prvkov našej postupnosti. (Prvky poľa P voláme
prefixové súčty danej postupnosti.) Pole P vieme ľahko vyplniť v čase O(n) jedným prechodom: P [0] = 0 a
každé ďalšie P [i] spočítame ako súčet P [i−1] a nasledujúceho prvku postupnosti. Ak potom chceme zistiť súčet
úseku od pozície zac po pozíciu kon, tak túto hodnotu vyrátame ako P [kon]− P [zac− 1].

Zoberme si pevný koniec kon. Ktoré začiatky pre tento koniec určujú postupnosti so súčtom 0? Začiatok zac
pre tento koniec je vhodný práve vtedy, keď P [kon]−P [zac− 1] = 0, teda keď P [zac− 1] = P [kon]. A aby sme
dostali úsek čo najdlhší, chceme vybrať najmenšie zac s danou vlastnosťou. No a zisťovať prítomnosť nejakého
konkrétneho prvku vieme veľmi ľahko pomocou vyvažovaného binárneho stromu – v C++ implementovaný ako
set alebo map.

Celý algoritmus bude prebiehať nasledovne. Najskôr odčítam od každého prvku pôvodnej postupnosti číslo
k. Postupne si budem určovať stále väčšie a väčšie kon, ktoré bude určovať, kde má končiť náš úsek. Zároveň s
tým si budem pamätať sumu všetkých už spracovaných prvkov, teda hodnotu P [kon]. V mape budem mať pre
každú predchádzajúcu prefixovú sumu zapamätané najmenšie číslo zac také, že prvých zac prvkov má takúto
sumu. Pre každé kon sa do tejto mapy pozrieme, či sme aktuálny prefixový súčet P [kon] už niekedy predtým
videli. Ak áno, dozvedeli sme sa práve najlepší začiatok zodpovedajúci tomu koncu. A ak nie, tak si pre hodnotu
P [kon] zapamätáme, že prvýkrát bola videná na pozícii kon. Na záver už len vypíšeme najdlhší nájdený úsek.

Celková časová zložitosť programu bude O(n log n), lebo pre každý koniec sa pozriem zopár ráz do mapy,
ktorej operácie trvajú O(log n) času. Pamäťová zložitosť je O(n).

Listing programu (C++)

#include <cstdio>
#include <map>
using namespace std;

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

int main() {
// načı́tam vstup a rovno upravı́m postupnost’
int n, k, A[100047];
scanf(”%d %d”,&n,&k);
For(i,n) { scanf(”%d”,&A[i]); A[i]-=k; }
// prechádzam postupnost’
map<int,int> M;
int prefix=0,vyszac=0,vyskon=-1;
M[0]=-1; // na začiatku je prvá prefixová suma 0
For(i,n) {

prefix+=A[i];
// uvedomte si, že rovnaké čı́slo má byt’ na pozı́cii zac-1, takže pridávam ešte 1
if(M.find(prefix)!=M.end() && vyskon-vyszac+1 < i-M[prefix]) { vyszac=M[prefix]+1; vyskon=i; }
if(M.find(prefix)==M.end()) M[prefix]=i;

}
printf(”%d %d\n”,vyszac+1,vyskon+1);
return 0;

}
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Alternatívne riešenie

V poslednom kroku vôbec nebolo nutné používať pokročilú dátovú štruktúru. (Je to ale pohodlné, preto sme
to riešenie uviedli ako prvé.) Namiesto mapy si vystačíme aj s obyčajným triedením. Zoberieme si pole, ktorého
prvky sú usporiadané dvojice čísel: (0, 0), (P [1], 1), (P [2], 2), . . . , (P [n], n). Tieto si usporiadame – primárne podľa
prvej súradnice, teda zodpovedajúceho prefixového súčtu, a sekundárne podľa indexu, ktorý mu zodpovedá.
V usporiadanom poli budú všetky indexy, ktorým zodpovedá tá istá hodnota prefixového súčtu, tvoriť vždy
súvislý úsek. Najvzdialenejšiu dvojicu indexov, ktorým zodpovedá rovnaký prefixový súčet, vieme pomocou
tohto usporiadaného poľa ľahko nájsť v lineárnom čase.

