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Priebeh krajského kola

Krajské kolo 29. ročníka Olympiády v informatike, kategória B, 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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B-II-1 Lokálne ochladzovanie

Odkedy sa Frico presťahoval na Island za štúdiom fyziky, prešlo už mnoho rokov. Medzičasom sa stal do-
ktorom, naučil sa plynule po islandsky a vyskúšal všetky termálne kúpaliská v krajine. Teraz však chce zažiť
niečo nové – zaplávať si v Severnom ľadovom oceáne.

Frico by si rád výlet naplánoval na niekoľko po sebe idúcich dní. Pretože by toho za jediný deň veľa nestihol,
musí celý výlet trvať aspoň dva dni. No a keďže Frico nie je nijaký otužilec, priemerná teplota počas jeho
výletu nesmie byť nižšia ako k.

Teraz však sedí nad predpoveďou počasia a nevie si rady: Existuje vôbec vhodný termín výletu?

Súťažná úloha

Daná je hodnota k a teploty počas nasledujúcich n dní: t1, t2, . . . , tn. Nájdite nejaký súvislý úsek dní dĺžky
aspoň dva, ktorého priemerná teplota je aspoň k (alebo rozhodnite, že taký úsek neexistuje).

Formát vstupu

V prvom riadku vstupu sú dve celé čísla – počet dní n (n ≥ 2) a obmedzenie na priemernú teplotu k
(−109 ≤ k ≤ 109).

Druhý riadok obsahuje n celých čísel t1 až tn (−109 ≤ ti ≤ 109).

Formát výstupu

Ak neexistuje termín výletu, ktorý by vyhovoval Fricovym požiadavkám, vypíšte „nemozneÿ. Inak si vyberte
niektorý vyhovujúci termín a vypíšte čísla jeho prvého a posledného dňa.

Hodnotenie

Plných 10 bodov môže dostať riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 1 000 000.
Do 6 bodov dostane pomalšie riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 1 000.
Najviac 3 body môže dostať riešenie, ktoré efektívne rieši len vstupy s n ≤ 100.

Príklady

vstup

5 20
-25 7 5 21 18

výstup

nemozne

Najlepší termín by začal v štvrtý deň a skončil v piaty.
Žiaľ, jeho priemerná teplota je iba 19.5.

vstup

5 10
-25 7 5 21 18

výstup

2 4

Jedným z možných riešení sú dni 2, 3 a 4 (priemerná
teplota 11).
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B-II-2 Magnetické písmenká

Ferko má doma niekoľko magnetických písmeniek, ktoré s obľubou ukladá na chladničku a vytvára tak rôzne
slová a nápisy. Najviac sa mu páčia také nápisy, ktoré sa čítajú rovnako odpredu aj odzadu, teda takzvané
palindrómy. Napr. „kobylamamalybokÿ je palindróm, „abbaÿ je palindróm ale „ferkoÿ už nie je palindróm.

Ferka by zaujímalo, či sa z jeho písmeniek (ak musí použiť úplne všetky) dá poskladať palindróm, koľko
takých palindrómov existuje a ktoré to sú.

Súťažná úloha

Napíšte program, ktorý bude riešiť nasledovné úlohy. Každá úloha sa hodnotí samostatne, takže body sa
dajú získať aj vyriešením len jednej alebo dvoch z nich.

Na vstupe dostanete zoznam Ferkovych písmeniek. Ferko ich chce poukladať do radu tak, aby použil každé
práve raz a aby výsledný text bol palindróm.

a) Dá sa to? (2 body)

b) Koľkými spôsobmi sa to dá? (4 body)

c) Vypíšte všetky slová, ktoré môže Ferko vyrobiť na chladničke. (4 body)

Formát vstupu

V prvom riadku vstupu je jedno celé číslo n, počet Ferkovych písmeniek.
V druhom riadku je reťazec zložený z n malých písmen anglickej abecedy.

