
Cvičenie 1
Príklad 1.1.

Usporiadajte nasledujúce funkcie podľa asymptotickej zložitosti:
47n3, 42n, 23n2 + 14n− 17, 2n, 3n, 1.99n · n208, nn, 2log10 n, n!, log n!, log10 n, log2 n, n log n, n log2 n, n log(n2)

Náčrt riešenia 1.1.

Budeme značiť f ≺ g, ak f = o(g) a f ≡ g, ak f = Θ(g). Potom správne poradie funkcií je:
log2 n ≡ log10 n ≺ 2log10 n(= n0.3010...) ≺ 42n ≺ n log n ≡ n log(n2) ≡ log n! ≺ n log2 n ≺ 23n2 + 14n− 17 ≺

47n3 ≺ 1.99n · n208 ≺ 2n ≺ 3n ≺ n! ≺ nn

Príklad 1.2.

Akú časovú zložitosť má nasledujúci program:

Listing programu (C++)

for(int i=1; i<n; i++)
for(int j=0; j<n; j+=i)

A[i]++;

Náčrt riešenia 1.2.

Prvý naivný odhad by bol O(n2). To je síce správne (vzhľadom na O notáciu), lebo vonkajší aj vnútorný
cyklus sa vykoná najviac n krát, ale nie je to najtesnejšie čo vieme. Pokúsme sa teda pozrieť, koľko krokov
spraví druhý cyklus, keď i = 1. Bude to n krokov. A keď je i = 2, tak n

2 . Teda všeobecne, druhý cyklus spraví
n
i krokov.

Keď si to zapíšeme ako sumu, dostaneme
∑n

i=1
n
i , z ktorej môžeme vyňať n. Zvyšná suma, ktorá nám ostane

(
∑n

i=1
1
i ) sa nazýva n-té harmonické číslo a jeho asymptotická veľkosť je Θ(log n).

Celý kus kódu má preto zložitosť Θ(n log n).

Príklad 1.3.

Máme utriedené pole n čísel. Nájdite takú dvojicu týchto čísel, že ich súčet je aspoň k a zároveň je ku k čo
najbližšie.

Náčrt riešenia 1.3.

Pokúsme sa nájsť riešenie lepšie ako O(n2). Ak si zafixujem jedno konkrétne číslo x, tak sa nám problém
zmení – hľadáme najmenšie číslo väčšie alebo rovné ako k − x. Čo v utriedenom poli môžeme robiť pomocou
binárneho vyhľadávania. Toto teda zopakujem pre každé možné x a vypíšeme najlepšiu nájdenú dvojicu, čím
dostaneme riešenie s časovou zložitosťou O(n log n).

Môžeme si ale všimnúť nasledovnú vec. Ak skúšame x postupne od najmenších po najväčšie, tak sa hodnota
k − x bude postupne zmenšovať. Nemusíme preto binárne vyhľadávať v celom poli, stačí sa pozrieť kde sme
našli predchádzajúce k − x a hľadať už len v menších číslach.

Toto pozorovanie potom vedie k ešte jednoduchšiemu riešeniu. Budeme si pamätať dva indexy zac a kon,
prvý nastavíme na začiatok a druhý na koniec. Oba ukazujú na nejaké dva prvky. Ak je súčet týchto dvoch
prvkov väčší ako k, musíme tento súčet zmenšiť, teda zmenšíme hodnotu kon o 1. Ak je súčet menší, tak o jedna
zväčšíme premennú zac. Takto postupne prejdeme všetky prípustné dvojice. Naviac, každú premennú zmeníme
najviac n krát, preto dostaneme riešenie so zložitosťou O(n).

Príklad 1.4.

Máme dve utriedené polia čísel. Prvé má dĺžku a a druhé dĺžku b. Nájdite medián spomedzi týchto a + b
čísel.

Náčrt riešenia 1.4.

V tomto riešení budeme predpokladať, že obe polia už máme načítané do pamäte a preto hľadáme riešenie,
ktoré je sublineárne, nestačí preto použiť algoritmus z prednášky.

