
OLYMPIÁDA V INFORMATIKE
NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

dvadsiaty šiesty ročník
školský rok 2010/11

riešenia domáceho kola
kategórie A a B

• Olympiáda v informatike je od školského roku 2006/07 samostatnou súťažou. Predchádzajúcich 21 roční-
kov tejto súťaže prebiehalo pod názvom Matematická olympiáda, kategória P (programovanie).

• Oficiálnu webstránku súťaže nájdete na http://oi.sk/.

NOVINKY v tomto ročníku:

• Riešenia domáceho kola sa odovzdávajú len v elektronickej podobe.

• Praktické úlohy kategórie B je možné riešiť v ľubovoľnom programovacom jazyku.
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Riešenia kategórie B

B-I-1 Hľadanie mín

Na reprezentáciu hracieho plánu použijeme dvojrozmerné pole. Pri načítaní vstupu si do neho zaznačíme
polohu mín. Pri výpise výstupu potom pre každé políčko, ktoré neobsahuje mínu, prejdeme všetkých jeho susedov
a zistíme počet tých, ktorí mínu obsahujú.

Šikovný trik, ako riešiť okraje hracieho plánu: namiesto toho, aby sme mali pole, ktorého riadky a stĺpce
budú číslované od 1 po R, resp. od 1 po S, budeme mať pole v každom smere o políčko väčšie. Riadky teda
budú mať čísla od 0 po R + 1 a stĺpce od 0 po S + 1. Nové políčka samozrejme žiadne míny neobsahujú.

Listing programu:
const MAX_ROZMER = 5000;

var miny : array[0..MAX_ROZMER+1, 0..MAX_ROZMER+1] of boolean;
R, S, N, i, j, k, l, mr, ms, pocet : longint;

begin
{ nacitame rozmery }
readln(R,S);

{ inicializujeme hraci plan: nikde nie je mina }
for i:=0 to R+1 do for j:=0 to S+1 do miny[r,s]:=false;

{ nacitame jednotlive miny a zaznacime ich do pola }
readln(N);
for i:=1 to N do begin

readln(mr,ms);
miny[mr,ms] := true;

end;

{ prechadzame cez policka a vyrabame vystup }
for i:=1 to R do begin

for j:=1 to S do begin
if miny[i,j] then write(’*’) else begin

pocet := 0;
{ prezrieme vsetkych susedov policka (i,j) }
for k:=i-1 to i+1 do for l:=j-1 to j+1 do if miny[k,l] then inc(pocet);
if pocet=0 then write(’.’) else write(pocet);

end;
end;
writeln;

end;
end.

Iné možné riešenie je zostrojovať výstup rovno pri načítaní vstupu. Na začiatku každé políčko inicializujeme
na nulu. Vždy, keď načítame súradnice míny, zvýšime o 1 hodnoty na všetkých 8 susedných políčkach. Prítomnosť
míny si môžeme zaznačiť napr. tak, že k hodnote políčka, kde mína leží, pripočítame 10.

B-I-2 Starosta

Najjednoduchšie riešenie tejto úlohy je načítať celý vstup do poľa a toto pole spracovať v dvoch prechodoch.
V prvom prechode nájdeme všetkých Mórickovych známych. Na ich zapamätanie použijeme pole boolovských
premenných, v ktorom si o každom dedinčanovi budeme pamätať, či sa s Mórickom pozná.

V druhom prechode vyplníme druhé pole boolovských premenných, v ktorom budeme mať o každom dedin-
čanovi uložené, či pozná nejakého Mórickovho známeho.

Listing programu:
const MAX_D = 1000000; MAX_Z = 5000000;

var vstup : array[1..MAX_Z, 1..2] of longint;
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znami1, znami2 : array[1..MAX_D] of boolean;
D, Z, i, j : longint;

begin
{ nacitame vstup }
read(D,Z);
for i:=1 to Z do read(vstup[i,1],vstup[i,2]);

{ prejdeme vstup a zistime vsetkych Morickovych znamych }
for i:=1 to D do znami1[i] := false;
for i:=1 to Z do begin

if vstup[i,1]=1 then znami1[ vstup[i,2] ] := true;
if vstup[i,2]=1 then znami1[ vstup[i,1] ] := true;

end;

{ znova prejdeme vstup a zistime vsetkych ich znamych }
for i:=1 to D do znami2[i] := false;
for i:=1 to Z do begin

if znami1[ vstup[i,1] ] then znami2[ vstup[i,2] ] := true;
if znami1[ vstup[i,2] ] then znami2[ vstup[i,1] ] := true;

end;

{ vypiseme vsetkych, ktori nie su znami, v premennej j si pocitame, kolko ich bolo }
j := 0;
for i:=2 to D do

if (not znami1[i]) and (not znami2[i]) then begin
writeln(i);
inc(j);

end;
if j=0 then writeln(’starosta’);

end.

Alternatívne riešenia

Predchádzajúce riešenie je bezkonkurenčne najjednoduchšie. Ukážeme si však aj iné možné prístupy, ktoré
obsahujú viacero užitočných techník.

Základná myšlienka týchto riešení je jednoduchá: najskôr v cykle prejdeme všetkých Mórickovych známych
a potom pomocou dvoch vnorených cyklov prejdeme pre každého známeho všetkých jeho známych. O každom
z nich si zaznačíme, že už sme ho videli. Na záver už len prejdeme zoznam dedinčanov a vypíšeme všetkých,
ktorých sme ani raz nevideli.

Na to, aby bolo naše riešenie dostatočne rýchle, si potrebujeme informácie o dedinčanoch pamätať v nejakej
vhodnejšej podobe – prechádzať celý zoznam známostí toľkokrát, koľko známych má Móricko, už je predsa len
priveľa zbytočnej práce.

Matica susednosti

Pre vstupy, kde je počet dedinčanov D nanajvýš pár tisíc, si môžeme dovoliť použiť maticu susednosti –
teda dvojrozmerné pole, kde si pre každú dvojicu dedinčanov zaznačíme, či sa poznajú.

V elektronickej verzii týchto vzorových riešení je na tomto mieste uvedený listing programu.
Tu ho z dôvodu úspory miestom vynechávame.

Zoznamy známych

Ešte lepšie riešenie je vytvoriť si zoznamy známych: Pre každého dedinčana x budeme mať zoznam, v ktorom
budú uložení všetci dedinčania, ktorých x pozná.

