
Cvičenie 4
Príklad 4.1.
Máme pole n čísel a pre každý úsek dlhý k chceme vedieť, aký je medián čísel v tom úseku. k je nepárne a

menšie ako n.

Náčrt riešenia 4.1.
Chceli by sme štruktúru, do ktorej vieme rýchlo vkladať prvky, vyberať prvky a zistiť medián prvkov. V

tejto štruktúre budeme mať postupne jednotlivé k-tice prvkov poľa.
Štruktúru vieme spraviť napríklad pomocou dvoch háld. V jednej maximovej halde budú prvky menšie ako

medián v druhej minimovej väčšie. Medián budeme mať osobitne. Vždy, keď potrebujeme vložiť/zmazať prvok,
spravíme to v správnej halde. Môže sa stať, že potom bude v jednej halde viac prvkov ako v druhej a prvok
mimo teda nebude medián. Preto vložíme prvok do menšej (počtom prvkov) haldy a z druhej haldy vyberieme
vrchný prvok, ktorý sa stane nový mediánom.
Tiež sa dajú namiesto háld použiť BST, alebo sa dá úloha vyriešiť štruktúrou z nasledujúcej úlohy. Každým

so spôsobov dosiahneme zložitosť O(n log k).

Príklad 4.2.
Vymyslite štruktúru, ktorá umožňuje vkladať a mazať prvky. Navyše vieme zistiť, či sa nachádza v štruktúre

prvok x, koľko prvkov je menších ako x a ktorý prvok je k-ty najmenší v poradí.
Všetky operácie musia byť v logaritmickom čase od počtu prvkov.

Náčrt riešenia 4.2.
Použíjeme BBST (balanced binary search tree), v ktorom si navyše pamätáme v každom vrchole počet

prvkov v jeho podstrome. Takto vieme ľahko odpovedať na potrebné otázky.

Príklad 4.3.
Máme národný park, kde je niekoľko zaujímavých miest a každé má nejakú krásu. Medzi miestami môžu

viesť turistické cesty a každá má nejakú náročnosť.
Potrebujeme odpovedať na veľké množstvo otázok nasledujúceho tvaru. Ak by sme začali na mieste x a

používali by som iba cesty s menšou náročnosťou ako y, aké je k-te najkrajšie miesto z tých na ktoré sa vieme
dostať? Na otázky môžeme odpovedať v ľubovoľnom poradí.

Náčrt riešenia 4.3.
Na otázky budeme odpovedať v poradí podľa y vzostupne. Budeme si udržiavať súvislé komponenty v grafe,

ktorý má hrany iba do obtiažnosti y.
Takto máme na začiatku množstvo jednoprvkových množín. Množiny si udržiavame v BBST z predošlej

úlohy. V takejto množine vieme ľahko zistiť k-ty najväčší prvok.
Ostáva vyriešiť situáciu, čo robiť, keď sa zmení y. Niektoré množiny treba spojiť dokopy. Tam jednoducho

nahádžeme prvky menšej množiny do väčšej, čím zaručíme amortizovanú logaritmickú časovú zložitosť na jednu
operáciu.

Príklad 4.4.
Máme množinu čísel (tá sa môže kľudne aj meniť) a občas nás zaujíma, koľko prvkov je v nejakom intervale

〈a, b). Ako to čo najrýchlejšie zistiť?

Náčrt riešenia 4.4.
Odčítame upper bound(b) a upper bound(a). Upper bound(x) je najmenší prvok množiny, ktorý je väčší

ako x. Podobne existuje lower bound(x) je najmenší prvok množiny, ktorý nie je menší ako x.
Každý rozumný BBST zvláda túto operáciu v O(log n). V utriedenom poli túto operáciu vieme robiť v

rovnakom čase binárnym vyhľadávaním.

Príklad 4.5.
Máme útvar poskladaný z aspoň štyroch štvorcových dlaždičiek. (Ako keby sme mali nejakú súvislú pod-

množinu políčok v mriežke, susedné sú len políčka, ktoré susedia stranou). Koľko najmenej dlaždičiek treba
odobrať, aby sa útvar rozpadol na viac častí?
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Náčrt riešenia 4.5.

Vždy stačí odobrať najviac 2 dlaždičky, niekedy stačí jedna. Zistíme teda, či je nejaké políčko artikulácia a
ak áno, odpoveď je jedna, inak je odpoveď dva.
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