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Priebeh krajského kola

Krajské kolo 29. ročníka Olympiády v informatike, kategória A, sa koná 21. januára 2014 v dopoludňajších
hodinách. Na riešenie úloh majú súťažiaci 4 hodiny čistého času. Rôzne úlohy riešia súťažiaci na samos-
tatné listy papiera. Akékoľvek pomôcky okrem písacích potrieb (napr. knihy, výpisy programov, kalkulačky) sú
zakázané.

Čo má obsahovať riešenie úlohy?

• Slovne popíšte algoritmus.
Slovný popis riešenia musí byť jasný a zrozumiteľný i bez nahliadnutia do samotného algoritmu/programu.

• Zdôvodnite správnosť vášho algoritmu.
• Uveďte a zdôvodnite jeho časovú a pamäťovú zložitosť.
• Podrobne uveďte dôležité časti algoritmu, ideálne vo forme programu v Pascale alebo C/C++.
• V prípade, že používate vo svojom programovacom jazyku knižnice, ktoré obsahujú implementované dátové

štruktúry a algoritmy (napr. STL pre C++), v popise algoritmu stručne vysvetlite, ako by ste napísali
program s rovnakou časovou zložitosťou bez použitia knižnice.

Hodnotenie riešení

Za každú úlohu môžete získať od 0 do 10 bodov.
Pokiaľ nie je v zadaní povedané ináč, najdôležitejšie dve kritériá hodnotenia sú v prvom rade správnosť

a v druhom rade efektívnosť navrhnutého algoritmu. Na výslednom počte bodov sa môže prejaviť aj kvalita
popisu riešenia a zdôvodnenie tvrdení o jeho správnosti a efektívnosti.

Efektívnosť algoritmu posudzujeme vypočítaním jeho časovej zložitosti – funkcie, ktorá hovorí, ako dlho
vykonanie algoritmu trvá v závislosti od veľkosti vstupných parametrov. Nezávisí pri tom na konštantných
faktoroch, len na rádovej rýchlosti rastu tejto funkcie.

V zadaní úloh uvádzame časť „Hodnotenieÿ, v ktorej nájdete približné limity na veľkosť vstupných údajov.
Pod pojmom „efektívne vyriešiťÿ chápeme to, že váš program spustený na modernom počítači by mal dať
odpoveď nanajvýš do niekoľkých sekúnd.

Údaje z tejto časti zadania by mali slúžiť hlavne na to, aby ste o riešení, ktoré vymyslíte, vedeli približne
povedať, koľko bodov zaň dostanete.
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A-II-1 Fľaštičková úloha

Medzičasom v paralelnom vesmíre.

Jano Hrnčiar vstúpil do ďalšej miestnosti – pred sebou videl dvere, ktoré ho povedú ďalej, za sebou mal
dvere, ktorými vošiel. V okamihu oboje dvere zachvátili čierne plamene a Jano tam zostal uväznený. Nezostávalo
mu teda nič iné, ako prejsť ku stolu v strede miestnosti. Na ňom stál rad roztodivných fľaštičiek a vedľa neho
ležal kus pergamenu. Jano zdvihol pergamen a pozorne si ho prečítal:

„Ak chceš prejsť cez čierne plamene, musíš sa napiť z mojich fľaštičiek. Môžeš ich vypiť koľko len chceš,
avšak fľaštičky, ktoré vypiješ, musia tvoriť súvislý úsek. Každá fľaštička má na obale napísané, akú veľkú
odolnosť proti plameňom ti poskytne. Ak ich vypiješ viacero, tvoja odolnosť bude priemerom odolností, ktoré
ti dávajú vypité fľaštičky. Na prechod plameňmi potrebuješ mať odolnosť presne k. A aby to nebolo také ľahké,
musíš vypiť najväčší možný počet fľaštičiek. Splň túto neľahkú úlohu alebo zhyň.ÿ

Jano si povzdychol. Takže teraz je to logická hádanka. . . Čo však s ňou? Peťa by si vedela rady, bohužiaľ
pohrýzol ju had pri hre Hady a rebríky. A Žaba, na toho zase padol rebrík. Sám si však Jano neporadí. Nemohli
by ste mu pomôcť vy?

