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B-II-1 Lokálne ochladzovanie

Začnime úplne triviálnym riešením: Pre každý úsek dní dĺžky aspoň dva spočítajme priemernú teplotu a
porovnajme ju so zadaným limitom k.

Koľko úsekov takto odskúšame? Ak výlet začne v prvý deň, môže skončiť v druhý, tretí, . . . alebo až v
posledný, n-tý deň. Máme teda na výber z n − 1 možností. Ak by výlet začal v druhý deň, mali by sme n − 2
možností kedy ho ukončiť. Podobne, ak výlet začne v i-ty deň, máme n − i možností. Dokopy teda existuje
(n− 1) + (n− 2) + · · · + 3 + 2 + 1 = (n2 − n)/2 úsekov dĺžky aspoň dva. V O-notácii jednoducho zapíšeme, že
úsekov vyskúšame O(n2).

Pre každý úsek potrebujeme vypočítať priemernú teplotu v ňom. Označme si súčet teplôt v úseku s a jeho
dĺžku (počet dní v ňom) `. Priemerná teplota sa potom samozrejme rovná s/`. V našom riešení však namiesto
podmienky s/` ≥ k použijeme ekvivalentnú podmienku s ≥ k`. Vyhneme sa tak počítaniu s nepresnými
desatinnými číslami.

Takéto riešenie sa implementuje veľmi jednoducho: V dvoch vnorených cykloch vyskúšame všetky možnosti
pre začiatok a koniec výletu a ďalším cyklom sčítame teploty počas výletu. Keďže prinajhoršom vyskúšame
O(n2) úsekov a na sčítanie teplôt v jednom úseku vynaložíme O(n) operácií, celková časová zložitosť tohto
riešenia je O(n3).

Listing programu (C++)

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

int main() {
int n, k;
cin >> n >> k;
vector<int> T(n);
for (int i = 0; i < n; ++i)

cin >> T[i];

for (int zaciatok = 0; zaciatok < n; ++zaciatok)
for (int koniec = zaciatok + 1; koniec < n; ++koniec) {

long long sucet = 0;
for (int i = zaciatok; i <= koniec; ++i)

sucet += T[i];
if (sucet >= (long long) k ∗ (koniec - zaciatok + 1)) {

cout << zaciatok + 1 << ” ” << koniec + 1 << endl;
return 0;

}
}

cout << ”nemozne” << endl;
}

Ak chceme predchádzajúce riešenie ľahko zlepšiť, stačí si všimnúť, že súčet teplôt v úseku sa dá počítať aj
rýchlejšie: Hneď po úseku dní i, i + 1, . . . , j totiž skúšame úsek i, i + 1, . . . , j, j + 1. Súčet teplôt v tom dlhšom
úseku nemusíme počítať odznova (v lineárnom čase) – vieme ho vypočítať okamžite (v konštantnom čase) ako
súčet teplôt v kratšom úseku plus tj+1. Namiesto opätovného sčítavania tak stačí pričítať len jednu hodnotu,
čím sa nám riešenie zrýchli na O(n2).

Listing programu (C++)

for (int zaciatok = 0; zaciatok < n; ++zaciatok) {
long long sucet = T[zaciatok];
for (int koniec = zaciatok + 1; koniec < n; ++koniec) {

sucet += T[koniec];
if (sucet >= (long long) k ∗ (koniec - zaciatok + 1)) {

cout << zaciatok + 1 << ” ” << koniec + 1 << endl;
return 0;

}
}

}

Od vzorového riešenia nás delí už len jedno pozorovanie: Ak existuje nejaký vhodný úsek dní, potom existuje
aj vhodný úsek dĺžky najviac tri. To znamená, že namiesto skúšania všetkých O(n2) možných úsekov nám
postačia tie, ktoré majú dĺžku 2 alebo 3, čiže len O(n) úsekov.
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Prečo je tomu tak? Vezmime si nejaký úsek dní, ktorý má priemernú teplotu aspoň k. Ak tento úsek rozdelíme
na dve kratšie časti, ľahko vidíme, že aspoň jedna z nich musí mať priemernú teplotu aspoň k. (Totiž spojením
dvoch úsekov, ktoré majú oba priemer menší ako k, vznikne vždy úsek, ktorý má priemer menší ako k.)