Oproti predchádzajúcemu riešeniu má toto hneď dve výhody. Za prvé, spotreba pamäte je omnoho nižšia –
pamätáme si len údaje, ktoré sú na vstupe, neplýtvame pamäťou na dvojice, ktoré sa nepoznajú.

(Aby sme boli presnejší, riešenie používajúce maticu susednosti potrebuje pamäť priamo úmernú hodnote
D2, teda počtu všetkých dvojíc, zatiaľ čo pri tomto riešení bude množstvo pamäte lineárne od Z, teda počtu
dvojíc, ktoré sa poznajú.)

Za druhé, zlepší nám to aj časovú zložitosť – aj pre Móricka, aj pre každého jeho známeho budeme vedieť
rovno vymenovať všetkých jeho známych, nebudeme musieť zbytočne kontrolovať všetkých dedinčanov.

Jeden možný spôsob, ako zoznamy známych uložiť, je použiť dátovú štruktúru spájaný zoznam.
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V elektronickej verzii týchto vzorových riešení je na tomto mieste uvedený listing programu.
Tu ho z dôvodu úspory miestom vynechávame.

Zoznamy známych v obyčajnom poli

V predchádzajúcom riešení sme použili spájané zoznamy, implementované pomocou ukazovateľov (pointrov).
Vystačíme si však aj bez nich – rovnako efektívne riešenie sa dá naprogramovať aj s obyčajnými poľami.

Moderné programovacie jazyky ponúkajú polia, ktorých veľkosť vieme nastaviť počas behu programu. (Napr.
v C++ je to dátová štruktúra vector, vo FreePascale/Delphi môžeme na nastavenie dĺžky poľa použiť SetLength.)
S nimi je to pohodlnejšie.

Takéto riešenie bude fungovať v dvoch fázach. V prvej načítame celý vstup do pomocného poľa a pre každého
dedinčana spočítame jeho stupeň – teda počet ľudí, s ktorými sa pozná. Potom pre každého dedinčana vyrobíme
pole príslušnej dĺžky a následne všetky tieto polia vyplníme potrebnými údajmi.

V elektronickej verzii týchto vzorových riešení je na tomto mieste uvedený listing programu.
Tu ho z dôvodu úspory miestom vynechávame.

B-I-3 Poriadok na polici

Optimálne usporiadanie šestice zo zadania

Na polici ležali zväzky v poradí 4, 2, 1, 6, 5, 3. Mali sme ich usporiadať použitím najmenšieho možného
počtu výmen susedných dvojíc a dokázať, že naše riešenie je najlepšie možné.

Jeden optimálny postup vyzerá nasledovne:

• Knihu 1 vymeníme s knihou 2 a následne s knihou 4. Dostávame poradie 1, 4, 2, 6, 5, 3.

• Knihu 2 vymeníme s knihou 4. Dostávame 1, 2, 4, 6, 5, 3.

• Knihu 3 vymeníme s knihou 5, knihou 6 a nakoniec aj s knihou 4. Dostávame 1, 2, 3, 4, 6, 5.

• Vymeníme knihy 5 a 6 a sme hotoví.

Dokopy sme spravili sedem výmen.

Prečo to na menej výmen nejde?

Všimnime si napríklad knihy 1 a 2. Na začiatku je kniha 1 napravo od knihy 2, na konci však už musí byť
od nej naľavo. No a jediný spôsob, ako sa tam dostane, je ten, že ich niekedy počas riešenia vymeníme.

To isté platí napríklad aj pre knihy 3 a 6. V ľubovoľnom riešení musíme niekedy tieto dve knihy vymeniť,
aby sme dostali knihu 3 naľavo od knihy 6.

Vyzbrojení týmto pozorovaním si už ľahko všimneme, že vo vyššie uvedenom riešení to platilo pre všetkých
7 výmen, ktoré sme spravili. Vždy sme menili dvojicu kníh takú, že kniha, ktorú sme presúvali sprava doľava,
mala od tej druhej menšie číslo. Hocijaké iné riešenie musí obsahovať každú z týchto 7 výmen, preto lepšie
riešenie neexistuje.

Poznámka: V odbornej literatúre sa dvojica kníh s vlastnosťou „kniha s väčším číslom je naľavo od knihy s
menším číslomÿ volá inverzia. Počet inverzii je zaujímavou mierou toho, nakoľko je postupnosť čísel neutriedená.

Usporiadanie veľa kníh

Budúci mesiac vyjde nové vydanie magickej encyklopédie. To už nebude mať 6 zväzkov, ale N . Našou úlohou
je dokázať, že knihovníkovi bude určite stačiť spraviť nanajvýš N(N − 1)/2 výmen na to, aby ich usporiadal.

Toto je jednoduché – stačí, ak bude knihovník postupovať rovnako, ako my pri riešení prvej podúlohy.
Najskôr postupnými výmenami presunie na prvú pozíciu knihu číslo 1, potom za ňu knihu číslo 2, a tak ďalej.
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Nech by bola na začiatku kniha 1 hocikde, určite nám stačí nanajvýš N − 1 výmen na to, aby sme ju dostali
na začiatok. Pre knihu 2 nám už bude stačiť nanajvýš N − 2 výmen – prvá pozícia je totiž už obsadená knihou
1. A tak ďalej. Celkový počet výmen teda vieme zhora ohraničiť hodnotou

(N − 1) + (N − 2) + · · ·+ 2 + 1 =
N(N − 1)

2
.

B-I-4 Dláždenie

Podúloha a)

Mali sme zostrojiť miestnosť tvorenú presne 10 štvorčekmi, ktorá sa nebude dať vy-
dláždiť. Jedna takáto miestnosť je na obrázku vpravo.

Ľahko dokážeme, že sa naozaj nedá vydláždiť. Všimnime si jedno z políčok označených
prázdnym krúžkom. Jediný spôsob, ako ho pokryť dlaždicou, pokryje aj políčko označené
plným krúžkom. Potom už ale nemáme ako pokryť druhé políčko označené prázdnym krúžkom.