Súťažná úloha

Dostanete číslo k a postupnosť n čísel. Nájdite najdlhšiu súvislú podpostupnosť týchto čísel, ktorej priemer
je presne rovný k.

Formát vstupu

V prvom riadku dostanete čísla n a k. V druhom riadku je n kladných celých čísel: prvky postupnosti.
Môžete predpokladať, že vstup obsahuje aspoň jednu súvislú podpostupnosť s priemerom prvkov presne

rovným k. Tiež môžete pri písaní programu predpokladať, že sa vám súčet celej postupnosti pohodlne zmestí
do bežnej číselnej premennej.

Formát výstupu

Na výstup vypíšte dve celé čísla – pozíciu začiatku a pozíciu konca najdlhšej vhodnej podpostupnosti.
(Pozície číslujeme od 1 po n.) Ak je najdlhších postupností viac, vyberte si ľubovoľnú jednu z nich.

Hodnotenie

Plných 10 bodov môže dostať riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 200 000.
Najviac 6 bodov dostane riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 5 000.
Za ľubovoľné funkčné riešenie sa dajú získať 4 body.

Príklady

vstup

7 4
1 1 3 8 1 5 2

výstup

4 7

Existujú tri podpostupnosti s priemerom presne 4, a to (1, 3, 8), (3, 8, 1) a (8, 1, 5, 2). Tretia je najdlhšia,
vypíšeme teda jej index začiatku a konca.

vstup

4 5
2 3 5 1

výstup

3 3
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A-II-2 Nájazd na jablone
Vďaka vašim riešeniam domáceho kola boli hrušky úspešne oplotené. Dedinčanom sa to nepáči, a tak na-

plánovali pomstu. Keď už sa nedostanú k hruškám, pripravia babičku aspoň o jablká. Susedka Mária, cvičiteľka
sysľov, každú štvrťhodinu vystrelí ponad záhradu starú raketu a v nej cvičeného sysľa s padákom. Raketa sa
niekde vo vzduchu rozpadne, syseľ dopadne babke do záhrady a poďho k jabloniam.

Babka sa našťastie o pláne dozvedela a našla si jednu dlhočiznú latu. Tú chce pohodiť medzi sysľa a jablone.
Ak takto zamedzí sysľovi prístup ku všetkým jabloniam, ten zmätený zastane a babka ho ľahko zneškodní.

Súťažná úloha

V babkinej záhrade je n jabloní, tie budeme považovať za body v rovine. Postupne sa zjaví q sysľov. Pre
každého sysľa je vašou úlohou zistiť, či existuje spôsob, ako vhodne pohodiť latu medzi neho a stromy. Formálne,
vašou úlohou je zistiť, či existuje priamka taká, že všetky stromy ležia na priamke alebo na jednej jej strane,
zatiaľ čo bod dopadu sysľa leží ostro na druhej strane priamky. Ak áno, treba jednu takú priamku aj nájsť.

Pri písaní svojho riešenia môžete pre jednoduchosť predpokladať, že všetky výpočty a porovnávania sú
presné (t.j. nenastávajú zaokrúhľovacíe chyby).

Formát vstupu a výstupu

V prvom riadku je kladné celé číslo n ≥ 3, označujúce počet stromov. V každom z ďalších n riadkov sa
nachádzajú súradnice jedného stromu. Ďalej nasleduje číslo q, počet útočiacich sysľov. V každom z nasledujúcich
q riadkov sú súradnice dopadu jedného zo sysľov.

Môžete predpokladať, že žiadne tri stromy neležia na priamke a že žiaden syseľ nedopadne na strom.