Nech teda existuje nejaký vyhovujúci úsek, ktorý má dĺžku ` ≥ 4. Takýto úsek môžeme rozdeliť na dve časti
dĺžok 2 a `− 2 a aspoň jedna z nich musí tiež byť vyhovujúcim úsekom. Opakovaním tohto postupu dostávame
čoraz kratšie úseky, ktoré všetky spĺňajú zadanie úlohy. Zastavíme sa až na úseku dĺžky 2 alebo 3, ktorý už
nevieme rozdeliť na dve časti ktoré by obe mali dĺžku aspoň 2. Tým sme teda dokázali nasledovné tvrdenie: Ak
existuje ľubovoľný vyhovujúci úsek dĺžky aspoň 2, tak nutne existuje vyhovujúci úsek dĺžky presne 2 alebo presne
3.

Listing programu (C++)

for (int zaciatok = 0; zaciatok < n; ++zaciatok) {
long long sucet = T[zaciatok];
for (int koniec = zaciatok + 1; koniec < n && koniec <= zaciatok + 2; ++koniec) {

sucet += T[koniec];
if (sucet >= (long long) k ∗ (koniec - zaciatok + 1)) {

cout << zaciatok + 1 << ” ” << koniec + 1 << endl;
return 0;

}
}

}

Listing programu (Python)

def vyries(N,K,T):
for zaciatok in range(N-1):

if sum( T[zaciatok:zaciatok+2] ) >= 2∗K:
return (zaciatok+1,zaciatok+2)

for zaciatok in range(N-2):
if sum( T[zaciatok:zaciatok+3] ) >= 3∗K:

return (zaciatok+1,zaciatok+3)
return None

B-II-2 Magnetické písmenká

Podúloha a

Čo vieme usúdiť z toho, že vieme, že slovo na chladničke je palindróm?
Ak je celkový počet písmen párny, tak ich vieme rozdeliť na niekoľko dvojíc: prvé s posledným, druhé s

predposledným. . . , vo všeobecnosti i-te s (n+ 1− i)-tym. Keďže naše slovo je palindróm, musia v každej dvojici
obe písmenká byť rovnaké. Tým pádom z každého písmenka musíme mať párny počet kusov – teda musíme mať
párny počet áčok, párny počet béčok, atď.

Ak je celkový počet písmen v slove nepárny, tak vieme spraviť presne tú istú úvahu, s jediným rozdielom:
jedno písmenko v strede ostane spárované samé so sebou. Teda všetkých písmen okrem jedného musí byť párny
počet, zatiaľ čo jedno konkrétne písmeno (to, ktoré je v strede) sa v našom slove vyskytuje nepárne veľa krát.

To, čo sme si práve odvodili, sa odborne volá nutná podmienka: ak je reťazec palindróm, tak každé písmeno
okrem nanajvýš jedného nutne musí v ňom mať párny počet výskytov.

Ľahko ale nahliadneme, že táto podmienka je zároveň aj postačujúca na to, aby sa z danej sady písmen dal
nejaký palindróm poskladať. Ak máme z nejakého jedného písmena nepárny počet kusov, jeden z nich dáme
do stredu, inak začneme s prázdnym stredom. Následne rozdelíme ostatné písmená do rovnakých dvojíc a tie
postupne, jednu po druhej, pridávame do reťazca – vždy jedno na začiatok a druhé na koniec.