Podúloha b)

Útvar v zadaní sa vydláždiť nedá. Aby sme to dokázali, stačí si ho ofarbiť šachovnicovým vzorom. Zjavne
každá dlaždica vždy pokryje jedno čierne a jedno biele políčko. Náš útvar však obsahuje 48 čiernych a 50 bielych
políčok. To znamená, že nech budeme prikladať dlaždice ako len chceme, vždy nám ostanú aspoň dve biele
políčka nepokryté.

Podúloha c)

V tejto podúlohe sme mali nájsť miestnosť, ktorá bude mať presne 3 možné dláždenia. Najjednoduchšou
takouto miestnosťou je obdĺžnik rozmerov 2× 3. Na nasledujúcom obrázku sú všetky jeho možné dláždenia.

Podúloha d)

Existuje veľa miestností, ktoré majú 16 možných dláždení. V našom riešení začneme tým, že si všimneme,
že štvorec 2× 2 má dve možné dláždenia. Teraz použijeme jednoduchý trik: Ak máme dve miestnosti, z ktorých
prvá má A možných dláždení a druhá B a vhodne ich spojíme do jednej väčšej miestnosti, dostaneme miestnosť
s AB rôznymi dláždeniami.

Miestnosť na obrázku vznikla takýmto spojením štyroch štvorcov. Je zjavné, že má práve 16 dláždení:
v každom zo štvorcov, ktoré obsahuje, máme na výber z dvoch možností, „spájacieÿ dlaždice medzi štvorcami
sú určené jednoznačne.

strana 5 z 14 úloha B-I-4



Olympiáda
v Informatike

2010/11
riešenia domáceho kola

kategórie A a B

Riešenia kategórie A

A-I-1 Indiana a poklad

Našu úlohu si môžeme jemne zovšeobecniť: našim cieľom bude vymyslieť, ako v pamäti reprezentovať množinu
prvkov tak, aby sme vedeli prvky do nej vkladať, vyberať ich z nej a zisťovať aktuálnu hodnotu mediánu.

Ako na to? Keby sme túto úlohu mali riešiť ručne, pravdepodobne by sme skúsili prvky nejak rozhádzať:
malé pohádžeme niekam naľavo, veľké napravo a v strede budeme mať aktuálny medián.

Takýto prístup vieme použiť aj v programe. Formálne, budeme mať aktuálnu množinu prvkov rozdelenú na
dve časti, ktoré budeme volať „malé prvkyÿ a „veľké prvkyÿ. Rozdelené budú tak, aby bolo malých rovnako ako
veľkých, resp. o jeden viac, ak je dokopy prvkov nepárny počet. A navyše musí samozrejme platiť, že žiaden
veľký prvok nesmie byť menší ako niektorý z malých.

Teda napr. prvky (1, 4, 77, 4, 9, 2, 3, 13, 4) by sme mohli rozdeliť na (1, 4, 4, 2, 3) a (77, 9, 13, 4).
Takéto rozdelenie má užitočnú vlastnosť: vždy platí, že medián všetkých prvkov je najväčší spomedzi všet-

kých malých prvkov.

Pozrime sa na to, čo sa zmení, ak nejaký nový prvok chceme pridať. Porovnáme ho s aktuálnym mediánom
a podľa toho ho pridáme buď medzi malé, alebo medzi veľké prvky. Tým sme ale ešte neskončili. Môže sa totiž
stať, že tých prvkov, medzi ktoré sme ho pridali, je teraz priveľa. Aby sme to napravili, môže byť potrebné buď
presunúť najväčší malý prvok medzi veľké, alebo najmenší veľký medzi malé.

Odobratie prvku vyzerá takmer rovnako. Podľa porovnania s mediánom zistíme, v ktorej časti sa nachádza,
odstránime ho z nej a následne ak je to potrebné presunieme jeden prvok z jednej časti do druhej, aby si opäť
zodpovedali ich veľkosti.

Aby sme všetky tieto operácie vedeli robiť efektívne, použijeme na uloženie malých a veľkých prvkov dva
vyvažované binárne stromy. (V nižšie uvedenej implementácii je použitý multiset, ktorý na rozdiel od setu
môže obsahovať viacero prvkov s rovnakou hodnotou.) Tie nám umožnia každú potrebnú operáciu spraviť v
čase logaritmickom od počtu prvkov.

Ako túto dátovú štruktúru použiť na riešenie pôvodnej úlohy? Veľmi jednoducho: najskôr do nej vložíme
prvých K prvkov poľa, no a následne striedavo vkladáme nový prvok a vyberáme najstarší, až kým neprejdeme
celé pole. Takto teda postupne pre každý K-prvkový úsek nájdeme jeho medián. Časová zložitosť tohto riešenia
je O(N logK). Naša implementácia má pamäťovú zložitosť O(N), ale je zjavné, ako by sa dala zlepšiť na O(K),
keby to bolo potrebné.

Listing programu:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
using namespace std;

multiset<int> male, velke;

void fix() {
multiset<int>::iterator tmp;
while (velke.size() > male.size()) { tmp=velke.begin(); male.insert(*tmp); velke.erase(tmp); }
while (velke.size()+1 < male.size()) { tmp=--male.end(); velke.insert(*tmp); male.erase(tmp); }

}

int main() {
int N, K;
cin >> N >> K;
vector<int> A(N);
for (int n=0; n<N; ++n) cin >> A[n];

for (int n=0; n<K; ++n) velke.insert(A[n]);
fix();
int best = *male.rbegin();
for (int n=0; n<N-K; ++n) {
if (A[n+K] <= *male.rbegin()) male.insert(A[n+K]); else velke.insert(A[n+K]);
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if (A[n] <= *male.rbegin()) male.erase(male.find(A[n])); else velke.erase(velke.find(A[n]));
fix();
best = max( best, *male.rbegin() );

}
cout << best << endl;

}

Haldy namiesto stromov

Namiesto vyvažovaných stromov môžeme použiť dve haldy – na uloženie malých prvkov haldu na vrchu s
maximom, na uloženie veľkých haldu na vrchu s minimom. Jediný problém potom predstavuje odstraňovanie
prvkov. To môžeme riešiť dvoma spôsobmi: Jedna možnosť je, že ku každému indexu do vstupného poľa si
budeme udržiavať ukazovateľ na miesto, kde sa v jednej z háld dotyčný prvok práve nachádza. Pomocou tohto
ukazovateľa potom ľahko dotyčný prvok z haldy vo vhodnej chvíli odstránime.