Vypíšte q riadkov, v každom z nich buď text „Sysel vitazi!ÿ, ak neexistuje priamka vyhovujúca zadaniu,
alebo 4 reálne čísla x1, y1, x2, y2: súradnice dvoch rôznych bodov na jednej z vyhovujúcich priamok.

Hodnotenie

Plných 10 bodov môže dostať riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 100 000, q ≤ 100 000.
Iné riešenia s polynomiálnou časovou zložitosťou dostanú 5-7 bodov podľa efektívnosti.
Ak vaše riešenie správne zistí, či syseľ víťazí, ale nenájde správnu priamku, strhneme mu 1-2 body.

Príklad

vstup

7
-1 -1
2 3
1 -2
1 1
3 0
1 3
-1 1
5
4 3
-1 0
0 -3
2 1
0 4

Na obrázku biele krúžky označujú stromy, diamanty
sú jednotlivé sysle. Riešenie z príkladu výstupu zná-
zorňujú priamky a čierne krúžky (vypísané body).

output

4 1 3 3
Sysel vitazi!
-0.5 -2 3.14 -2
Sysel vitazi!
2 3 -1 4

p1

p3

p5

S1

S2

S3

S4

S5
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A-II-3 Tajná misia

Špióna Jamesa Bonda poslali do ruskej základne v Jekaterinburgu na tajnú misiu. Má infiltrovať ruskú
armádu a zničiť ich počítačovú sieť.

Súťažná úloha

Počítačová sieť sa skladá z n počítačov, ktoré sú spojené presne n káblami – teda káblov je rovnako ako
počítačov. Každé dva počítače vedia pomocou týchto káblov medzi sebou komunikovať (možno nie priamo, ale
cez niekoľko iných počítačov). Žiadne dva počítače nie sú spojené viac ako jedným káblom.

James Bond chce prestrihnúť čo najviac káblov. Avšak akonáhle prestrihne nejaký kábel, aktivuje tým
ochranné mechanizmy oboch počítačov, ktoré tento kábel spája. Ak by sa následne pokúsil prestrihnúť iný
kábel vedúci do niektorého z týchto počítačov, určite by ho chytili.

Zistite, koľko najviac káblov môže James Bond postupne prestrihnúť.

Formát vstupu

V prvom riadku je celé číslo n (n ≥ 3), označujúce aj počet počítačov, aj počet káblov. Počítače majú čísla
1 až n. V každom z ďalších n riadkov sú dve čísla a a b (1 ≤ a, b ≤ n; a 6= b), označujúce, že počítače a a b sú
spojené káblom.

Formát výstupu

Vypíšte jeden riadok a v ňom jedno celé číslo: najväčší možný počet prestrihnutých káblov.

Hodnotenie

Plných 10 bodov môže dostať riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 1 000 000.
Do 7 bodov dostane riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 100.
Za ľubovoľné funkčné riešenie sa dá získať 4 body.

Príklady

vstup

6
1 2
2 3
4 3
5 4
2 5
2 6

výstup

2

James Bond môže napr. prestrihnúť káble 2-6 a 4-5.

vstup

6
1 5
2 3
4 3
5 4
2 5
2 6

výstup

3

Tentoraz sa dá prestrihnúť káble 1-5, 4-3 a 2-6.
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A-II-4 Mimozemské počítače

K tejto úlohe patria aj materiály uvedené na nasledujúcich stranách: zoznam problémov a študijný text. Študijný
text sa zhoduje so študijným textom z domáceho kola. V zozname problémov nájdete dva nové problémy:
kostru-húsenicu a pokrytie podmnožinami.

Jednotlivé podúlohy môžete ich riešiť v ľubovoľnom poradí, každá je hodnotená samostatne.
Na časovej zložitosti vašich algoritmov pri hodnotení nezáleží – len musí byť polynomiálna.

Podúloha A (3 body)

Mimozemšťania nám dodali sálový KSP, ktorý rozhoduje problém existencie kostry-húsenice v danom jed-
noduchom neorientovanom grafe.