Vďaka informáciám z predchádzajúcuch odsekov vieme teda ľahko zistiť, či sa dá poskladať aspoň jeden
palindróm, teda riešiť podúlohu a). Prejdeme všetky písmená na vstupe a pre každé písmeno od a po z si
spočítame, koľkokrát sa na vstupe vyskytlo. Ak máme viac ako jedno písmeno s nepárnym počtom výskytov,
palindróm sa poskladať nedá, ak je také najviac jedno, tak to ide.

Podúlohu a) teda teda vieme riešiť v čase O(n), kde n je počet písmen na vstupe.
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Listing programu (Python)

n = int(input())
pocty = [0]∗26
for znak in input():

pocty[ord(znak)-ord(’a’)]+=1

neparnych = 0
for i in pocty:

if i%2:
neparnych+=1

if neparnych<2:
print(’ano’)

else:
print(’nie’)

Podúloha b

Keď zistíme, že nejaký palindróm existuje, ako zistiť počet palindromatických slov?
Ak je počet písmen nepárny, tak vieme aj povedať, ktoré písmeno je v strede – to, ktoré má jediné nepárny

počet výskytov. Toto písmeno môžeme teda priamo umiestniť do stredu a odteraz ďalej už uvažovať len situáciu,
kedy je každého písmena párny počet kusov.

Ďalej vieme povedať, z každého druhu písmen musí byť presne polovica medzi prvými k znakmi a polovica
medzi poslednými k. Tým pádom rozumný spôsob ako vyrábať palindrómy je zobrať z každého druhu písmen
polovicu a nejako ich poukladať na prvých k miest slova.

No a nech umiestnime prvých k písmen akokoľvek, vždy vieme posledných k jednoznačne doplniť – budú
tvoriť „zrkadlový obrazÿ prvých k. Všetkých možných palindrómov bude teda presne toľko, koľkými spôsobmi
vieme preusporiadať písmená patriace do prvej polovice slova.

Príklad: Nech má Ferko 3 áčka a 6 béčok. Začne tým, že jedno a umiestni do stredu. Teraz platí, že aj v
prvej, aj v druhej polovici sa má vyskytovať jedno a a tri b. Sú teda štyri možnosti, ako môže vyzerať prvá
polovica: abbb, babb, bbab, alebo bbba. Im potom prislúchajú celé palindrómy abbbabbba, babbabbab, bbabababb a
bbbaaabbb.

Z predchádzajúcich úvah je teda jasné, že počet správnych palindrómov – odpoveď na podúlohu b) – je
rovnaký, ako počet slov dĺžky k, ktoré obsahujú polovičné počty písmeniek ako boli na vstupe.

A aký je tento počet? Keby boli všetky písmená rôzne tak máme k písmen, ktoré môžeme dať na prvú
pozíciu. Zo zvyčných k − 1 písmen si môžeme vybrať ľubovoľné písmeno, ktoré pôjde na druhú pozíciu. Na
tretiu pozíciu máme k − 2 možností. . . až na poslednú pozíciu máme len jednu možnosť, dáme tam písmenko,
ktoré nám ostalo. Dokopy máme teda k · (k − 1) · (k − 2) · · · · · 2 · 1 = k! možností.

My ale nemáme nutne všetky písmená rovnaké. Ako počet možností spočítať vtedy? Použijeme jednoduchý
trik, ktorý si najskôr ukážeme na príklade.

Predpokladajme, že všetky písmená sú navzájom rôzne, až na to, že máme tri béčka. Očíslujme si ich teda
b1, b2 a b3, čím z nich vznikli tri rôzne písmená. Teraz vieme, že existuje presne k! možností, ako všetkých k
písmen usporiadať. Lenže pre nás sú všetky tri béčka nerozlíšiteľné. A teda slovo, v ktorom sa napr. vyskytuje
najskôr b1, neskôr b2 a ešte neskôr b3 pre nás vyzerá úplne rovnako ako to isté slovo, kde je ale najskôr napr.
b3, potom b1 a nakoniec b2.

