
Cvičenie 2
Príklad 2.1.

Máme permutáciu n prvkov uloženú v poli A. Inverziou nazveme takú dvojicu indexov i a j, že i < j a
A[i] > A[j]. Spočítajte počet inverzií tejto permutácie.

Náčrt riešenia 2.1.
Postupne prechádzame pole a pýtame sa: koľko čísel väčších ako akutálny prvok sme už predtým stretli?

Počet inverzií je súčet týchto odpovedí.
Aby sme vedeli na otázky odpovedať v O(log n), vytvoríme nové pole, v ktorom na x-tej pozícii budeme

mať 1, ak sme už stretli číslo x, 0 v opačnom prípade. Potom, keď chceme vedieť, koľko prvkov je väčších ako
y, spýtame sa na súčet intervalu (x, n + 1).

Ak nemáme radi intervalové stromy, dala sa táto úloha vyriešiť aj upraveným algoritmom merge-sort. Vždy,
keď vo funkcii merge presúvame prvok z druhej polovice, zvýšime počítadlo inverzií o toľko, koľko prvkov ešte
ostalo v prvej polovici (pretože toľko väčších čísel prvok práve predbehol).

Príklad 2.2.
Máme tabuľu, ktorá má H riadkov, každý so šírkou W . Postupne lepíme na túto tabuľu oznamy. Každý

oznam je papierik s výškou 1 a šírkou wi. Pre každý oznam zistite, do ktorého najvyššieho riadku ho vieme
nalepiť?

Oznamy sa nemôžu navzájom prekrývať a do daného riadku ho vždy lepíme čo najviac vľavo. Na začiatku
máme teda v každom riadku W voľného miesta, keď do neho nalepím papierik s dĺžkou wi, ostane už len W −wi

miesta.

Náčrt riešenia 2.2.
Pamätáme si pre každý riadok, koľko máme voľného miesta. Nad týmto postavíme maximový intervalový

strom.
Ak chceme nájsť prvý riadok, v ktorom je aspoň x miesta, začneme v koreni intervalového stromu. Následne

putujeme naprieč stromom až ku listom. Vždy, keď v ľavom synovi je hodnota aspoň x, presunieme sa do ľavého
syna. Inak sa presunieme do pravého syna. List v ktorom skončíme je naľavejší list s hodnotou aspoň x.

Príklad 2.3.
Máme zadaný zakorenený strom s n vrcholmi. Každý vrchol má priradené jedno celé číslo. Postupne musíme

spracovávať nasledovné operácie:

1. Zvýš číslo vo vrchole u o y.

2. Ak je priemerná hodnota čísla v podstrome s koreňom u menšia ako x, zvýš všetky čísla v tomto podstrome
o y.

3. Nastav hodnotu každého prvku v podstrome s koreňom u na minimálnu hodnotu spomedzi čísel v tomto
podstrome.

4. Povedz číslo vo vrchole u.

Náčrt riešenia 2.3.
Vrcholy stromu vieme očíslovať číslami 1 až n v takzvanom preorder poradí. Najprv dáme číslo koreňu, potom

ľavému podstromu a potom pravému podstromu. Číslo i-teho vrchola označíme In[i]. Navyše si každý vrchol vie
pamätať najvyššie číslo v jeho podstrome (najnižšie má on sám), ktoré označíme Out[i]. Pri tomto preorder
číslovaní majú vrcholy podstromu s koreňom v postupne čísla In[v] až Out[v] – čiže každému podstromu
zodpovedá súvislý interval.

Potom všetky operácie typu urob niečo s podstromom v a zisti niečo o podstrome vieme robiť ako operácie
urob niečo s intervalom In[v]..Out[v] a zisti niečo o intervale In[v]..Out[v]. Na to vieme použiť intervalový
strom s prípadnými lazy-loadingovými flagmi.

Príklad 2.4.
Máme dva stĺpce bodov. V ľavom stĺpci je ich n, v pravom m. Takisto máme k rovných čiar, ktoré vedú z

bodu v ľavom stĺpci do bodu v pravom stĺpci. Spočítajte, koľkokrát sa tieto čiary pretnú.
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Môžete predpokladať, že žiadne tri čiary sa nepretnú v tom istom bode. Za pretnutie nerátame, ak sa niektoré
dve čiary stretnú v jednom zo zadaných bodov.