Druhá možnosť je zapamätať si len boolovskú premennú hovoriacu, že tento prvok už „nežijeÿ. Neodstránime
ho hneď, ale až keď sa nám náhodou niekedy ocitne na vrchu haldy. Pri takejto implementácii navyše potrebujeme
ku každej halde jedno počítadlo, ktoré nám bude hovoriť, koľko „živýchÿ prvkov halda momentálne obsahuje.

Vlastný vyvažovaný strom

Ak by sa nám chcelo implementovať si vlastný vyvažovaný binárny vyhľadávací strom, dostávame tretie
možné riešenie. Potom si totiž stačí v každom vrchole stromu pamätať navyše informáciu, koľko prvkov sa
nachádza v jeho podstrome. Pomocou tejto informácie vieme pre ľubovoľné x v logaritmickom čase nájsť v
strome x-tý najmenší prvok.

Nemuseli by sme sa teda vôbec obťažovať s rozdeľovaním prvkov na malé a veľké. Jednoducho by sme
všetkých K prvkov nahádzali do nášho stromu a potom sa pozreli na dK/2e-ty najmenší prvok.

Kompromis medzi týmto prístupom a prvým vzorovým riešením sa dá implementovať v C++ pomocou
STL. Všetky prvky uložíme do jednej usporiadanej množiny, pričom si budeme udržiavať iterátor ukazujúci na
aktuálny medián. Podľa toho, či vkladáme/vyberáme prvok menší/väčší ako aktuálny medián vieme v každom
kroku výpočtu povedať, kam iterátor posunúť.

V elektronickej verzii týchto vzorových riešení je na tomto mieste uvedený listing programu.
Tu ho z dôvodu úspory miestom vynechávame.

Intervalový strom

V poradí štvrté riešenie s približne rovnakou časovou zložitosťou využíva jednoduchú dátovú štruktúru:
intervalový strom. Na začiatku si prvky poľa usporiadame a prečíslujeme na 1 až (nanajvýš) N . Následne
robíme to isté ako v predchádzajúcom riešení, ale na ukladanie prvkov a hľadanie x-tého najmenšieho použijeme
namiesto „plnohodnotnéhoÿ vyvažovaného stromu náš intervalový strom. Na záver už len získanú hodnotu
mediánu prevedieme na pôvodnú hodnotu spred prečíslovania.

Úplne iné riešenie: vyhľadávanie odpovede

Na zadanú úlohu sa môžeme pozrieť aj z úplne inej strany. Našou úlohou je nájsť najväčšie M také, že
niekde v poli sa nachádza úsek K prvkov s mediánom aspoň M . Častokrát keď nevieme, ako nejaký objekt
nájsť, môžeme sa najskôr zamyslieť nad potenciálne ľahším problémom: ako overiť, či nejaký objekt existuje. V
našom prípade si teda položme otázku: Ako vieme pre dané M overiť, či v našom poli existuje nejaký K-prvkový
úsek s mediánom aspoň M?

Pri zodpovedaní tejto otázky nás vôbec nezaujímajú konkrétne hodnoty v poli. Jediné, čo je podstatné, je,
ktoré z nich sú menšie ako M (tie sú zlé) a ktoré sú aspoň rovné M (tie sú dobré). Aby sme mali medián
aspoň M , musíme nájsť úsek, v ktorom je aspoň dK/2e dobrých čísel. Ak si zlé čísla nahradíme nulami a dobré
jednotkami, dostávame jednoduchú úlohu: existuje v novom poli úsek dĺžky K so súčtom aspoň dK/2e? Túto
otázku zodpovieme hravo v lineárnom čase.

Ako nám však toto pomôže pri riešení pôvodnej úlohy? Jednoducho: ak vieme pre ľubovoľné M overiť, či
existuje úsek s mediánom aspoň M , môžeme na nájdenie optimálnej hodnoty M použiť binárne vyhľadávanie.
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Takéto riešenie má časovú zložitosť O(N logX), kde X je rozdiel medzi najväčšou a najmenšou hodnotou
na vstupe. Spomedzi všetkých programov uvedených v tomto vzorovom riešení je tento najjednoduchší.

Listing programu:
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
int N, K;
cin >> N >> K;
vector<int> A(N);
for (int n=0; n<N; ++n) cin >> A[n];
int lo = *min_element(A.begin(), A.end()), hi = 1 + *max_element(A.begin(), A.end());
while (hi - lo > 1) {

int med = (hi+lo)/2, sum = 0, good = 0;
for (int n=0; n<K; ++n) sum += (A[n] >= med), good |= (sum >= (K+1)/2);
for (int n=K; n<N; ++n) sum += (A[n] >= med) - (A[n-K] >= med), good |= (sum >= (K+1)/2);
if (good) lo=med; else hi=med;

}
cout << lo << endl;

}

A-I-2 Ešte raz poklad

Úlohu si môžeme preformulovať nasledovne: koľkými spôsobmi sa dá daná chodba vydláždiť dlaždicami
rozmerov 2× 1? Ako už býva pri podobných kombinatorických úlohách zvykom, nemôžeme si dovoliť generovať
všetky možné dláždenia, lebo ich počet môže rásť až exponenciálne v závislosti od dĺžky chodby. Vzorové riešenie
bude preto používať metódu dynamického programovania.

Existuje veľa spôsobov, ako dostať riešenie s časovou zložitosťou lineárnou od dĺžky chodby, teda O(N). My
popíšeme riešenie, ktoré síce nie je najrýchlejšie, ale je dostatočne ľahké na implementáciu.

Približný nápad

Riešiteľovi, ktorý už má aké-také skúsenosti s dynamickým programovaním, by malo byť jasné, ako približne
bude riešenie vyzerať. Začneme tým, že spočítame, koľkými spôsobmi sa dá vydláždiť prvý stĺpec. Potom prvé
dva. Potom prvé tri. A tak ďalej. Keď už budeme poznať počet dláždení pre prvých k stĺpcov, použijeme túto
informáciu pri výpočte počtu dláždení prvých k + 1 stĺpcov.