Presnejšie, medzi k! reťazcami, ktoré sme vygenerovali, sa každý z naozaj rôznych reťazcov vyskytuje presne
3! = 6-krát: raz pre každé z poradí b1b2b3, b1b3b2, b2b1b3, b2b3b1, b3b1b2 a b3b2b1. Takže v situácii, kedy je
všetkých k písmen navzájom rôznych až na to, že tri z tých k písmen sú béčka, existuje presne k!/3! rôznych
usporiadaní.

No a tento trik môžeme použiť aj v situáciách, kedy sa opakuje viacero typov písmen. Majme napríklad
štyri a, tri b a dve c. Keď v takomto prípade vygenerujeme všetkých k! permutácií, bude sa medzi nimi každý
z navzájom rôznych reťazcov vyskytovať presne (4! · 3! · 2!)-krát.

Vo všeobecnosti teda platí, že ak máme dokopy k písmen, pričom pa z nich sú a, pb sú b, atď., tak počet
rôznych reťazcov vieme vyjadriť nasledujúcim vzorcom:

k!
pa! · pb! · . . . · pz!
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Túto hodnotu vieme vypočítať v lineárnom čase od k: najskôr si vypočítame faktoriály pre čísla 0 až k a
potom pomocou nich vypočítame výslednú hodnotu vzorca.

Listing programu (Python)

n = int(input())//2
pocty = [0]∗26
for znak in input():

pocty[ord(znak)-ord(’a’)]+=1

neparnych = 0
for i in range(26):

if pocty[i]%2:
neparnych+=1

pocty[i]//=2

if neparnych>1:
print(0)

else:
faktorial = [1]
for i in range(n):

faktorial.append(faktorial[i] ∗ (i+1))

vysledok = faktorial[n]
for i in pocty:

vysledok //= faktorial[i]

print(vysledok)

Podúloha c

A ako je to s generovaním všetkých týchto možností?
Našou hlavnou úlohou bude teda napísať program, ktorý dostane skupinu písmen a vygeneruje všetky možné

poradia tých písmen. Každé z týchto poradí vieme potom ľahko doplniť na palindróm. No a túto úlohu sme už
predsa riešili – v úlohe 2 domáceho kola!

Jednou z možností je implementovať úlohu pomocou rekurzie. Ak mi už neostali žiadne písmená, tak jediným
riešením je prázdny reťazec. A ak ešte nejaké písmená mám, tak vyskúšam všetky možnosti pre prvé písmeno
a zakaždým zavolám ten istý program na zvyšných k − 1 písmen. A to je vlastne celé riešenie.

Ešte potrebujeme poriešiť trocha implementačných detailov. Aby bola naša rekurzívna procedúra dosť rýchla,
nemôžeme strácať veľa času na udržiavanie informácie o počte zostávajúcich písmen. Celkom efektívna metóda je
pamätať si v globálnom poli, koľko kusov každého písmena ešte máme k dispozícii. Toto pole sa pri rekurzívnom
volaní, aj pri návrate z neho, ľahko upravuje.

Časová zložitosť programu je približne priamo úmerná dĺžke výstupu. (Zdôvodnenie tejto skutočnosti nechá-
vame na čitateľa.)

Listing programu (Python)

def generuj(n):
global znak, pocty, slovo
if n==0:

print(’’.join(slovo + [znak] + slovo[::-1]))
for i in range(26):

if pocty[i]:
pocty[i]-=1
slovo.append(chr(ord(’a’)+i))
generuj(n-1)
slovo.pop()
pocty[i]+=1

n = int(input())//2
pocty = [0]∗26
for z in input():

pocty[ord(z)-ord(’a’)]+=1

znak, slovo = ’’, []
for i in range(26):

if pocty[i]%2:
if znak:

print(0)
quit()

znak = chr(ord(’a’)+i)
pocty[i]//=2

generuj(n)
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Druhá možnosť je použiť funkciu next permutation, ktorá sa v C++ nachádza v knižnici algorithm a v
Pascale si ju musíme naprogramovať.
next permutation urobí z k-tice písmen novú k-ticu tých istých písmen, s tým že keď si možné k-tice

usporiadame podľa abecedy, tak tá nová pôjde hneď po predchádzajúcej. Keď do funkcie dáme poslednú v
abecede, vráti false. Takže keď začneme abecedne najmenšou k-ticou, vieme ľahko vygenerovať všetky.