Tento KSP má teda funkciu husenica(n,E). Táto funkcia čaká ako parametre počet n vrcholov grafu a zoznam
E jeho hrán. Ak v danom grafe existuje kostra-húsenica, KSP rozsvieti zelené svetlo, inak rozsvieti červené.
Túto funkciu môžete použiť len raz a jej volaním výpočet vášho programu končí.

Na vstupe dostanete jednoduchý neorientovaný graf G. Napíšte program s polynomiálnou časovou zložitos-
ťou, ktorý rozsvieti zelené alebo červené svetlo podľa toho, či G obsahuje aspoň jednu Hamiltonovskú cestu.

Podúloha B (3 body)

Na vstupe opäť dostanete jednoduchý neorientovaný graf G. Použijúc ten istý sálový KSP ako v podúlohe
A, napíšte program s polynomiálnou časovou zložitosťou, ktorý rozsvieti zelené alebo červené svetlo podľa toho,
či G obsahuje aspoň jednu Hamiltonovskú kružnicu.

Podúloha C (4 body)

Mimozemšťania nám dodali kufríkový KSP, ktorý rozhoduje problém existencie dostatočne dobrého pokrytia
podmnožinami.

Tento KSP má teda funkciu existuje_pokrytie(k,n,m,Z). Táto funkcia má nasledujúce parametre: k je nejaké
nezáporné celé číslo, n udáva počet prvkov množiny, ktorú chceme celú pokryť, m udáva počet podmnožín,
ktoré máme na výber, a Z je zoznam týchto podmnožín (teda napr. dvojrozmerné pole, ktorého každý riadok
popisuje jednu podmnožinu).

Na výstupe táto funkcia vracia True alebo False podľa toho, či sa spomedzi zadaných m podmnožín dá vybrať
nanajvýš k tak, aby ich zjednotenie malo všetkých n prvkov.

Túto funkciu môžeme v našom programe volať ľubovoľne veľakrát pre ľubovoľné vstupy.

Uvažujme nasledovný problém: V škole je z žiakov (očíslovaných 0 až z − 1) a škola pre nich organizuje
dokopy k krúžkov. Pre každý krúžok je daný neprázdny zoznam žiakov, ktorí ho navštevujú. Každý krúžok si
spomedzi žiakov, ktorí ho navštevujú, zvolil svojho predsedu. Jeden žiak pritom mohol byť zvolený predsedom
viacerých krúžkov. Radu predsedov tvoria predsedovia všetkých krúžkov. Koľko najmenej členov môže mať táto
rada?

Vyriešte tento problém pomocou vyššie popísaného kufríkového KSP. Počet bodov, ktoré získate, bude
závisieť od počtu použití funkcie existuje_pokrytie. (Menej je samozrejme lepšie.)

Programovacie jazyky

Vo svojich riešeniach môžete používať ľubovoľný štrukturovaný programovací jazyk. Vhodne si zvoľte po-
trebné dátové štruktúry. Napr. v Pascale by funkcia z podúlohy A mohla vyzerať nasledovne:

type hrana = array[0..1] of longint;
procedure husenica(n : longint; m : longint; E : array of hrana);

a v C++ môžeme použiť buď nízkoúrovňové polia, alebo trebárs aj vektor dvojíc:
void husenica(int n, int m, int E[][2]); // prva moznost
void husenica(int n, vector< pair<int,int> > E); // druha moznost
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Študijný text: zoznam problémov
Jednoduchý neorientovaný graf je usporiadaná dvojica (V,E). V je konečná množina objektov nazývaných

vrcholy. E je konečná množina dvojíc vrcholov; jej prvky voláme hrany. Takýto graf si môžeme predstaviť
napríklad ako cestnú sieť: V je množina miest a E je množina dvojíc miest spojených cestami. Počet vrcholov
budeme označovať n, počet hrán bude m. Jednotlivé vrcholy budeme číslovať od 0 po n− 1.