Teda, tak nejak by sme si to predstavovali. Nebude to ale také jednoduché. V čom je problém? Informácia o
počte spôsobov, ako vydláždiť prvých k stĺpcov, nám pri výpočte toho istého pre k+1 stĺpcov nestačí. My totiž
môžeme v stĺpci číslo k+1 položiť nejaké dlaždice vodorovne. A tie budú potom zasahovať do predchádzajúceho
stĺpca. Takže to, čo nám ostane po vydláždení stĺpca k + 1, nie je prvých k stĺpcov chodby. Prvých k − 1 je
nedotknutých, ale v k-tom môžu už oproti pôvodnému stavu byť niektoré políčka pokryté.

Opravený nápad

Podproblémy, ktoré budeme riešiť, budú nasledujúceho tvaru: „Koľkými spôsobmi sa dá vydláždiť prvých k
stĺpcov chodby, ak z posledného stĺpca vyškrtnem tieto konkrétne políčka?ÿ Každý takýto podproblém vieme
vyriešiť v konštantnom čase, ak už poznáme riešenie pre podproblémy s o 1 menším k. Jednoducho vyskúšame
všetky možnosti, ako môžu byť uložené dlaždice 2× 1, ktoré zasahujú do posledného stĺpca. To, čo nám zostane
nevydláždené, zakaždým zodpovedá nejakému podproblému s o 1 menším k.

Dláždenia posledného stĺpca

V ľubovoľnom podprobléme existujú nanajvýš tri spôsoby, ako môže byť vydláždený posledný stĺpec:

1. prvé dva riadky sú pokryté jednou „zvislouÿ dlaždicou
2. posledné dva riadky sú pokryté jednou „zvislouÿ dlaždicou
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3. nepoužijeme žiadnu „zvislúÿ dlaždicu

V každej možnosti sú navyše všetky políčka posledného stĺpca, ktoré neobsahujú prekážku ani zvislú dlaždicu,
pokryté vodorovnými dlaždicami. V niektorých situáciách sa môže stať, že niektoré z týchto troch spôsobov
nebudú prípustné. Celkový počet dláždení získame tak, že sčítame počty dláždení zodpovedajúce prípustným
spôsobom pokrytia posledného stĺpca.

Bitové masky

Na jednoduchšiu prácu s podproblémami používame v našom programe bitové masky. To, ktoré políčka v
poslednom stĺpci ponechať a ktoré zakázať, vieme popísať 3 bitmi – pre každý riadok jeden bit, 0 znamená
zakázať, 1 ponechať. A na tieto 3 bity sa vieme pozerať ako na číslo od 0 do 7.

Máme teda 8N podproblémov, každý z nich je určený počtom stĺpcov n a bitovou maskou mask z rozsahu
od 0 do 7, ktorá nám v poslednom stĺpci nejaké políčka (navyše oproti vstupu) zakáže.

Implementáciu si tiež zjednodušíme nasledovne: Pri načítaní vstupu si vytvoríme mapu celej chodby, v
ktorej 0 bude voľné políčko a 1 prekážka. Vždy, keď spracúvame konkrétny podproblém, tak si do mapy číslom 2
zaznačíme políčka zakázané aktuálnou maskou. A keď daný podproblém doriešime, 2-ky po sebe zase zmažeme.

Posledné zjednodušenie, ktoré sme spravili, je nasledovné pri prvých dvoch spôsoboch dĺáždenia sa neod-
voláme na podproblém s menej stĺpcami. Len položíme zvislú dlaždicu, čím dostaneme podproblém rovnakej
veľkosti, ale s menšou bitovou maskou. Ten sme už predtým spracovali, takže všetko funguje ako má.

Listing programu:
#include <iostream>
using namespace std;

int N, K, MOD;
char A[3][10000000];
int sol[10000000][8];

int main() {
cin >> N >> K >> MOD;
for (int k=0; k<K; ++k) { int x,y; cin >> x >> y; A[x-1][y-1]=1; }
sol[0][7] = 1;
for (int c=0; c<N; ++c) for (int mask=0; mask<8; ++mask) {
sol[c+1][mask] = 0;

// pridame do mapy policka zakazane maskou
for (int r=0; r<3; ++r) if (!A[r][c]) if (!(mask & 1<<r)) A[r][c]=2;

// prve dve moznosti dlazdenia: je pouzita zvisla dlazdica
if (!A[0][c] && !A[1][c]) sol[c+1][mask] += sol[c+1][mask & 4];
if (!A[1][c] && !A[2][c]) sol[c+1][mask] += sol[c+1][mask & 1];

// posledna moznost: vsetky volne policka pokryte vodorovnymi dlazdicami
int lmask = 7;
bool ok = true;
for (int r=0; r<3; ++r) if (!A[r][c]) { lmask ˆ= 1<<r; if (c==0 || A[r][c-1]) ok=false; }
if (ok) sol[c+1][mask] += sol[c][lmask];

// upravime vysledok a upraceme po sebe
sol[c+1][mask] %= MOD;
for (int r=0; r<3; ++r) if (A[r][c]==2) A[r][c]=0;

}
cout << sol[N][7] << endl;

}

Efektívnejšie riešenie

Pri rovnakom obmedzení na počet zakázaných dlaždíc je úloha riešiteľná ešte pre omnoho väčšie dĺžky chodby.
Ak si vyfarbíme stĺpce, ktoré obsahujú aspoň jednu prekážku, dostaneme medzi nimi prázdne obdĺžniky. A pre
prázdny obdĺžnik sa počet dláždení ráta ľahko. Presnejšie by takéto riešenie vyzeralo napr. tak, že budeme mať
nový typ podproblémov: obdĺžnik, ktorý je určený svojou dĺžkou a dvomi bitovými maskami popisujúcimi jeho
okraje. Pre každú dĺžku, ktorá je mocninou dvoch, a každé dve bitové masky spočítame počet dláždení takéhoto
obdĺžnika. Z tejto informácie potom vieme počet dláždení ľubovoľnej voľnej oblasti zistiť v čase logaritmickom
od jej dĺžky. Toto riešenie samozrejme pri obmedzeniach v zadaní nebolo potrebné implementovať.
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A-I-3 Rieka

Na vyriešenie tejto úlohy potrebujeme dátovú štruktúru, ktorá okrem základných operácií (vloženie a vý-
ber prvku) podporuje aj operáciu nasledovník – pre ľubovoľnú hodnotu x potrebujeme vedieť v našej dátovej
štruktúre efektívne nájsť najmenší prvok väčší ako x.