Takže na začiatku cheme vyplniť pole dĺžky k najprv pa áčkami, potom pb béčkami, a tak ďalej. Jedno
volanie funkcie je lineárne od dĺžky poľa, takže celková zložitsť je priamo úmerná dĺžke výstupu.

Listing programu (C++)

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

int n, pocty[26], p=0;
char slovo[100], znak;

int main(){
cin >> n;
for(int i = 0; i<n; ++i){

cin >> znak;
pocty[znak-’a’]++;

}
znak = 0;
for(int i = 0; i<26; ++i){

if (pocty[i]%2) {
if (znak) return 0;
znak = ’a’+i;

}
for(int j = 0; j<pocty[i]/2; ++j) slovo[p++] = ’a’+i;

}
do {

for(int j = 0; j<p; j++) cout << slovo[j];
if (znak) cout << znak;
for(int j = 0; j<p; j++) cout << slovo[p-1-j];
cout << endl;

} while(next_permutation(slovo, slovo+p));
}

No a ešte existuje veľa iných možných, podobne efektívnych implementácií. Jednu inú sme si ukázali v
riešeniach domáceho kola.

B-II-3 Búranie

Začnime jednoduchým pozorovaním: Pokiaľ si určíme, ktorý úsek domov ponecháme, tak najvýhodnejšie
je búrať čo najmenej. Zistíme si teda výšku najmenšieho domu v danom úseku. Ak chceme celý tento úsek
ponechať, určite musíme ostatné domy zarovnať aspoň na jeho výšku. No a takéto zarovnanie zároveň stačí,
preto presne to urobíme.

Pomocou tohoto pozorovania vieme dosiahnúť pomerne jednoduché riešenie s časovou zložitosťou O(n3).
Vyskúšame každý úsek, celý ho prejdeme, nájdeme najmenšiu výšku, a z tej a dĺžky úseku spočítame, koľko
bytov by ostalo, ak by sme vybrali tento úsek. Spomedzi všetkých riešení vyberieme to najvýhodnejšie.

Toto riešenie sa dá ľahko urýchliť. Nepotrebujeme pre každý úsek prepočítavať jeho minimum. Pre všetky
úseky, ktoré majú rovnaký začiatok, si vieme minimálnu výšku prepočítavať postupne. Vždy keď posunieme
koniec úseku, tak prepočítame minimálnu výšku na jedno porovnanie – porovnáme pôvodnú minimálnu výšku
a výšku budovy, ktorá práve do úseku pribudla. Takéto riešenie má časovú zložitosť O(n2).
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Listing programu (C++)

#include <cstdio>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {
int n;
scanf(”%d”, &n);
vector<int> vysky(n);
for (int i = 0; i < n; i++) scanf(”%d”, &vysky[i]);
int best = 0, beststart = 0, bestend = 0, bestv = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
int minv = vysky[i];
for (int j = i; j < n; j++) {
minv = min(minv, vysky[j]);
int plocha = (j-i+1)∗minv;
if (plocha > best) { best = plocha; beststart = i; bestend = j+1; bestv = minv; }

}
}
for (int i = 0; i < beststart; i++) printf(”0 ”);
for (int i = beststart; i < bestend; i++) printf(”%d ”, bestv);
for (int i = bestend; i < n; i++) printf(”0 ”);
printf(”\n”);

}

Toto riešenie sa už ďalej veľmi vylepšovať nedá. K rýchlejšiemu riešeniu vedie iná cesta. Nebudeme si vyberať
začiatok ani koniec úseku. Namiesto toho si vyberieme dom, na ktorého výšku zarovnáme okolité domy. Koľko
najviac okolitých domov môžeme zobrať do takéhoto úseku? To je ľahké: zjavne sa oplatí do každej strany
roztiahnuť čo najviac, teda brať všetky domy až kým nenarazíme na prvý menší od toho, ktorý sme na začiatku
vybrali.