A-II-2 Nájazd na jablone

Základné pomalé riešenie

Začnime s nejakým mierne pomalším ale zjavne funkčným riešením. Jednoduchou možnosťou by bolo skúsiť
nájsť nejakú konečnú množinu kandidátov na vhodné deliace priamky. Potom by vždy, keď príde nový syseľ,
stačilo vyskúšať všetkých kandidátov a zistiť, či niektorý z nich vyhovuje. A akí by mohli byť vhodní kandidáti?
Napríklad priamky, na ktorých ležia dva stromy. Algoritmus by potom vyzeral tak, že pre každú dvojicu stromov
vyskúšame, či syseľ leží na opačnej strane priamky ako všetky ostatné stromy. (Syseľ na priamke ležať nesmie,
u stromov to testovať netreba, keďže podľa zadania žiadne tri stromy neležia na priamke.)

Testovanie, či nejaký bod X leží na priamke Y Z, napravo alebo naľavo od nej môžeme spraviť napríklad
pomocou znamienka vektorového súčinu vektorov ~Y Z a ~Y X. Takýto algoritmus by pre každú z rádovo n2

dvojíc stromov testoval rádovo n bodov, a to všetko by vykonal toľkokrát, koľko príde sysľov, čiže q-krát, takže
výsledná časová zložitosť by bola O(qn3).

Súčasťou tohto riešenia by však mal byť aj dôkaz, že naša množina kandidátov naozaj stačí. Presnejšie,
potrebujeme dokázať, že ak existuje (nejaká ľubovoľná) rozdeľujúca priamka, tak aj jedna z nami zvolených
priamok bude vyhovovať. Vezmime si teda ľubovoľnú vyhovujúci priamku. Tú môžeme „posúvaťÿ smerom od
sysľa, až kým sa naša priamka nedotkne nejakého stromu. (V tomto okamihu sme teda už dokázali, že vždy,
keď existuje rozdeľujúca priamka, existuje rozdeľujúca priamka prechádzajúca niektorým stromom.)

Ak sme mali šťastie, práve nájdená priamka prechádza dvoma stromami. Ak nie, zoberieme túto priamku
a začneme ju otáčať okolo toho stromu ktorým prechádza. Dajme tomu, že najprv v kladnom smere. Teraz
máme opäť dve možnosti, čo sa môže stať. Buď najprv otáčaná priamka „narazíÿ na druhý strom a našli sme
vyhovujúcu priamku, alebo najprv narazí na sysľa, prípadne zároveň na strom a sysľa. V takomto prípade ju
začneme otáčať do opačného smeru. A keďže otáčajúca sa priamka pokryje celý priestor skôr než znova narazí
na sysľa, tak tentoraz musí najskôr naraziť na strom. A tým sme dôkaz ukončili.

Prvé predpočítanie

Predchádzajúce riešenie robí veľa zbytočnej práce. Napríklad si môžeme všimnúť, že akonáhle má priamka
stromy na obe strany od seba, zjavne nebude nikdy vyhovovať. Takéto priamky teda nemá vôbec zmysel skúšať
zas a znova pre každého jedného sysľa.

Najjednoduchšie by bolo zbaviť sa týchto zlých priamok hneď na začiatku. Strávime teda na začiatku behu
programu čas O(n3) tým, že pre každú priamku určenú dvoma stromami zistíme, či všetkých n − 2 zvyšných
stromov leží na jednej jej strane alebo nie. Takto nám ostane len k ≤ n2 priamok, ktoré majú všetky stromy na
jednej strane. No a teraz keď príde syseľ, už stačí skontrolovať pre každú priamku len polohu sysľa. Takto teda
dostaneme riešenie s celkovou časovou zložitosťou O(n3 + qk).

Celé toto predpočítanie však vieme spraviť aj omnoho efektívnejšie, a navyše bude hneď jasné, že k musí vždy
byť malé. Totiž priamky, ktoré má zmysel testovať, budú práve zodpovedať jednotlivým stranám konvexného
obalu všetkých stromov (a teda ich bude nanajvýš n). Prečo je to tak?

Nám by dokonca stačila jedna implikácia: Ak všetky ostatné stromy ležia na tej istej strane od priamky
vedúcej cez stromy A a B, tak úsečka AB tvorí stranu ich konvexného obalu. Toto zjavne platí, a teda každá
priamka v našej množine kandidátov je skutočne predĺžením niektorej strany konvexného obalu.
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Platí však aj opačná implikácia, a teda naozaj každá strana konvexného obalu zodpovedá nejakej možnej
rozdeľujúcej priamke. Totiž ak úsečka AB tvorí stranu konvexného obalu, tak musia všetky ostatné stromy ležať
na tej istej strane od nej. (Sporom, ak by stromy C a D ležali na jej opačných stranách, tak celý štvoruholník
CADB je súčasťou konvexného obalu, čo je spor s tým že AB je jeho strana.)