Toto vzorové riešenie začneme popisom niekoľkých pomalých riešení. Pokračovať budeme popisom dátových
štruktúr, ktoré budú všetky operácie vedieť realizovať v čase logaritmickom od počtu prvkov. Potom ukážeme,
ako sa dá dosiahnuť lepšia časová zložitosť v prípade, že vieme, že všetky prvky patria do malého rozsahu (v
našom prípade ide o celé čísla od 1 po N).

Dve pomalé riešenia

Prvé triviálne riešenie: použijeme pole, kde si pre každý prvok budeme pamätať, či sa v uloženej množine
nachádza alebo nie. Vkladať a vyberať prvky tak vieme v konštantnom čase. Pomalá je však operácia nasle-
dovníka – v najhoršom prípade prejdeme celé pole, kým ho nájdeme. Hľadanie nasledovníka má teda lineárnu
časovú zložitosť.

„Opačnéÿ triviálne riešenie: použijeme navyše aj pole, kde si pre každú hodnotu budeme pamätať jej ak-
tuálneho nasledovníka. Pomocou neho budeme vedieť nasledovníka, pochopiteľne, hľadať v konštantnom čase.
Pokazí nám to však operácie vkladania a výberu, tie teraz budú v najhoršom prípade potrebovať až lineárny
čas. Totiž keď napr. vložíme nový prvok x, tak toto x sa stane nasledovníkom pre všetky hodnoty od y po x− 1
(kde y je najväčší z prvkov menších ako x).

Kombinácia dvoch pomalých riešení do lepšieho

Aby sme využili výhody oboch triviálnych riešení, rozdelíme si pole na
√
N úsekov dĺžky

√
N . Pre každý

úsek si budeme pamätať, koľko prvkov obsahuje.
Vkladanie a výber budú naďalej v konštantnom čase – okrem zaznačenia si nového prvku do poľa zvý-

šime/znížime počítadlo pre úsek, do ktorého patrí.
Hľadanie nasledovníka hodnoty x vieme spraviť v čase O(

√
N): Najskôr v čase O(

√
N) zistíme, či má x

nasledovníka vo svojom vlastnom úseku. Ak nie, v čase O(
√
N) nájdeme nasledujúci neprázdny úsek a taktiež

v čase O(
√
N) v ňom nájdeme najmenší prvok.

Vyvažovaný strom

Základnou v praxi používanou dátovou štruktúrou podporujúcou hľadanie nasledovníka je vyvažovaný bi-
nárny vyhľadávací strom. Hľadanie nasledovníka vyzerá takmer rovnako ako hľadanie prvku s danou hodnotou.

V C++ máme vyvažovaný binárny strom k dispozícii v dátovej štruktúre set. Táto priamo ponúka metódu
upper_bound(x), ktorá vráti iterátor na najmenší prvok väčší ako x. Rovnako ako vkladanie a výber, aj táto
metóda má časovú zložitosť logaritmickú od počtu prvkov. Pomocou nej dostávame program na pár riadkov.

Listing programu:
#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main() {
int N, P, M; cin >> N >> P >> M;
set<int> pily;
while (P--) { int p; cin >> p; pily.insert(p); }
while (M--) {

char cmd; int loc;
cin >> cmd >> loc;
if (cmd == ’Z’) pily.erase(loc);
if (cmd == ’K’) pily.insert(loc);
if (cmd == ’V’) {

set<int>::iterator it = pily.upper_bound(loc);
cout << ( (it == pily.end()) ? 0 : *it ) << endl;

}
}

}
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Intervalový strom

Rovnakú časovú zložitosť vieme dosiahnuť aj použitím iných dátových štruktúr. Ľahko sa implementuje
napríklad intervalový strom. Na túto úlohu stačí použiť jeho najjednoduchšiu verziu.

Intervalový strom je úplný binárny strom, ktorého hĺbku H zvolíme tak, aby mal aspoň N listov. Každý
vrchol tohto stromu bude zodpovedať nejakému intervalu prvkov. Každý list predstavuje jeden prvok, list
číslo x teda zodpovedá intervalu dĺžky 1. Vnútorný vrchol stromu zodpovedá zjednoteniu intervalov, ktorým
zodpovedajú jeho deti.

V každom vrchole intervalového stromu, vrátane listov, si pamätáme, koľko prvkov z uloženej množiny leží
v jeho intervale.

Vkladanie prvku je jednoduché: začneme v príslušnom liste a po ceste do koreňa zvyšujeme všetky pamätané
hodnoty o 1. Výber prvku funguje presne opačne.

Hľadanie nasledovníka hodnoty x sa napríklad dá implementovať tak, že začneme v liste zodpovedajúcom
hodnote x. Z neho ideme dohora, teda smerom ku koreňu, až kým sa nedostaneme do situácie, že sme práve
prišli do vrcholu z jeho ľavého syna a zároveň v podstrome pod pravým synom sa nachádza aspoň jeden prvok.
Prejdeme do dotyčného pravého syna a od tejto chvíle pôjdeme v strome dodola až kým nenájdeme najmenší
prvok v jeho podstrome.

(Vyššie popísaný algoritmus je aj implementovaný v nižšie uvedenom zdrojovom kóde. Nie je to však jediný
možný prístup. Iné, rovnako dobré riešenie: najskôr zistíme počet p prvkov menších alebo rovných x. Následne
začínajúc v koreni nájdeme prvok s poradovým číslom p + 1.)

Všetky potrebné operácie vieme spraviť v čase O(logN). Na pamätanie si intervalového stromu nám stačí
obyčajné pole, strom doň uložíme rovnako ako ukladáme haldu.

V elektronickej verzii týchto vzorových riešení je na tomto mieste uvedený listing programu.
Tu ho z dôvodu úspory miestom vynechávame.

Na ceste ku van Emde Boasovmu stromu

Vzorovým riešením tejto úlohy je dátová štruktúra, ktorú vymyslel Holanďan Peter van Emde Boas v roku
1977. Ideovo to bude „kríženecÿ medzi intervalovým stromom a našim riešením v O(

√
N).

Začnime tým, že sa poriadne pozrieme na naše riešenie s časovou zložitosťou O(
√
N). Zopakujme, že vklada-

nie a výber prvku v ňom boli ľahké. To jediné zaujímavé bolo hľadanie nasledovníka, ktoré fungovalo nasledovne:
Hľadanie nasledovníka hodnoty x vieme spraviť v čase O(

√
N): Najskôr v čase O(

√
N) zistíme, či má x

nasledovníka vo svojom vlastnom úseku. Ak nie, v čase O(
√
N) nájdeme nasledujúci neprázdny úsek a taktiež

v čase O(
√
N) v ňom nájdeme najmenší prvok.

