
Cvičenie 5
Príklad 5.1.

Máme n bodov v dvojrozmenej rovine. Nájdite dvojicu bodov, ktorých vzájomná vzdialenosť je najmenšia.

Náčrt riešenia 5.1.

Body si utriedime podľa x-ovej súradnice. Následne by sme chceli použiť metódu „rozdeľ a panujÿ. Body si
teda rozdelíme na dve polovice (pomocou x-ovej súradnice m) a rekurzívne sa zavoláme na obe časti. Hodnota
d1 bude vzdialenosť najbližších bodov v ľavej polovici, d2 v pravej. Už teda vieme, že existujú body, ktorých
vzájomná vzdialenosť je d = min(d1, d2). Jediný problém nastane, ak dve najbližšie body ležia v rozdielnych
poloviciach. Takúto dvojicu sme totiž ešte neprezerali.

To musíme napraviť. Od deliacej priamky na súradnici m si preto zoberieme pás dĺžky d doprava aj doľava.
Ak by sme sa teraz pozreli na všetky dvojice bodov, ktoré ležia v rozdielnych poloviciach, zistili by sme, či
sú niektoré body bližšie ako d. Ak by však všetkých n bodov bolo vnútri týchto pásov, náš algoritmus by mal
zložitosť O(n2). Avšak, uvedomme si, že pre bod z ľavej polovice, ktorý má y-ovú súradnicu y1 sa stačí pozerať
iba na tie body, ktorých y-ová súradnica je niekde medzi y1 − d a y1 + d. Dostaneme teda obdĺžnik s výškou 2d
a šírkou m. Všetky body v tomto obdĺžniku však musia byť od seba vzdialené aspoň na vzdialenosť d, inak by
sme bližšie body našli v rekurzívnom volaní.

Pre každý bod v ľavej časti je preto najviac 6 bodov v pravej, s ktorými sa to oplatí skúšať. Zrazu nám
skúšanie na hranici bude trvať lineárny čas (ak budeme mať pásy utriedené podľa y-ovej súradnice, to však vieme
spraviť raz na začiatku a potom už len vyfiltrovať tie vzdialené od m najviac d usortené.). Spolu s rekurzívnymi
volaniami dostaneme zložitosť O(n log n)

Príklad 5.2.

Máme n ≤ 40 čísel ľubovoľnej veľkosti. Zistite, či má niektorá podmnožina týchto čísel súčet práve S.

Náčrt riešenia 5.2.

Použijeme v praxi pomerne rozšírenú techniku – „meet in the middleÿ. Čísla si rozdelíme na dve polovice. Zo-
berieme si jednu z týchto polovíc a postupne prejdeme všetkých 2n/2 podmnožín. Pre každú takúto podmnožinu
si vypočítame súčet a tento súčet si uložíme do nejakého setu A.

Keď dokončíme prvú časť, zoberieme si druhú polovicu a opäť budeme prechádzať všetky možné podmnožiny
druhej polovice čísel. Pre každú podmnožinu vypočítame súčet x. Kedy existuje podmnožina všetkých prvkov
so súčtom S? No vtedy, ak z prvej podmnožiny vieme získať súčet S − x. Túto hodnotu teda vyhľadáme v A.
Ak ju nenájdeme, pokračujeme ďalej inou podmnožinou druhej časti, ak sa taký súčet v A nachádza, máme
jednu možnú spoločnú podmnožinu so správnym súčtom.

Časová zložitosť takéhoto riešenia je O(n2n/2).

Príklad 5.3.

Mali sme reťazec, ktorý bol tvorení n nulami a j jednotkami. Takisto sme mali funkciu, ktorá vyzerala
nasledovne: f(0, 0) = 1, f(1, 0) = 1, f(0, 1) = 1 a f(1, 1) = 0. Postupne sme túto funkciu aplikovali na náš
reťazec: zobrali sme prvé dve cifry a použili funkciu f(). Výsledok sme potom vložili do f() s treťou cifrou,
výsledok toho so štvrtou atď. Vieme, že na konci nám vyšiel bit b. Ako mohol vyzerať pôvodný reťazec? Koľko
máme možností (modulo 109 + 9)?