V domácom kole ste sa naučili, ako spraviť konvevxný obal v čase O(n log n). Tieto znalosti môžeme teraz
využiť k výraznému zlepšeniu časovej zložitosti nášho algoritmu. Ten sa teda bude skladať z dvoch fáz:

1. Zobeieme n stromov a v čase O(n log n) nájdeme ich konvexný obal. Tým sme zostrojili množinu nanajvýš
n priamok, ktoré stačí testovať.

2. Pre každého sysľa postupne vyskúšame každú z priamok nájdených v prvom kroku: zoberieme ľubovoľný
tretí strom a pozrieme sa, či leží na opačnej strane priamky ako syseľ. Každého sysľa teda spracujeme v
čase O(n).

Celková časová zložitosť tohto algoritmu je teda O(n log n + qn).
Alternatívna implementácia druhej časti: Vieme využiť to, že algoritmus pre tvorbu konvexného obalu nám

jeho strany nájde v usporiadanom poradí po obvode. Keď takto napr. proti smeru hodinových ručičiek ideme
po konvexnom obale, vieme, že stromy máme stále naľavo od testovanej priamky, a teda stačí testovať, či syseľ
od nej leží napravo.

Vzorové riešenie

Z pozorovania o konvexnom obale dokonca vyplýva, že rozdeľujúca priamka existuje práve vtedy, keď sa syseľ
nachádza mimo konvexného obalu. (Akonáhle totiž syseľ leží mimo obalu, môžeme použiť vetu o separujúcej
priamke z riešení domáceho kola. Aj samotný syseľ je totiž konvexná množina. Opačná implikácia je zjavná.)

Ako zistiť, či syseľ leží v konvexnom útvare v lepšom než lineárnom čase? Dobré spôsoby sú opäť založené na
vhodnom predpočítaní: Treba si daný útvar rozsekať na nejaké kúsky nejako systematicky naskladané vedľa seba
a následne pre každého sysľa binárne vyhľadať ten správny kúsok, v ktorom jedinom možno leží. Konkrétnych
implementácií existuje viacero, napríklad môžeme rozrezať náš útvar zvislými rezmi idúcimi cez všetky jeho
vrcholy.

My si ukážeme jednu z implementačne najjednoduchších možností. Jeden vrchol nášho konvexného k-
uholníka si označíme za špeciálny, S. Z neho vychádzajú dve strany: strana a do bodu ktorý označíme A a
strana b do bodu B. Predstavme si teraz k − 1 polpriamok, ktoré idú z bodu S cez každý z ostatných vrcholov
(vrátane A a B).

S

A

B

a

b

Tieto polpriamky nám rozdelia rovinu na k − 1 uhlov: jeden vypuklý, ktorý vôbec neobsahuje vnútro nášho
k-uholníka, a k−2 zvyšných. Vypuklý uhol si môžeme predstaviť ako zjednotenie dvoch polrovín: jednej určenej
stranou a a druhej určenej stranou b. V každom zo zvyšných uhlov tá časť, ktorá patrí do nášho k-uholníka, tvorí
trojuholník. Dve strany trojuholníka ležia na našich polpriamkach, tretiu tvorí vždy jedna zo strán k-uholníka.

Ako teraz spracujeme konkrétneho sysľa? Začneme tým, že overíme, či leží v jednej z prázdnych polrovín
určených stranami a a b. Ak áno, našli sme rozdeľujúcu priamku a končíme. Ak nie, tak sa syseľ nachádza
niekde v uhle ASB. Tento uhol máme rozdelený na k − 2 menších. Pomocou O(log k) otázok tvaru „leží syseľ
naľavo od tejto polpriamky?ÿ vieme binárnym vyhľadávaním nájsť ten uhol, v ktorom syseľ leží. No a následne
už len stačí zobrať stranu nášho konvexného obalu, ktorá dotyčnému uhlu zodpovedá, a pozrieť sa, či syseľ leží
na správnej strane od nej. (Ak sa náhodou stane, že syseľ leží presne na jednej z našich polpriamok, môžeme
ho zaradiť do ľubovoľného z uhlov určených dotyčnou polpriamkou.)