Čo že sa to tu vlastne udialo? Zobrali sme pôvodnú úlohu „nájsť nasledovníka v poli dĺžky Nÿ a previedli
sme ju na tri menšie úlohy. Prvá aj tretia z nich sú priamo „nájsť nasledovníka v poli dĺžky

√
Nÿ. A tá druhá

je to isté, len prvky, medzi ktorými hľadáme nasledovníka, sú tentokrát jednotlivé úseky.
Čo keby sme teda skúsili na riešenie týchto podúloh rekurzívne použiť ten istý prístup? Každý úsek dĺžky

Z =
√
N by sme rozdelili na

√
Z podúsekov dĺžky

√
Z, a tak ďalej, až kým sa nedostaneme k jednoprvkovým

úsekom.
Dobrá správa je, že strom, ktorý takto dostaneme, bude mať málo vrstiev. Ukážme si to najskôr na príklade:

Nech N = 232, teda čísla, ktoré budeme spracúvať, zodpovedajú tomu, čo môžeme uložiť do štandardnej 32-
bitovej celočíselnej premennej.

Celý úsek dĺžky 232 rozdelíme na úseky dĺžky 216. Každý z nich budeme mať rozdelený na úseky dĺžky 28,
tie na úseky dĺžky 24, tie na úseky dĺžky 22, a tie na úseky dĺžky 21. Celý strom má teda len 5 vrstiev. Pre
porovnanie, intervalový strom by ich mal 32.

Vo všeobecnosti platí, že ak N = 22
K

, tak náš strom bude mať K vrstiev. Inými slovami, počet vrstiev
K = log2 log2N .

Zlá správa je, že rekurzívny algoritmus, ktorý sme vymysleli, je ešte príliš pomalý. V najhoršom prípade na
vyriešenie problému veľkosti N potrebuje tri rekurzívne volania na problém veľkosti

√
N . Časová zložitosť také-

hoto algoritmu teda spĺňa rekurenciu T (N) = 3T (
√
N)+O(1), z čoho vieme odvodiť, že T (n) = O((logN)1.585).
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Detaily tohto výpočtu vynecháme, keďže nie sú potrebné pre naše vzorové riešenie. Povšimnite si ale, že sme
dostali riešenie, ktoré je horšie ako to s vyváženým stromom.

Vylepšená verzia

Ak chceme rýchlejšie riešenie, potrebujeme sa zbaviť niektorých rekurzívnych volaní. Zmena, ktorou to
dosiahneme, je jednoduchá: v každom vrchole stromu, ktorý nie je prázdny, si budeme pamätať najväčší aj
najmenší prvok, ktoré sú v ňom uložené. Pomocou tejto informácie navyše teraz vieme lepšie hľadať nasledovníka
hodnoty x:

1. Porovnáme x s najväčším prvkom uloženým v jeho úseku.
2. Ak nenastala rovnosť, vieme, že nasledovník sa nachádza v tom istom úseku ako x. Preto ho nájdeme

jediným rekurzívnym volaním na príslušný úsek.
3. Ak nastala rovnosť, vieme, že nasledovník sa nachádza v nasledujúcom neprázdnom úseku. Rekurzívnym

volaním nájdeme najbližší neprázdny úsek.
4. Vrátime minimum v práve nájdenom úseku.

Na každej úrovni stromu tento algoritmus urobí jedno rekurzívne volanie a konštantne veľa iných operácií.
Časovú zložitosť tohto algoritmu je teda priamo úmerná počtu vrstiev v strome, teda O(log logN).

Potrebujeme si ešte rozmyslieť presnú realizáciu vkladania a vymazávania prvkov. Obe sa dajú implemen-
tovať v časovej zložitosti O(log logN).

V elektronickej verzii týchto vzorových riešení je na tomto mieste uvedený listing programu.
Tu ho z dôvodu úspory miestom vynechávame.

A-I-4 Grafový počítač

Konštrukcia ruského kola z kružnice a hviezdy

Podľa študijného textu už vieme v logaritmickom čase zostrojiť cestu s n− 1 hranami a n vrcholmi a z nej
kružnicu s n vrcholmi.

Teraz ešte potrebujeme doplniť stredný vrchol a hrany z neho. To spravíme v dvoch krokoch: najskôr (po-
dobným spôsobom ako pri ceste) zostrojíme chýbajúcu časť grafu, tzv. hviezdu, a následne vhodným volaním
Join spojíme kružnicu a hviezdu do ruského kola.

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)

(2)

Kružnica a hviezda so značkami vrcholov pripravenými na Join.

Aj kružnicu, aj hviezdu vieme zostrojiť v čase O(log n), ich spojenie prebehne v konštantnom čase, celková
časová zložitosť je teda logaritmická od n.

Listing programu:
function cesta(n: longint): Graph;
{ zostroji cestu s n hranami, implementacia je v studijnom texte }

function hviezda(n: longint): Graph;
{ zostroji hviezdu s n vrcholmi na obvode + jednym v strede }
var vysledok : Graph;
begin
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if n=1 then begin
vysledok := EmptyG;
{ vyrobime stredny vrchol, ma znacku 1 kvoli spajaniu }
AddV(vysledok,1);
{ vyrobime jediny vrchol na obvode a hranu don }
AddV(vysledok,undef); AddE(vysledok,1,2,undef);

end else begin
{ zostrojime hviezdu polovicnej velkosti }
vysledok := hviezda(n div 2);
{ spojime dve jej kopie za stredny vrchol }
vysledok := Join(vysledok, vysledok, value_defined, none);
{ pre neparne n este pridame jeden vrchol na obvod }
if n mod 2 = 1 then begin

AddV(vysledok,undef); AddE(vysledok,1,CountV(vysledok),undef);
end;

end;
hviezda := vysledok;

end;

function ruske_kolo(n : longint) : Graph;
var G, H : Graph;
begin

{ zostrojime kruznicu a hviezdu }
G := cesta(n-1); AddE(G,1,n,undef); H := hviezda(n);
{ preznacime ich aby sa dali spojit }
SetAllV(G,1); SetAllV(H,1); SetV(H,1,2);
{ spojime ich }
ruske_kolo := Join(G,H,value,none);

end;

Konštrukcia ruského kola z reťaze trojuholníkov

Keď z ruského kola odstránime jednu z hrán na obvode, môžeme si všimnúť, že nám zostala reťaz na seba
nadväzujúcich trojuholníkov. Tú vieme priamo zostrojiť podobne ako sme v študijnom texte zostrojovali cestu:
ak chceme reťaz, ktorá má na obvode 2k vrcholov, zostrojíme reťaz, ktorá ich má k, dve jej kópie spojíme dokopy
príkazom Join (jedine stredový vrchol bude spoločný) a pridáme jednu hranu na obvode.