Hamiltonovská cesta z u do v: Daný je jednoduchý neorientovaný graf G a jeho dva rôzne vrcholy u a v.
Existuje v grafe G cesta, ktorá začína vo vrchole u, končí vo v a navštívi každý vrchol grafu G práve raz?

1

0

4

5

3

2

1

0

4

5
3

2

Graf vľavo obsahuje Hamiltonovskú cestu z 1 do 2: dá sa ísť postupne cez vrcholy 1, 0, 4, 3, 5 a 2.
Graf vpravo Hamiltonovskú cestu z 1 do 2 neobsahuje: ak chceme navštíviť vrchol 3, pôjdeme 2× cez vrchol 4.

Hamiltonovská kružnica: Daný je jednoduchý neorientovaný graf G s n ≥ 3 vrcholmi. Existuje v grafe
G kružnica, ktorá navštívi každý vrchol grafu G práve raz?

1

0
4

5

2
3

1

0

4

5

3

2

1

0

4

3

2

5

Graf vľavo obsahuje Hamiltonovskú kružnicu: napr. začneme v 1 a postupne ideme do 0, 2, 5, 3, 4 a späť do 1.
Graf v strede ani graf vpravo Hamiltonovskú kružnicu neobsahujú.

Kostra-húsenica:
Húsenica je graf, ktorý vieme vyrobiť tak, že zoberieme nejakú cestu (tvorenú aspoň dvomi vrcholmi) a následne
pridáme niekoľko nových vrcholov a každý z nich pripojíme hranou ku jednému vrcholu cesty. Inými slovami,
ak máme n-vrcholový graf, tak je to húsenica vtedy a len vtedy, ak má presne n− 1 hrán a vieme nájsť nejakú
cestu takú, že každý vrchol, ktorý nie je na tej ceste, má jediného suseda a ten leží na ceste.
Problém kostry-húsenice je potom definovaný nasledovne: Daný je ľubovoľný neorientovaný n-vrcholový graf.
Dá sa zmazať niektoré jeho hrany tak, aby sme dostali n-vrcholovú húsenicu?

0 1
2

5

6

3

7

4
8

1

0

4

5
3

2

0
1

3

5
2

4

6

7

Graf vľavo je húsenica, jednu možnú cestu tvoria vrcholy 0, 1, 2, 3, 4.
Graf v strede obsahuje húsenicu. Aby sme jednu vyrobili, stačí zmazať napr. hrany 1–4 a 4–5.

Z grafu vpravo sa len mazaním hrán húsenica nijak vyrobiť nedá.

Pokrytie množinami:
Dané sú čísla n a k a sada množín. Každá množina je podmnožinou množiny {0, 1, 2, . . . , n−1}. Úlohou je zistiť,
či sa z danej sady množín dá vybrať nanajvýš k tak, aby ich zjednotením bola celá množina {0, 1, 2, . . . , n− 1}.
Pre n = 5, k = 2 a množiny {1, 3, 4}, {0, 3}, {0, 1} a {0, 1, 2, 4} je odpoveď „ánoÿ:
môžeme napr. zobrať druhú a štvrtú množinu.

Pre n = 5, k = 2 a množiny {0, 1, 3}, {4}, {0, 1} a {0, 1, 2} je odpoveď „nieÿ.
Pre n = 5, k = 4 a množiny {0, 1, 3}, {4}, {0, 1} a {0, 1, 2} je odpoveď „ánoÿ:
môžeme napr. zobrať prvú, druhú a štvrtú množinu (alebo dokonca všetky štyri).
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Študijný text: konkrétne semiorganické počítače

Píše sa rok 2113. Zem pred pár rokmi kontaktovala vyspelá mimozemská rasa z planéty Žblnk. Títo mi-
mozemšťania nás zásobujú novými konkrétnymi semiorganickými počítačmi (KSP), ktoré vedia riešiť rôzne
konkrétne výpočtové úlohy. Vy ste členmi elitného výskumného tímu, ktorý má jediný cieľ: integrovať tieto
KSP do normálnych počítačov a prinútiť ich riešiť naše problémy.