Zoberme si nejaké číslo z poľa A, ktoré si označíme x a nachádza sa na pozícii i. Ako zistíme, či číslo x nie
je medián? Vieme, že v poli A je i − 1 menších čísel. Potrebujem zistiť, koľko ich je v poli B. Preto binárne
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vyhľadám najmenšie číslo väčšie alebo rovné x v tomto poli. Nech leží na indexe j. Potom v oboch poliach je
i− 1 + j − 1 čísel menších ako x. Ak je táto hodnota rovná (a + b)/2, tak číslo x je medián.

Ak by sme toto vyskúšali pre všetky čísla, nedostali by sme sublineárne riešenie. Hodnotu x však môžeme
tiež binárne vyhľadávať. Ak pre x na pozícii i je priveľa menších čísel, musím byť medián menší ako x. A naopak.
Týmto dostaneme riešenie so zložitosťou O(log a · log b).

Vieme to však ešte zrýchliť. Pri overovaní mediánu najskôr nájdeme index j, na ktorom je najmenšie číslo
väčšie ako x a potom overíme, či sa j = (a + b)/2 − i + 1. Tak čo keby sme to spravili naopak. Vieme predsa,
že aby bolo x medián, tak najmenšie väčšie číslo v druhom poli musí byť na pozícii (a + b)/2 − i + 1. Tak len v
konštantnom čase overíme, či je to naozaj najmenšie väčšie číslo tým, že sa pozrieme na jeho susedov. Takéto
riešenie má zložitosť O(log a + log b).

Príklad 1.5.

Máme pole kladných n kladných čísel. Nájdite súvislý podúsek tohto poľa, ktorý má najväčší priemer. Čo
sa zmení, keď musí mať podúsek dĺžku aspoň 2?

Náčrt riešenia 1.5.

Keďže počítame priemer, tak určite výsledný priemer nebude väčší ako najväčšie číslo v poli. Prečo si teda
nezobrať toto jedno číslo a nedať ho na výstup ako výsledok.

Toto riešenie však nefunguje, ak má mať podúsek dĺžku aspoň 2. Urobme však nasledovné pozorovanie.
Zoberme si nejaký úsek, ktorý má najväčší možný priemer k a dĺžku l, pričom l je aspoň 4. Tento úsek si vieme
rozdeliť na dva menšie podúseky dĺžok 2 a l − 2. Keďže počítame priemer, tak aspoň jeden z týchto úsek má
priemer aspoň k. Môžeme si preto zobrať tento úsek a na ňom zopakovať rovnakú myšlienku, až kým nám
nezostane úsek dĺžky 2 alebo 3. Takýto úsek už ďalej deliť nevieme.

Ukazuje nám to však, že optimálny podúsek bude buď dĺžky 2 alebo 3. Preto nám stačí prejsť všetky súvislé
dvojice a trojice a tých je O(n) veľa.

Príklad 1.6.

Máme pole A kladných aj záporných čísel dĺžky n. Nájdite súvislý podúsek, ktorý má najväčší súčet.

Náčrt riešenia 1.6.

Pri tejto úlohe využijeme prefixové súčty. Vytvoríme si pole P [], kde na pozícii P [i] bude súčet prvých i
prvkov poľa A[] (teda tie na pozíciách 0 až i−1). Hodnota P [0] bude rovná 0. Uvedomme si, že ak chceme zistiť
súčet nejakého súvislého úseku, ktorý začína na indexe zac a končí na indexe kon, vypočítame ho ako rozdiel
P [kon + 1] − P [zac]. Toto pole naviac vieme ľahko spočítať v lineárnom čase, lebo P [i] = P [i− 1] + A[i− 1].

Aký najväčší súčet môže mať podúsek, ktorý má koniec na pozícii i? No predsa P [i + 1] − P [j], kde P [j]
je najmenšia predchádzajúca hodnota. Môžeme teda postupne ísť poľom P [], pamätať si najmenšiu hodnotu,
ktorú sme zatiaľ videli, počítať súčet úseku končiaceho na aktuálne spracovávanej pozícii a nakoniec vypísať
najväčší súčet, ktorý sme počas behu programu videli.
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