Formát výstupu

a) Program ma vypísať „anoÿ, ak existuje palindróm zložený zo všetkých Ferkovych písmen, „nieÿ v opačnom
prípade.

b) Program má vypísať jedno číslo, počet reťazcov, ktoré sa skladajú zo všetkých Ferkovych písmen a sú
to palindrómy. (Pri písaní programu môžete predpokladať, že sa vám všetky medzivýsledky zmestia do
bežných celočíselných premenných.)

c) Program má vypísať všetky možné palindrómy z Ferkovych písmen. Každý palindróm má byť na sa-
mostatnom riadku. Palindrómy môžu byť vypísané v ľubovoľnom poradí, ale každý tam musí byť práve
raz.

Hodnotenie

a) 2 body môže dostať riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 1 000 000;
1 bod môže dostať ľubovoľné funkčné riešenie.

b) 4 body môže dostať ľubovoľné riešenie, ktoré efektívne vyrieši ľubovoľný vstup s n ≤ 1 000 000;
3 body sú pre ľubovoľné riešenie, ktoré zvládne n ≤ 1000;
2 body sa dajú získať za riešenie, ktorého časová zložitosť je približne priamo úmerná výsledku;
1 bod sa dá získať za hocičo funkčné.

c) 4 body sú za riešenie, ktorého časová zložitosť je približne priamo úmerná dĺžke výstupu;
najviac 2 body za pomalšie funkčné riešenia.
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Príklady

vstup

5
korok

výstup

a)
ano

b)
2

c)
korok
okrko

vstup

8
bacabaca

výstup

a)
ano

b)
12

c)
aabccbaa
aacbbcaa
abaccaba
abcaacba
acabbaca
acbaabca
baaccaab
bacaacab
bcaaaacb
caabbaac
cabaabac
cbaaaabc

vstup

4
ryba

výstup

a)
nie

b)
0

c)
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B-II-3 Búranie
Na Kvetinkovej ulici je rad domov, ktoré sú tesne pri sebe. Každý dom je široký 10 metrov, ale počet poschodí

majú rôzny. Na každom poschodí domu je jeden byt. Príklad toho ako môže vyzerať Kvetinková ulica nájdete
na obrázku vľavo.

Starostovi sa ale vzhľad Kvetinkovej ulice nepáči a rozhodol sa, že niektorým domom zbúra zhora niektoré
poschodia tak, aby všetky domy na Kvetinkovej ulici, ktoré zostanú stáť, boli pri sebe a mali rovnakú výšku.
Zároveň, ale starosta chce, aby sa zachovalo čo najviac bytov. Príklad takého zbúrania nájdete na obrázku
vpravo.

Súťažná úloha

Pre zadaný popis ulice napíšte program, ktorý určí, ktoré domy úplne zbúrať a ktorým zbúrať len nejaké
poschodia tak, aby ponenchané domy boli pre sebe a mali rovnakú výšku a aby počet zachovaných bytov bol
čo najväčší.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu je jedno celé číslo n, počet domov na Kvetinkovej ulici.
Na druhom riadku je n celých čísel – výšky jednotlivých domov v poradí zľava doprava. Môžete predpokladať,

že výška každého domu je kladné celé číslo menšie ako 2 · 109.

Formát výstupu

Vypíšte n čísel. Pre každý dom vypíšte počet zachovaných poschodí.

Hodnotenie

• 10 bodov dostane riešenie, ktoré efektívne vyrieši každý vstup kde n ≤ 1 000 000.

• 7 bodov dostane riešenie, ktoré efektívne vyrieši každý vstup kde n ≤ 5 000.

• 4 body dostane riešenie, ktoré efektívne vyrieši každý vstup kde n ≤ 500.

• 2 body dostane ľubovoľné korektné riešenie.

Pri riešení sa môžete odvolávať na vzorové riešenia úloh z domáceho kola.

Príklad

vstup

6
1 3 5 2 3 1

výstup

0 2 2 2 2 0
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B-I-4 Kino

Po tom, ako sa naši študenti dozvedeli, že ich programy na vyhľadávanie nefungovali úplne najlepšie, boli
smutní a začali sa sťažovať. Vraj vymýšľať postupy je ťažké, ale povedať, či je program dobrý, je už ľahšie. Tak
sme im zadali nie len úlohu, ale a aj štyri možné riešenia s popismi. Poradíte si s nimi aj vy?