Priamou implementáciou tohto postupu by sme opäť dostali riešenie s časovou zložitosťou O(n2).
Otázka „Kde je vľavo/vpravo najbližší menší dom?ÿ by vám ale mala pripomínať úlohu o dominách z

domáceho kola. Tam sme pre každé domino mali nájsť najbližšie ťažšie naľavo a napravo. Využijeme teda
riešenie z domáceho kola, akurát v ňom otočíme smer porovnávania.

Celé riešenie sa dá zhrnúť do dvoch krokov. Najprv dvakrát prejdeme pole (raz zľava doprava a druhýkrát
sprava doľava) a pomocou niektorého z algoritmov uvedených v riešeniach domáceho kola nájdeme ku každému
domu najbližší menší naľavo aj napravo, to celé v čase O(n). Následne vyškúšame každý dom ako dom, na
ktorého výšku sa zarovná jeho okolie. To vieme urobiť v jednom ďalšom cykle, teda opäť v čase O(n). Celkovo
máme teda riešenie s optimálnou časovou zložitosťou O(n).

Listing programu (C++)

#include <cstdio>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <stack>

using namespace std;

int main() {
int n;
scanf(”%d”, &n);
vector<int> vysky(n+2);
// na zaciatok a koniec si pridame zarazku
vysky[0] = vysky[n+1] = -1;
for (int i = 0; i < n; i++) scanf(”%d”, &vysky[i+1]);

stack<int> Sl;
Sl.push(0);
vector<int> vlavo(n+2);
for (int i = 1; i < n+1; i++) {
while (vysky[Sl.top()] >= vysky[i]) Sl.pop();
vlavo[i] = Sl.top();
Sl.push(i);

}

stack<int> Sp;
Sp.push(n+1);
vector<int> vpravo(n+2);
for (int i = n; i >= 1; i--) {
while (vysky[Sp.top()] >= vysky[i]) Sp.pop();
vpravo[i] = Sp.top();
Sp.push(i);

}
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int best = 0, beststart = 0, bestend = 0, bestv = 0;
for (int i = 1; i < n+2; i++) {
int plocha = (vpravo[i] - vlavo[i] - 1) ∗ vysky[i];
if (plocha > best) { best = plocha; bestv = vysky[i]; beststart = vlavo[i]; bestend = vpravo[i]-1; }

}
for (int i = 0; i < beststart; i++) printf(”0 ”);
for (int i = beststart; i < bestend; i++) printf(”%d ”, bestv);
for (int i = bestend; i < n; i++) printf(”0 ”);
printf(”\n”);

}

(Existujú aj iné efektívne riešenia, napr. riešenie v čase O(n log n), ktoré domy usporiada podľa výšky a
postupne spracúva, začínajúc najvyšším. Počas spracovania potom potrebujeme efektívne vedieť povedať, koľko
už spracovaných domov leží bezprostredne naľavo/napravo od práve spracúvaného. Toto vieme pomocou vhodnej
dátovej štruktúry spraviť v konštantnom čase.)

B-II-4 Kino

Ako riešiť takýto typ úloh? V princípe máme dve možnosti. Môžeme si sami najprv zadanú úlohu vyriešiť
optimálne, teda nájsť skutočne korektný algoritmus, a potom skúmať, kde sa správne riešenie zachová inak ako
to zo zadania. Nevýhodou tohto prístupu je, že pri niektorých problémoch nemusí byť optimálny algoritmus
vôbec jednoduchý a jeho hľadaním možno zbytočne stratíme čas.