Náčrt riešenia 2.4.

Čiary spracúvame vzostupne podľa výšky ľavého konca (v prípade remízy podľa pravého konca). Potom pri
spracúvaní i-tej čiary potrebujeme odpovedať na otázku, koľko už spracovaných čiar končí vyššie, ako i-ta čiara?
Toto riešime rovnako ako v úlohe 2.1.

Príklad 2.5.

Pozdĺž rieky tečúcej zľava doprava sa nachádza n píl. Prichádzajú nám tri typy udalostí:

1. Píla na pozícii x sa pokazila a nefunguje.

2. Píla na pozícii x je opravená a opäť funguje.

3. Na pozícii x sa na rieku vypustil náklad dreva. Ten sa bude plaviť po prúde až kým nenarazí na prvú
fungujúcu pílu (počas jeho plavby sa píly nekazia ani neopravujú). Na ktorej pozícii je táto píla?

Náčrt riešenia 2.5.

Budeme mať maximový intervalový strom, pričom v i-tom liste bude hodnota i, ak je na pozícii i funkčná
píla. Inak bude v liste nula. Keď sa na pozícii x vypustí náklad, potrebujeme nájsť najľavejší list, v ktorom je
hodnota aspoň x. Toto riešime rovnako ako v úlohe 2.2.

Príklad 2.6.

Máme pole dĺžky n. Prichádzajú nám dva typy udalostí. V prvom type sa pridá nejaký interval a zakryje
určitú časť poľa. V druhom type odstránime niektorý z predtým pridaných intervalov (teda nemôžeme odstrániť
len časť intervalu alebo niečo, čo nie je pokryté). Aká dĺžka tohto poľa je nepokrytá žiadnym intervalom?

Náčrt riešenia 2.6.

Máme intervalový strom pričom každý vrchol má hodnotu P a navyše jedno počítadlo (flag) F, podobne ako
v Lazy-loadingovom strome. Hodnota P v každom vrchole bude vždy súčet hodnôt synov, pokiaľ F == 0. V
opačnom prípade bude P dĺžka poľa pod týmto vrcholom. Počítadlo F vo vrchole totiž bude vyjadrovať, koľko
existujúcich (tie čo boli pridané ale nie odstránené) intervalov pokrýva celý tento vrchol, ale nepokrýva celého
otca.

Vždy, keď pribudne alebo ubudne nejaký interval, aktualizujeme v O(log(n)) vrcholoch hodnoty F a vo
všetkých O(log(n)) vrcholoch, ktoré sme pri tom navštívili aktualizujeme P.

Časová zložitosť jednej operácie je O(log n).

Implementovať sa to dá napríklad takto:

Listing programu (C++)

//MAXN = mocnina dvojky väčšia ako dĺžka poľa
int P[2∗MAXN];
int F[2∗MAXN];

// aktualizuj hodnotu P vo vrchole v pod ktorym je iterval <L, R)
void update(int v, int L, int R) {

if (F[v] > 0) P[v] = R-L; // v je cely pokryty
else if (v>=MAXN) P[v] = 0; // v je list
else P[v] = P[2∗v] + P[2∗v+1]; // v nie je list

}

// vrcholu v (ktory ma pod sebou interval <L,R))
// oznamujem, ze ma zvysit pokrytie intervalu <l,r) o value
void add(int v, int l, int r, int L, int R, int value) {

if (r <= L | | R <= l) // interval sa ma netyka
return;

if (l <= L && R <= r) { // interval ma pokryva
F[v] += value;

} else { // interval ma ciastocne pokryva
add(2∗v, l, r, L, (L+R)/2, value);
add(2∗v+1, l, r, (L+R)/2, R, value);

}
update(v, L, R);

}

int get_covered() {
return P[1];

}
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void add_interval(int l, int r) {
add(1, l, r, 0, MAXN, 1);

}

void remove_interval(int l, int r) {
add(1, l, r, 0, MAXN, -1);

}
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