Zadanie úlohy

V kine hrajú n rôznych filmov. Je nám jedno, na aké filmy pôjdeme, ale radi by sme ich videli čo najviac.
Filmy očíslujeme od 1 po n, čas začiatku i-teho filmu označíme zi a čas jeho konca ki. Ak chceme film vidieť,

musíme byť po celý čas v správnej sále, a to vrátane okamihov začiatku a konca. Film si teda môžeme predstaviť
ako uzavretý interval [zi, ki] na časovej osi. Napíšte program, načíta číslo n a všetky čísla zi a ki a následne
zistí, koľko najviac filmov vieme vybrať tak, aby žiadne dva nemali neprázdny prienik.

Príklad: Ak by filmom zodpovedali intervaly [1, 3], [3, 5], [4, 7] a [5, 6], tak vieme stihnúť najviac 2 filmy.
(Môžeme ísť napríklad na prvý a tretí, alebo na prvý a štvrtý film. Všimnite si, že sa nedá stihnúť prvý a druhý,
keďže v čase 3 by sme museli byť na oboch filmoch.)

Popis skúmaných riešení

K tejto úlohe sme vymysleli štyri možné riešenia. Vašou súťažnou úlohou bude tieto štyri riešenia skontrolovať
a zistiť, ktoré z nich fungujú a ktoré nie. Zaujíma nás len korektnosť, ich časovou zložitosťou sa zaoberať nemusíte.

Ak riešenie vždy funguje, stručne zdôvodnite, prečo je to tak. Ak nejaké riešenie nefunguje, nájdite jeden
konkrétny malý protipríklad: teda konkrétne n ≤ 20 a konkrétnych n časových intervalov, pre ktoré príslušný
algoritmus nenájde optimálne riešenie.

Všetky riešenia budú založené na rovnakom princípe: Zoberiem si zoznam všetkých filmov. Vyberiem si
nejaký film, na ktorý chcem ísť, a ten si zakrúžkujem a škrtnem všetky filmy, ktoré sa s ním prekrývajú.
Vyberiem si (spomedzi nevybratých a nevyškrtnutých) ďalší film, ten si zakrúžkujem a škrtnem všetky filmy,
ktoré sa s ním prekrývajú. A tak ďalej, až kým každý film nie je buď vybratý alebo vyškrtnutý. Meniť sa
bude len kritérium, podľa ktorého si filmy vyberám. (V situácii, kedy je podľa zvoleného kritéria viacero filmov
rovnocenných, si vždy vyberiem ten z nich, ktorý má najmenšie poradové číslo.)

Riešenie A: Vždy si vyberiem ten film, ktorý začína najskôr.
Riešenie B: Vždy si vyberiem ten film, ktorý je najkratší.
Riešenie C: Vždy si vyberiem ten film, ktorý končí najskôr.
Riešenie D: Vždy si vyberiem ten film, pre ktorý by som následne vyškrtol najmenej iných.

Príklad výpočtu pre jednotlivé riešenia

Majme štyri filmy, ktorým zodpovedajú intervaly [1, 3], [3, 5], [4, 7] a [5, 6]. Toto vypočítajú jednotlivé riešenia:

Riešenie A
– Prvý začína film 1 (v čase 1). Vyberiem ten a škrtnem film 2, ktorý sa s ním prekrýva.
– Spomedzi ostatných filmov (t.j. filmov 3 a 4) začína skôr film 3. Vyberiem ten, musím škrtnúť film 4 a končím.
Riešenie B
– Najkratší je film 4. Vyberiem ten a škrtnem filmy 2 a 3, s ktorými sa prekrýva.
– Ostal mi len film 1, vyberiem teda aj ten a končím.
Riešenie C
– Prvý končí film 1 (v čase 1). Vyberiem ten a škrtnem film 2, ktorý sa s ním prekrýva.
– Spomedzi ostatných filmov (t.j. filmov 3 a 4) končí skôr film 4. Vyberiem ten, musím škrtnúť film 3 a končím.
Riešenie D
– Film 1 sa prekrýva len s jedným iným, film 2 s tromi, filmy 3 a 4 každý s dvoma inými.

Vyberiem teda film 1 a škrtnem film 2.
– Každý z filmov 3 a 4 sa teraz prekrýva s jedným iným filmom, vyberieme teda film 3 lebo má menšie číslo.