Druhý prístup je trochu lenivý a priamočiarejší. Zoberieme ľubovoľný vstup a pozrieme sa na to, čo preň
spravia jednotlivé algoritmy. Ak je niektorý z nich horší od iného, vieme, že ten horší algoritmus nemôže byť
optimálny. Takto by sa nám malo podariť aspoň o niektorých z algoritmov zistiť, že optimálne nie sú.

Ešte o niečo lepší (ale menej lenivý) je prístup, pri ktorom si zvolíme takú sadu intervalov, pre ktorú poznáme
správnu odpoveď, alebo ju aspoň vieme nájsť. Potom môžeme porovnávať výstupy všetkých algoritmov s touto
odpoveďou.

Jedna možná technika, ako rýchlo nejaké takéto sady vyrobiť, je začať so sadou zo zadania: [1, 3], [3, 5],
[4, 7] a [5, 6]. Tieto intervaly môžeme teraz meniť tak, aby sa správna odpoveď nezmenila, ale beh jednotlivých
programov áno. Najľahšie bude, ak program donútime pokaziť už výber prvého intervalu.

Berieme ten, ktorý začína najskôr

Na akom vstupe by tento program nedal správnu odpoveď? Keď ho chceme donútiť, aby zlyhal, musíme mu
podhodiť taký interval, ktorý určite nie je v optimálnom riešení, ale začína čo najskôr. To je ale ľahké: nakoľko
nás zaujíma len jeho začiatok, tak jeho koniec môžeme posunúť, ako sa nám páči. Aby sme toho pokazili čo
najviac, tak stačí, aby sa tento film prekrýval so všetkými ostatnými. Zoberieme teda vstup zo zadania a pridáme
ešte nový film [0, 10]. Práve skúmaný algoritmus zoberie tento film, lebo začína najskôr, a následne už nestihne
žiadny iný. Stihneme teda iba jeden film, a to nie je optimálne.

Berieme ten najkratší

Ako nám môže krátky film (nazvyme ho F ) pokaziť správne riešenie? Znovu potrebujeme, aby sa prekrýval
z niektorými filmami zo správneho riešenia. S koľkými sa ale môže prekrývať? Vieme, že v správnom riešení
sa žiadne dva neprekrývajú. Ak by sa potom F prekrýval aspoň s tromi, tak by musel aspoň jeden prekrývať
úplne. To ale znamená, že by bol dlhší, a teda by sme ho nevybrali. Vieme ho teda prekryť s maximálne dvomi
inými. Ak teda zoberieme vstup, pre ktorý bude optimálne vybrať dva filmy a F sa s obomi bude prekrývať
a ostane najkratší, tak sme vyhrali. Stačí nám teda zobrať dva veľmi dlhé filmy, ktoré sú hneď za sebou. Tie
potom nie je problém prekryť jedným krátkym. Napríklad môžeme teda uvažovať nasledujúce tri filmy: [0, 10],
[11, 20] a [10, 11]. Náš algoritmus by si vybral iba tretí film, ale v skutočnosti je optimálne ísť na prvý a druhý.
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(Ako zaujímavosť si môžete všimnúť, že vieme zaručiť, že počet filmov, ktoré navštívi tento algoritmus, je
vždy aspoň polovicou optimálneho počtu.)

Berieme ten, ktorý končí najskôr

Čo teraz? Ak všetky pokusy o nájdenie protipríkladu zlyhali, môžeme sa pokúsiť dokázať, že tento postup
naozaj vedie k optimálnemu výberu. Ako sa niečo také ale niečo také dokazuje?

Predstavme si, že poznáme jedno optimálne riešenie pre nejaký vstup. Dokážeme, že aj to, čo vygeneroval
náš program, je optimálne (teda presne rovnako dobré) riešenie. Usporiadajme si filmy v oboch riešeniach
chronologicky. Takto dostaneme dve postupnosti filmov: jednu optimálnu a jednu našu.