Spojenie dvoch reťazí do jednej s dvakrát toľko vrcholmi na obvode kruhu.

Takto v logaritmickom čase zostrojíme ruské kolo bez jednej hrany a následne len pridáme chýbajúcu hranu.

V elektronickej verzii týchto vzorových riešení je na tomto mieste uvedený listing programu.
Tu ho z dôvodu úspory miestom vynechávame.

Hľadanie najkratšej cesty v lineárnom čase

Základný trik potrebný na riešenie úlohy bol ukázaný v príklade 2 v študijnom texte: využijeme to, že ak má
funkcia Find na výber viac možností, nájde tú z nich s najmenším súčtom váh hrán. Ak teda budeme pomocou
Find v zadanom grafe G vyhľadávať nejakú cestu C, nájdeme najlacnejšiu zo všetkých ciest, ktoré sú s C
izomorfné. Do hotového riešenia nám už chýbajú len dva technické detaily. Prvý je, že potrebujeme zabezpečiť,
aby s C boli izomorfné len cesty vedúce z x do y. Druhý detail je, že dve cesty sú izomorfné len vtedy, ak majú
rovnaký počet hrán. My však nevieme, koľko hrán má najkratšia cesta z x do y.

Prvý problém vyriešime nasledovne: V grafe G priradíme vrcholu x značku 1, vrcholu y značku 2. V ceste C
priradíme jednému koncovému vrcholu značku 1, druhému 2. Všetky ostatné vrcholy budú mať značku undef.
Pri testovaní izomorfizmu použijeme veq=value_strict (1 pasuje na 1, 2 na 2 a undef len na undef) a napr.
eeq=any. Druhý problém je najľahšie vyriešiť tak, že budeme ako C postupne skúšať cestu tvorenú 1, 2, 3, . . . ,
až CountV(G)-1 hranami a zo všetkých nájdených možností vyberieme tú najlepšiu.
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Ak má teda graf G práve N vrcholov, potrebujeme vyskúšať N − 1 možných dĺžok cesty C. Každú z nich
vieme vyskúšať v konštantnom čase, takéto riešenie má teda časovú zložitosť lineárnu od počtu vrcholov grafu.

V elektronickej verzii týchto vzorových riešení je na tomto mieste uvedený listing programu.
Tu ho z dôvodu úspory miestom vynechávame.

Hľadanie najkratšej cesty v logaritmickom čase

V predchádzajúcom riešení nás najviac zdržalo to, že sme nevedeli správnu dĺžku cesty C. Aby sme sa tohto
problému zbavili, pomôžeme si trikom: upravíme daný graf G tak, aby nám potom stačilo cestu hľadať raz.
Takáto úprava môže vyzerať napr. nasledovne:

Z vrcholu y povedie navyše nová cesta, tvorená vrcholmi z1, . . . , zN (kde N je počet vrcholov G). Všetky
hrany tejto cesty budú mať váhu 0. Takto upravený graf nazveme G′.

Všimnime si teraz dve skutočnosti: Za prvé, ak máme ľubovoľnú cestu z x do niektorého zi, táto cesta musí
prechádzať cez y. Navyše dĺžka celej tejto cesty je rovná dĺžke jej časti vedúcej z x do y, lebo na úseku z y do zi
majú všetky hrany váhu 0. A za druhé, všimnime si ľubovoľnú cestu z x do y. Označme jej počet hrán k. (Platí
k ≤ N − 1.) Ak na jej koniec pridáme ešte N − k hrán vedúcich z y cez vrcholy z1, . . . , zN−k, dostaneme cestu
s rovnakou dĺžkou tvorenú presne N hranami.

Čo z týchto dvoch pozorovaní vyplýva? Namiesto pôvodnej úlohy „nájdi v grafe G najkratšiu cestu, ktorá
začína v x a končí v yÿ môžeme riešiť novú úlohu: „nájdi v grafe G′ cestu tvorenú presne N hranami, ktorá
začína v x a končí v niektorom ziÿ. Riešenie oboch úloh je vždy rovnaké.

No a tu už máme omnoho jednoduchšiu situáciu: poznáme totiž dĺžku cesty. Celý algoritmus si teda môžeme
zhrnúť nasledovne: Zostrojíme cestu dĺžky N . Jednu kópiu tejto cesty vhodne označíme a pripojíme k vrcholu
y v grafe G. Následne druhú kópiu tejto cesty vhodne označíme a v G′ nájdeme jej najlacnejší výskyt.

Prvý krok vieme spraviť v čase logaritmickom od počtu vrcholov pomocou jedného z algoritmov v študijnom
texte. Zvyšné dva kroky vieme spraviť v konštantnom čase. Celková časová zložitosť je teda logaritmická od
počtu vrcholov.

Listing programu:
function cesta(n: longint): Graph;
{ zostroji cestu s n hranami, implementacia je v studijnom texte }

function najkratsia_cesta(G : Graph; x,y : longint) : longint;
var C, match : Graph;

N : longint;
begin

{ vyrobime cestu tvorenu N novymi vrcholmi }
N := CountV(G);
C := cesta(N);
SetAllV(C,2); SetAllE(C,0);
{ nastavime G znacky a pridame tu cestu don }
SetAllV(G,0); SetV(G,x,1);
G := Join(G,C,none,none);
AddE(G,y,N+1,0);
{ najdeme najlacnejsiu N-hranovu cestu z x do noveho vrcholu }
SetAllV(C,undef); SetV(C,1,1); SetV(C,N+1,2);
match := Find(G,C,value,any);
najkratsia_cesta := SumE(match);

end;
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