V tomto konkrétnom prípade teda všetky štyri postupy našli niektoré optimálne riešenie.
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Príklad implementácie riešení

V tejto časti uvádzame konkrétny Pascalovský program, ktorý obsahuje implementáciu všetkých štyroch
vyššie popísaných algoritmov. Vôbec ho nepotrebujete čítať, celá súťažná úloha sa dá pohodlne vyriešiť podľa
slovných popisov algoritmov. Napriek tomu sme ho sem dali, aby ste si mohli v prípade záujmu pozrieť, ako sa
dotyčné algoritmy dajú implementovať. O programe môžete predpokladať, že je korektný – chyby treba hľadať
len v myšlienke jednotlivých algoritmov, nie v našej implementácii.

Listing programu (Pascal)

var N : longint;
Z, K : array of longint;
skrtnute : array of boolean;

{ prekrývajú sa filmy a, b? neprekrývajú sa <=> jeden začne neskôr ako druhý skončı́ }
function prekryvaju_sa(a,b : longint) : boolean;
begin prekryvaju_sa := not ( (Z[a]>K[b]) or (Z[b]>K[a]) ); end;

(∗ --------------------------- POROVNÁVACIE FUNKCIE PRE JEDNOTLIVÉ RIEŠENIA ---------------------------------- ∗)

function skor_zacina(a,b : longint) : boolean; { porovnávanie pre riešenie A: začı́na film a skôr ako film b? }
begin skor_zacina := (Z[a] < Z[b]); end;

function je_kratsi(a,b : longint) : boolean; { porovnávanie pre riešenie B: je film a kratšı́ ako film b? }
begin je_kratsi := (K[a]-Z[a]) < (K[b]-Z[b]); end;

function skor_konci(a,b : longint) : boolean; { porovnávanie pre riešenie C: končı́ film a skôr ako film b? }
begin skor_konci := (K[a] < K[b]); end;

{ porovnávanie pre riešenie D: ak vyberieme film a, škrtneme menej d’alšı́ch ako ak vyberieme film b? }
function skrtne_menej(a,b : longint) : boolean;
var i, skrtne_a, skrtne_b : longint;
begin

skrtne_a := 0; skrtne_b := 0;
for i:=1 to N do if (i<>a) and (not skrtnute[i]) and prekryvaju_sa(a,i) then inc(skrtne_a);
for i:=1 to N do if (i<>b) and (not skrtnute[i]) and prekryvaju_sa(b,i) then inc(skrtne_b);
skrtne_menej := (skrtne_a < skrtne_b);

end;

(∗ --------------------------- IMPLEMENTÁCIA VŠEOBECNÉHO RIEŠENIA -------------------------------------------- ∗)

{ porovnavacia_funkcia je funkcia, ktorá na vstupe dostane dve čı́sla filmov a povie, či je prvý lepšı́ ako druhý }
type porovnavacia_funkcia = function(a,b : longint) : boolean;

{ ako ”lepsi” budeme postupne použı́vat’ všetky štyri vyššie implementované porovnávacie funkcie }
function riesenie (lepsi : porovnavacia_funkcia) : longint;
var i, dalsi : longint;
begin

for i:=1 to N do skrtnute[i] := false;
riesenie := 0;
while true do begin

dalsi := -1;
for i:=1 to N do if (not skrtnute[i]) and ( (dalsi=-1) or lepsi(i,dalsi) ) then dalsi := i;
if (dalsi = -1) then exit; { už sa nám minuli všetky filmy }
inc(riesenie);
skrtnute[dalsi] := true;
for i:=1 to N do if prekryvaju_sa(dalsi,i) then skrtnute[i] := true;

end;
end;

(∗ --------------------------- HLAVNÝ PROGRAM ---------------------------------------------------------------- ∗)

var i : longint;
begin

read(N);
setlength(Z,N+1); setlength(K,N+1); setlength(skrtnute,N+1);
for i:=1 to N do read(Z[i],K[i]);
writeln( riesenie( @skor_zacina ) );
writeln( riesenie( @je_kratsi ) );
writeln( riesenie( @skor_konci ) );
writeln( riesenie( @skrtne_menej ) );

end.
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