Týmto sme našli algoritmus pracujúci v čase O(n log n + q log k). A keďže k ≤ n, toto môžeme ďalej zhora
odhadnúť ako O((n + q) log n).
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Listing programu (C++)

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
//#include <cmath>
using namespace std;

// bod
struct point {

long long x, y;
point(long long x=0, long long y=0) : x(x), y(y) {}

};

// operátor < na usporiadanie bodov
bool operator< (const point &A, const point &B) { return A.x < B.x | | ( A.x == B.x && A.y < B.y ); }

// vektorový súčin: vráti >0 / 0 / <0 podl’a toho, či OAB zatáča proti smeru ručičiek / ide rovno / zatáča v smere
long long cross(const point &O, const point &A, const point &B) { return (A.x-O.x)∗(B.y-O.y)-(A.y-O.y)∗(B.x-O.x); }

// skalárny súčin: pre O, A, B na priamke vráti >0 ak sú A a B na tej istej strane O, <0 ak sú na opačných stranách
long long dot(const point &O, const point &A, const point &B) { return (A.x-O.x)∗(B.x-O.x)+(A.y-O.y)∗(B.y-O.y); }

// konvexný obal pomocou Grahamovho algoritmu; predpokladá že P je usporiadané zl’ava doprava
vector<point> convex_hull(vector<point> P) {

int n = P.size(), k = 0;
vector<point> H(2∗n);
for (int i = 0; i < n; i++) {

while (k >= 2 && cross(H[k-2], H[k-1], P[i]) <= 0) k--;
H[k++] = P[i];

}
for (int i = n-2, t = k+1; i >= 0; i--) {

while (k >= t && cross(H[k-2], H[k-1], P[i]) <= 0) k--;
H[k++] = P[i];

}
H.resize(k-1);
return H;

}

// binárne vyhl’adanie: vráti poradové čı́slo úsečky, ktorú obsahuje lúč, v ktorom sa objavı́ sysel’,
// resp. 0, ak je sysel’ prı́liš vl’avo, 10ˆ8, ak je prı́liš vpravo
long long binsrch(point& sysel, vector<point>& hull, unsigned long long size) {

if (cross(hull [0], hull [1], sysel) < 0) return 0;
if (cross(hull [0], hull [size-1], sysel) > 0) return 10e8;
long long lower = 1, upper = size - 1;
while (upper - lower > 1) {

if (cross(hull [0], hull [(lower+upper) / 2], sysel) > 0) lower = (lower + upper) / 2;
else upper = (lower + upper) / 2;

}
return lower;

}

int main() {
int N; cin >> N;
vector<point> P(N); for (int n=0; n<N; ++n) cin >> P[n].x >> P[n].y;
sort(P.begin(), P.end());

vector <point> hull = convex_hull(P);
int Q; cin >> Q;
point sysel;
long long answer;
for (int i = 0; i < Q; ++i) {

cin >> sysel.x >> sysel.y;
answer = binsrch(sysel, hull, hull.size());
if (answer == 0) {

cout << hull [0].x << ’ ’ << hull [0].y << ’ ’;
cout << hull [1].x << ’ ’ << hull [1].y << endl;

} else if (answer == 10e8) {
cout << hull [0].x << ’ ’ << hull [0].y << ’ ’;
cout << hull.back().x << ’ ’ << hull.back().y << endl;

} else if (cross(hull [answer], hull [answer + 1], sysel) < 0) {
cout << hull [answer].x << ’ ’ << hull [answer].y << ’ ’;
cout << hull [answer + 1].x << ’ ’ << hull [answer + 1].y << endl;

} else {
cout << ”Sysel vitazi!” << endl;

}
}
return 0;

}
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A-II-3 Tajná misia

Máme súvislý graf, v ktorom je vrcholov rovnako veľa, ako hrán. Chceme vybrať čo najviac hrán tak, aby
so žiadnym vrcholom nesusedili viaceré vybrané hrany. Inými slovami, hľadáme v grafe maximálne párenie.

Keďže vrcholov a hrán je rovnako veľa, v grafe je určite práve jeden cyklus. (Totiž ľubovoľná kostra nášho
grafu má n− 1 hrán a nie sú na nej žiadne cykly. Keď následne pridáme chýbajúcu n-tú hranu, tá vytvorí ten
spomínaný jediný cyklus.) Takže niekde v našom grafe je niekoľko vrcholov spojených do cyklu, a na každý
môže byť pripojených niekoľko stromov, v ktorých už žiadne cykly nie sú.