Mimozemským počítačom však vôbec nerozumieme, všetky snahy o ich rozobranie sa stretajú s neúspechom.
A teda jediný spôsob, ako ich vieme využiť, je zadať im vstup a počkať si na výstup. Tu je prvá zaujímavosť: u
KSP nezáleží na veľkosti vstupu ani na probléme, ktorý daný KSP rieši. Keď ľubovoľný KSP spustíme na ľubo-
voľnom vstupe, odpoveď vždy dostaneme o presne 47 stotín sekundy. (Pri odhade časovej zložitosti programov
toto považujeme za konštantu.)

Mimozemšťania nám dodávajú dva druhy KSP: kufríkové a sálové.

Kufríkový KSP má tvar kufríka, ktorý má na sebe dva porty. Do jedného vieme pripojiť kábel so vstupom,
do druhého zas kábel, po ktorom nám KSP pošle výstup. Kufríkový KSP teda vieme používať v našom programe
ľubovoľne veľakrát, s navzájom rôznymi vstupmi.

Ukážkové zadanie 1. Mimozemšťania nám dodali kufríkový KSP, ktorý rozhoduje problém existencie
Hamiltonovskej cesty z u do v. Tento KSP teda počíta funkciu cesta(n,E,u,v). Táto funkcia čaká ako parametre
počet n vrcholov grafu, zoznam E jeho hrán a dve čísla vrcholov u a v. (E je zoznam m dvojíc čísel, každé z
rozsahu od 0 po n − 1.) Na výstupe funkcia cesta vráti True alebo False podľa toho, či dotyčný graf obsahuje
dotyčnú Hamiltonovskú cestu.

Našou úlohou je napísať program, ktorý bude v polynomiálnom čase riešiť problém existencie Hamiltonovskej
kružnice. Na vstupe teda dostaneme jednoduchý neorientovaný graf s n ≥ 3 vrcholmi, o ktorom máme zistiť, či
obsahuje Hamiltonovskú kružnicu.

Analýza zadania. Musíme teda napísať program, ktorý spraví nasledovné:

1. Na vstupe dostane n (počet vrcholov grafu) a E (zoznam hrán grafu)
2. Urobí nejaké výpočty, počas ktorých môže ľubovoľne veľakrát používať funkciu cesta.
3. Vráti na výstup True alebo False podľa toho, či vstupný graf obsahuje Hamiltonovskú kružnicu.

Riešenie.
def kruznica(n,E):

for (x,y) in E: # pre kazdu hranu (x,y) v zozname hran E:
newE = [ (u,v) for (u,v) in E if (u,v) != (x,y) ] # newE = E okrem hrany (x,y)
if cesta(n,newE,x,y): return True

return False

Popis riešenia. Postupne pre každú hranu (x, y) zadaného grafu si položíme otázku: „Existuje Hamiltonov-
ská kružnica prechádzajúca hranou (x, y)?ÿ Kedy takáto kružnica existuje? Práve vtedy, keď vo zvyšku grafu
existuje Hamiltonovská cesta z x do y. Vyrobíme si teda nový zoznam hrán newE, do ktorého dáme všetky hrany
okrem (x, y), a na takýto graf zavoláme funkciu cesta nášho kufríkového KSP.

Ak v pôvodnom grafe nejaká Hamiltonovská kružnica existuje, náš program ju nájde a dá odpoveď True,
len čo vyskúšame niektorú z jej hrán ako (x, y). A naopak, ak náš program niekedy dá odpoveď True, tak v
pôvodnom grafe existuje Hamiltonovská cesta z nejakého x do nejakého y, no a tá spolu s hranou (x, y) tvorí
hľadanú kružnicu. Náš program teda naozaj vždy robí to, čo má.