Pozrime sa na film F , ktorý zo všetkých úplne prvý končí. Ten sme zobrali v našom riešení ako prvý. Ak
optimálne riešenie tiež zobralo F , je všetko OK a môžeme pokračovať ďalej. Nech teda optimálne riešenie zobralo
iný film Q. Podľa výberu F vieme, že F.koniec ≤ Q.koniec. To ale znamená, že v optimálnom riešení môžeme
namiesto filmu Q ísť na film F : akýkoľvek ďalší film, ktorý stíhame po skončení Q, stíhame aj po skončení F .
Opakovaním tejto úvahy pre nasledujúce filmy postupne prerobíme pôvodné optimálne riešenie na to naše, a
pritom sa nikdy nezmení celkový počet videných filmov. A teda aj naše riešenie muselo byť optimálne.

Dôkaz inými slovami: Nejaký film musíme vidieť ako prvý. No a film F je najlepšou voľbou, pretože v
porovnaní s ostatnými nám „vyškrtneÿ najmenej iných filmov, ktoré už nebudeme stíhať. Samotný algoritmus
len opakuje túto úvahu až kým sa mu neminú filmy.

Berieme ten, ktorý nám vyškrtne najmenej iných

Tu to už nebude také priamočiare. Je to tak preto, lebo aj samotné optimálne riešenie vyberá také filmy, ktoré
nám nechajú čo najväčšiu množinu nevyškrtnutých. Dokonca sme veľmi podobnú formuláciu uviedli aj v dôkaze.
To je dôvod, prečo nájsť protipríklad pre tento algoritmus nie je jednoduché. Ukážeme ale, že takto formulovaný
algoritmus nie je vždy optimálny. Problém bude v tom, že tu nemáme tú záruku, že je náš výber filmu lepší od
všetkých ostatných. Ukážeme si, že nastane podobný problém ako keď sme vyberali od najkratšieho – výberom
jedného filmu vyškrtneme dva iné, ktoré by bolo bývalo lepšie zobrať.

Podobne ako pri výbere najkratšieho si položme otázku: keď vyberieme film, ktorý sa prekrýva s najmenej
inými, koľko najviac filmov nám mohol vyškrtnúť z optimálneho riešenia? Znovu platí, že odpoveď je „najviac
dvaÿ – zjavne nemôže žiaden iný film prekrývať celý. A ak chceme nájsť protipríklad, tak potrebujeme práve
situáciu, kde tento film prekrýva dva z optimálneho riešenia.

Keďže náš film prekrýva dva iné a máme ho vybrať ako prvý, tak aj každý iný film musí prekrývať aspoň dva
iné. Poďme teda vyrobiť takú množinu filmov. Začnime tým, že si zvolíme (jediné) optimálne riešenie. Nech je
napríklad tvorené štyrmi filmami: [1, 3], [4, 6], [7, 9], [10, 12]. Náš film, ktorým chceme algoritmus oklamať, bude
[6, 7]. (Prekrýva sa teda s druhým a tretím optimálnym filmom.) No a teraz už len potrebujeme zabezpečiť, aby
sa všetky optimálne filmy prekrývali s viac ako dvoma inými. Pridáme teda tri filmy [3, 4] a tri filmy [9, 10].

Každý z optimálnych filmov sa teda prekrýva s aspoň tromi inými. Každý z filmov [3, 4] a [9, 10] sa prekrýva
so štyrmi inými filmami. Náš algoritmus teda ako prvý naozaj vyberie film [6, 7]. No a následne sa mu už podarí
vybrať len jeden film skôr a jeden neskôr, skončí teda s tromi filmami namiesto štyroch – nie je optimálny.

DVADSIATY DEVIATY ROČNÍK OLYMPIÁDY V INFORMATIKE

Príprava úloh: Vladimír Boža, Peter Fulla, Ján Hozza, Vladimír Macko
Recenzia: Michal Forišek

Slovenská komisia Olympiády v informatike
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2014

strana 8 z 8 úloha B-II-4