Vyriešme najprv jednoduchšiu úlohu: predstavme si, že by sme mali iba strom – čiže súvislý graf s n vrcholmi
a n− 1 hranami.

Na takto zjednodušenú úlohu sa dá použiť dynamické programovanie. Algoritmus najprv strom zakorení za
ľubovoľný koreň, a potom sa bude zdola hore postupne pozerať na každý vrchol. Keď sa pozrie na nejaký vrchol
v, bude ho zaujímať, ako vyzerá situácia v podstrome pod vrcholom v (vrátane), a aké najlepšie párenie sa v
tom podstrome dá dosiahnuť. Preto vypočíta dve čísla: A(v) bude veľkosť najlepšieho párenia, ak môže použiť
aj samotný vrchol v, a B(v) bude veľkosť toho párenia, ak vrchol v nejde použiť (lebo chceme do párenia vybrať
hranu, ktorá ho spája s jeho rodičom).

Ako vypočítame číslo B(v)? Ak vieme, že vrchol v bude spojený s jeho rodičom, určite nebude spojený so
žiadnym synom, takže stačí sčítať A(c) každého syna c.

Ako vypočítame číslo A(v)? Tu treba zobrať maximum z viacerých možností, ako to párenie bude vyzerať.
Prvá možnosť je, že v nespojíme s nikým, takže veľkosť párenia bude znovu súčet A(c) pre každého syna c.
Druhá možnosť je, že hranu medzi v a niektorým synom u vyberieme do párenia (prestrihneme medzi nimi
kábel). Veľkosť už nebude súčet všetkých A(c), ale odbudne A(u) a pribudne 1 + B(u).

Ak pôjdeme po strome zdola hore a pre každý vrchol v si zapamätáme čísla A(v) a B(v), všetko vybavíme
v lineárnom čase. Výsledok potom bude jednoducho číslo A(r) koreňa r.

Ako sa situácia zmení, ak nemáme n − 1 hrán, ale n? Graf už nie je len strom, je v ňom aj jeden cyklus.
Tak ten cyklus nájdime a pozrime sa na ľubovoľnú hranu na ňom. Táto hrana buď v párení bude, alebo nebude.
Ak tam nebude, môžeme ju z grafu hneď vyhodiť a zostane nám strom, čo už vieme riešiť. Ak tam bude, dané
dva vrcholy určite nebudú spárované s nikým iným, takže môžeme vyhodiť ostatné hrany, čo z nich vedú. Tým
sa graf rozpadne na niekoľko stromov, čo už opäť dokážeme riešiť. Stačí vyskúšať tieto dva prípady a vybrať
maximum. Keďže sú len dva, celé riešenie má stále lineárnu časovú aj pamäťovú zložitosť.

Listing programu (C++)

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int N;
vector<vector<int> > susedia;
vector<bool> visited;
vector<int> A, B;
int cyklus_a, cyklus_b;

// prehl’adávanie do hĺbky pre hl’adanie cyklu v pôvodnom grafe.
void dfs_najdi_cyklus(int v, int parent) {

if (visited[v]) {
cyklus_a = v;
cyklus_b = parent;
return;

}

visited[v] = 1;

for (unsigned i = 0; i < susedia[v].size(); i++) {
int c = susedia[v][i];
if (c == parent) continue;
dfs_najdi_cyklus(c, v);
if (cyklus_a != -1 && cyklus_b != -1) return;

}
}

// vypočı́ta pre vrchol v hodnoty A[v] a B[v].
void vypocitaj_vrchol(int v, int parent) {
B[v] = 0;
for (unsigned i = 0; i < susedia[v].size(); i++) {
int c = susedia[v][i];
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if (c == parent) continue;
vypocitaj_vrchol(c, v);
B[v] += A[c];

}

A[v] = B[v];
for (unsigned i = 0; i < susedia[v].size(); i++) {
int u = susedia[v][i];
if (u == parent) continue;
A[v] = max(A[v], B[v] - A[u] + (1 + B[u]));

}
}

// zistı́ vel’kost’ maximálneho párenia za predpokladu, že graf neobsahuje cykly.
int maximum_na_stromoch() {

A.assign(N, -1);
B.assign(N, -1);

int vysledok = 0;
for (int v = 0; v < N; v++) {
if (A[v] == -1 && B[v] == -1) {

vypocitaj_vrchol(v, -1);
vysledok += A[v];