Časová zložitosť nášho programu je Θ(m2), kde m je počet hrán zadaného grafu. Keďže v jednoduchom
neorientovanom grafe platí m ≤ n(n− 1)/2, zhora môžeme našu časovú zložitosť odhadnúť ako O(n4).

Poznámka. Existuje aj efektívnejšie riešenie. Stačí si uvedomiť, že pred hľadaním Hamiltonovskej cesty z x
do y vôbec netreba hranu (x, y) z grafu odstraňovať. Hamiltonovská cesta z x do y ju v grafe s n ≥ 3 vrcholmi
aj tak nemôže obsahovať. Stačí teda pre každú hranu (x, y) zistiť, či platí cesta(n,E,x,y). Ďalej, Hamiltonovská
kružnica musí prechádzať vrcholom 0, stačí teda namiesto každej hrany skúšať len hrany idúce z vrcholu 0.
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Sálový KSP je obrovský a jeho jediným výstupom sú dve svetlá: červené a zelené. S týmto výstupom ďalej
nepracujeme.

Ukážkové zadanie 2. Mimozemšťania nám dodali sálový KSP, ktorý rozhoduje problém 3-partície. Tento
KSP má teda funkciu tri_particia(X), ktorá rozsvieti zelené alebo červené svetlo podľa toho, či postupnosť X
má 3-partíciu – teda či sa jej prvky dajú rozdeliť do troch skupín s navzájom rovnakým súčtom.

Na vstupe dostanete postupnosť kladných celých čísel A. Napíšte program s polynomiálnou časovou zloži-
tosťou, ktorý rozsvieti zelené alebo červené svetlo podľa toho, či má postupnosť A 2-partíciu (teda podľa toho,
či vieme prvky A rozdeliť do dvoch skupín s rovnakým súčtom).

Analýza zadania. Musíme teda napísať program, ktorý spraví nasledovné:

1. Na vstupe dostane postupnosť čísel A.
2. Urobí nejaké výpočty a vyrobí nejakú novú postupnosť čísel X.
3. Na konci (každej možnej vetvy) výpočtu raz zavolá funkciu tri_particia(X), ktorá rozsvieti správne svetlo.

Riešenie.
def dva_particia(A):

s = sum(A)
if s%2 == 0: # s%2 je zvysok cisla s po deleni 2

X = A + [ s//2 ] # // je celociselne delenie
else:

X = [1] # [1] je postupnost ktora urcite 3-particiu nema
tri_particia(X)

Popis riešenia. Nech sme na vstupe dostali postupnosť A = (a1, . . . , an). Spočítame si jej súčet s.
Ak je s párne, pridáme na koniec vstupnej postupnosti ešte jeden prvok s hodnotou s/2. Výslednú postupnosť

pošleme do KSP. Ten nám odpovie, či má táto nová postupnosť 3-partíciu. Lenže táto nová postupnosť má 3-
partíciu vtedy a len vtedy, keď mala naša pôvodná postupnosť 2-partíciu. KSP teda za nás práve vyriešil našu
úlohu.

(Prečo platí vyššie spomenutá ekvivalencia? V novej postupnosti X je súčet všetkých prvkov rovný 3s/2. Ak
teda existuje 3-partícia X, tak každá zo skupín, na ktoré X rozdelíme, má súčet presne s/2. Ale potom zjavne
jednu z týchto troch skupín tvorí samotný nami pridaný prvok s hodnotou s/2. A teda 3-partícia našej novej
postupnosti existuje práve vtedy, keď sa dá ostatné prvky rozdeliť na dve skupiny s rovnakým súčtom – teda
práve vtedy, keď pôvodná postupnosť A mala 2-partíciu.)

No a ak je s nepárne, vieme, že je odpoveď nie. Do KSP preto chceme poslať ľubovoľný vstup, pre ktorý
vopred vieme, že KSP dá zápornú odpoveď. Takýmto vstupom je napr. X = (1) alebo X = (1, 1, 2).

Časová zložitosť tohto programu je lineárna od dĺžky postupnosti X.
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