}
}

return vysledok;
}

void vyhod_z_vectora(vector<int>& v, int hodnota) {
vector<int>::iterator pozicia = find(v.begin(), v.end(), hodnota);
if (pozicia != v.end()) v.erase(pozicia);

}

int main() {
cin >> N;
susedia.resize(N);
visited.resize(N, 0);
for (int i = 0; i < N; i++) {
int a, b; cin >> a >> b; a--; b--;
susedia[a].push_back(b);
susedia[b].push_back(a);

}

// nájdeme nejaké dva vrcholy, čo sú na cykle a susedia.
cyklus_a = cyklus_b = -1;
dfs_najdi_cyklus(0, -1);

// možnost’ 1: hranu (cyklus_a, cyklus_b) nevyberieme do párenia
// (takže ju môžme z grafu hned’ odstránit’, a zostane len strom)
vyhod_z_vectora(susedia[cyklus_a], cyklus_b);
vyhod_z_vectora(susedia[cyklus_b], cyklus_a);
int moznost1 = maximum_na_stromoch();

// možnost’ 2: hranu (cyklus_a, cyklus_b) vyberieme do párenia
// (takže ostatnı́ s nimi ani nemusia susedit’, a zostane len les)
for (int i = 0; i < N; i++) {
vyhod_z_vectora(susedia[i], cyklus_a);
vyhod_z_vectora(susedia[i], cyklus_b);

}
susedia[cyklus_a].clear();
susedia[cyklus_a].push_back(cyklus_b);
susedia[cyklus_b].clear();
susedia[cyklus_b].push_back(cyklus_a);
int moznost2 = maximum_na_stromoch();
cerr << cyklus_a << ”,” << cyklus_b << ” ” << moznost1 << ”,” << moznost2 << endl;

int vysledok = max(moznost1, moznost2);
cout << vysledok << endl;

}

Iné korektné riešenie je založené na pažravej myšlienke: Kým máme v grafe vrchol u stupňa 1, môžeme
jedinú hranu uv vedúcu z u zobrať do riešenia (a následne zahodiť vrcholy u, v a všetky ostatné hrany vedúce
z v, ktoré už do riešenia zobrať nemôžeme).

Dôkaz vyššie uvedeného tvrdenia: Zoberme ľubovoľné optimálne párenie. Ak je v ňom použitá hrana uv,
sme hotoví. Ak nie, musí byť použitá nejaká iná hrana vw (inak by sme hranu uv mohli pridať a mali by sme
lepšie párenie). Potom ale môžeme hranu vw zahodiť a namiesto nej zobrať práve hranu uv. Tým sme zjavne
opäť dostali korektné párenie a navyše je rovnakej, teda tiež optimálnej veľkosti.

Vyššie uvedený postup teda len dookola opakujeme, až kým nedostaneme graf, ktorý už žiadne vrcholy
stupňa 1 nemá. Tu sú teraz dva možné prípady: ak nám už neostalo nič, máme hotové optimálne riešenie.
Mohol nám však ešte ostať graf, ktorý má všetky vrcholy stupňa aspoň 2. No a to zjavne mohlo pre náš
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pôvodný graf nastať len jediným spôsobom: to, čo nám na konci ostalo nevyriešené, je práve náš jediný cyklus
(na ktorom majú všetky vrcholy stupeň presne 2). A cyklus už vyriešime jednoducho: ak má k vrcholov, tak
najlepšie párenie na ňom má zjavne veľkosť bk/2c.

Pri implementácii si stačí pamätať stupne jednotlivých vrcholov a akonáhle stupeň vrchola klesne na 1,
zaradiť ho do fronty na spracovanie.

Listing programu (C++)

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
using namespace std;

int N;
vector< vector<int> > susedia;
vector<int> stupen;
vector<bool> pouzil;

int main() {
cin >> N;
susedia.resize(N);
stupen.resize(N,0);
pouzil.resize(N,false);
for (int i=0; i<N; ++i) {

int a, b; cin >> a >> b; a--; b--;
susedia[a].push_back(b); ++stupen[a];
susedia[b].push_back(a); ++stupen[b];

}

queue<int> Q;
for (int i=0; i<N; ++i) if (stupen[i]==1) Q.push(i);

int riesenie = 0;
while (!Q.empty()) {

int kde = Q.front(); Q.pop();
if (pouzil[kde] | | stupen[kde]==0) continue; // medzi časom sme tento vrchol použili alebo zablokovali

int sus = -1;
for (int a : susedia[kde]) if (!pouzil[a]) sus=a;

pouzil[kde] = pouzil[sus] = true;
++riesenie;
for (int a : susedia[kde]) if (!pouzil[a]) { --stupen[a]; if (stupen[a]==1) Q.push(a); }
for (int a : susedia[sus]) if (!pouzil[a]) { --stupen[a]; if (stupen[a]==1) Q.push(a); }

}

int na_cykle = 0;
for (int i=0; i<N; ++i) if (!pouzil[i] && stupen[i]>1) ++na_cykle;
riesenie += (na_cykle/2);

cout << riesenie << endl;
}
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A-I-4 Mimozemské počítače

Podúloha A (3 body)

Mimozemšťania nám dodali sálový KSP, ktorého funkcia husenica(n,E) rozhoduje problém existencie kostry-
húsenice v danom jednoduchom neorientovanom grafe. My pomocou tejto funkcie chceme rozhodnúť, či daný
graf G obsahuje nejakú Hamiltonovskú cestu.

Vlastnosť „graf obsahuje kostru-húsenicuÿ si môžeme ekvivalentne sformulovať nasledovne: „graf obsahuje
nejakú cestu takú, že každý vrchol, ktorý na tej ceste neleží, s ňou susedíÿ. Takto povedané sa to už začína
podobať na Hamiltonovskú cestu, s jediným rozdielom – tentokrát nemusíme prejsť cez všetky vrcholy, stačí ísť
len popri niektorých.

Aby sme vyriešili zadanú úlohu, potrebujeme vymyslieť nejakú úpravu vstupného grafu G s nasledovnou
vlastnosťou: Ak pôvodný graf G obsahoval Hamiltonovskú cestu, bude upravený graf G′ obsahovať kostru-
húsenicu. A naopak, ak G žiadnu Hamiltonovskú cestu nemá, upravený graf G′ kostru-húsenicu obsahovať
nesmie.

Existuje veľmi jednoduchá transformácia, ktorá má práve túto vlastnosť: ku každému vrcholu v v G pridáme
nový vrchol v′ a hranu vv′.

Prečo táto transformácia funguje?
Ak v pôvodnom grafe existovala Hamiltonovská cesta, v novom grafe zjavne existuje kostra-húsenica: stačí

zmazať všetky hrany okrem jednej Hamiltonovskej cesty a tých hrán, ktoré sme do grafu G pridali my.
A teraz naopak. Predpokladajme, že nami upravený graf G′ obsahuje húsenicu. Ako môže vyzerať jej „hlavnáÿ

cesta? Vrcholy, ktoré sme pridali do G, majú všetky stupeň 1, preto sa takýto vrchol môže nachádzať len na
začiatku alebo na konci cesty. Zvyšok cesty teda nutne tvoria niektoré vrcholy pôvodného grafu G. No a čo by
sa stalo, ak by medzi nimi niektorý vrchol v chýbal? Potom s ním susediaci vrchol v′ neleží ani na našej ceste,
ani s ňou nemá ako susediť, a to je spor. Preto ak G′ obsahuje húsenicu, jej „hlavnáÿ cesta nutne zodpovedá
Hamiltonovskej ceste v pôvodnom grafe G.

Listing programu (Python)

def cesta(n,E):
for i in range(n): E.append( (i,n+i) )
husenica(2∗n,E)

Podúloha B (3 body)

Mimozemšťania nám dodali sálový KSP, ktorého funkcia husenica(n,E) rozhoduje problém existencie kostry-
húsenice v danom jednoduchom neorientovanom grafe. My pomocou tejto funkcie chceme rozhodnúť, či daný
graf G obsahuje nejakú Hamiltonovskú kružnicu.

V podúlohe A sme si ukázali, ako funkciu cesta(n,E) naprogramovať pomocou funkcie husenica(n,E). No a z
domáceho kola vieme, ako funkciu kruznica(n,E) implementovať pomocou funkcie cesta(n,E). Tieto dva postupy
zložíme dokopy a máme podúlohu B vyriešenú.

Detailnejší popis začneme tým, že si pripomenieme, ako fungovala transformácia z domáceho kola. Z grafu
G vyrobíme nový graf G′ tak, že pridáme vrchol n, ktorý bude kópiou vrcholu 0; ďalej pridáme vrcholy n + 1
a n + 2 a hrany medzi 0 a n + 1 a medzi n a n + 2. Takto zostrojený G′ obsahuje Hamiltonovskú cestu práve
vtedy, keď G obsahoval Hamiltonovskú kružnicu.

Ak nemáme k dispozícii funkciu cesta(n,E) ale len funkciu husenica(n,E), musíme následne na graf G′ použiť
konštrukciu z riešenia podúlohy A: každý vrchol G′ dostane nového kamaráta, ktorý s ním bude spojený hranou.
Pre takto zostrojený graf G′′ platí: G′′ obsahuje kostru-húsenicu práve vtedy, keď G′ obsahoval Hamiltonovskú
cestu.
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Celé riešenie bude teda vyzerať nasledovne: zoberieme vstupný graf G, z neho vyrobíme G′, z toho ďalej
vyrobíme G′′, a ten zadáme do nášho sálového KSP. Ak KSP rozsvieti zelené svetlo, znamená to, že G′′ ob-
sahuje kostru-húsenicu, a teda G obsahuje Hamiltonovskú kružnicu. A naopak, červené svetlo znamená, že G
Hamiltonovskú kružnicu neobsahuje. A presne to sme chceli dosiahnuť.

Listing programu (Python)

def kruznica(n,E):
susedia0 = [] # zostrojime si zoznam susedov vrcholu 0
for x,y in E:

if x==0: susedia0.append(y)
if y==0: susedia0.append(x)

E += [ (n,x) for x in susedia0 ] # do grafu pridame novy vrchol n, ktory je kopiou vrcholu 0
E += [ (0,n+1), (n,n+2) ] # a este dva nove vrcholy ktore sluzia ako konce cesty
cesta(n+3,E) # na konci zavolame funkciu cesta(), ktora rozsvieti spravne svetlo

# (tu volaná funkcia cesta() je naša funkcia z riešenia podúlohy A)

Podúloha C (4 body)

Mimozemšťania nám dodali kufríkový KSP, ktorého funkcia existuje_pokrytie(k,n,m,Z) rozhoduje problém
existencie pokrytia množinami, ktoré má veľkosť nanajvýš k. My chceme pomocou tohto kufríkového KSP nájsť
najmenší možný počet žiakov, ktorí sú predsedom aspoň jedného krúžku.

Celé riešenie tejto úlohy je založené na jednoduchom pozorovaní: KSP, ktorý máme k dispozícii, vie takmer
priamo riešiť našu úlohu, len si ju musíme vhodne sformulovať.

Na vstupe sme dostali ku každému krúžku zoznam žiakov, ktorí doň chodia. Túto istú informáciu si ale
vieme reprezentovať aj opačne: pre každého žiaka z si zostrojíme množinu krúžkov K(z), do ktorých chodí.

Predstavme si teraz, že postupne vyberáme žiakov, ktorí budú patriť do rady predsedov. Vždy, keď nejakého
vyberieme, spravíme ho predsedom všetkých krúžkov, do ktorých chodí a ktoré ešte nemajú predsedu. Akonáhle
teda vyberieme hocijakú sadu žiakov takú, že každý krúžok v nej má zastúpenie, budeme mať platnú radu
predsedov.

Preto otázku zo zadania môžeme položiť aj nasledovne: „Koľko najmenej spomedzi množín K(z) musím
vybrať, ak chcem aby ich zjednotenie obsahovalo všetky krúžky?ÿ

A toto je presne otázka na veľkosť pokrytia množinami. Pomocou kufríkového KSP, ktorý máme k dispozícii,
vieme správnu odpoveď nájsť na O(log z) otázok pomocou binárneho vyhľadávania.

Listing programu (Python)

# načı́tame údaje o krúžkoch, prerobı́me ich na údaje o žiakoch

Z = int(input()) # počet žiakov
K = int(input()) # počet krúžkov

kruzky = [ [] for z in range(Z) ] # pre každého žiaka zoznam jeho krúžkov

for k in range(K):
kruzok = [ int(x) for x in input().split() ]
for x in kruzok: kruzky[x].append(k) # žiak x navštevuje krúžok k

# ideme binárne vyhl’adávat’ minimálny počet žiakov-predsedov
# na začiatku vieme, že 0 predsedov je primálo a že Z určite stačı́

malo, dost = 0, Z
while dost > malo+1:

stred = (malo + dost) // 2
if existuje_pokrytie( stred, K, Z, kruzky ): dost = stred
else: malo = stred

print(dost)
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