Náčrt riešenia 5.3.

Dôležité pozorovanie je, že f(x, 0) = 1 bez ohľadu na to, čo je x. Ak si teda zoberieme nejaký reťazec a
pozrieme sa na poslednú 0, všetko čo je pred ňou nijak neovplyvní výsledok. A za ňou sú len samé 1, ktoré
znegujú druhý bit. Ak je teda b = 1, za poslednou 0 je párny počet 1, v opačnom prípade nepárny.

Postupne teda skúšame, ako vyzerá koniec našeho reťazca – koľko jednotiek je za poslednou 0. Označme si
toto číslo x. Koľko je potom takýchto reťazcov? Pred poslednou 0 to môže vyzerať ľubovoľne, koľko máme teda
možností? No predsa

(
n+j−1−x

n−1
)
. Máme totiž ešte n + j − 1− x voľných miest, a chceme si vybrať n− 1 miest

kam dáme nuly.

Príklad 5.4.

Máme dve čísla – horné a dolné, ktoré sú na začiatku nastavené na 1. Takisto máme dve tlačidlá H a D. Keď
stlačíme tlačidlo H, horné číslo sa nahradí súčtom oboch čísel, keď stlačíme tlačidlo D, tak sa súčtom oboch
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čísel nahradí dolné číslo. Nájdite postupnosť n stlačení, na konci ktorej je väčšie z týchto dvoch čísel rovné S.

Náčrt riešenia 5.4.

Vieme, že väčšie číslo je po n stlačeniach rovné S. BUNV nech je to horné číslo. Nech je dolné číslo rovné
x. Ktoré tlačidlo bolo stlačené ako posledné? Ako vyzerali tieto dve čísla pred tým, ako sme ho stlačili?

Keďže S > x, tak posledné stlačené tlačidlo muselo byť H, inak by x muselo byť súčet čísla S a toho čo
bolo pred tým dole, nevznikajú nám však záporné čísla, takže je to hlúposť. Číslo S preto vzniklo ako súčet x
a S − x. Pred stlačením H bolo teda horné číslo rovné S − x. A opäť vieme určiť, ktoré tlačidlo bolo stlačené
ako posledné.

Vždy to bude to, kde sa zrovna nachádza väčšie číslo. A takisto ľahko zistíme, ako vyzeral stav pred tým.
Prvé riešenie je teda postupne skúšať všetky možné x < S, z ktorých už ľahko vyvodíme ako vyzerali všetky
stlačenie. Stačí nám overiť, či sa týmto spätným zisťovaním dostaneme do stavu s (1, 1) po práve n stlačeniach.

Toto by však bolo ešte príliš pomalé. Pokúsme sa zrýchliť zisťovanie stlačení. Nech je S fakt veľké oproti x.
To znamená, že S − x, S − 2x . . . sú stále väčšie ako x. Koľkokrát teda stlačíme tlačidlo H, kým bude S − kx
menšie ako x? No predsa S ÷ x krát. A horné číslo bude S mod x. Celé je to preto iba Euklidov algoritmus na
výpočet najmenšieho spoločného deliteľa. Vieme teda preskakovať veľa rovnakých krokov a dostaneme zložitosť
O(S logS).

Príklad 5.5.

Máme dvojicu kongruencií:

x ≡ a (mod c)

x ≡ b (mod d)

Nájdite najmenšie x, ktoré spĺňa obe rovnosti, alebo prehláste, že žiadne také x neexistuje.

Náčrt riešenia 5.5.

Je viacero prístupov ako sa vysporiadať s touto úlohou. Najprv nám môže vadiť, že nemôžeme použiť Čínsku
zvyškovú vetu (ďalej CZV), pretože c a d môžu byť súdeliteľné. Preto spočítame g = gcd(c,d) a potom vyriešime
nasledujúcu sústavu (všetky delenia zaokrúhľujeme nadol).

z ≡ a/g (mod c/g)

z ≡ b/g (mod d/g)

Na vyriešenie tejto sústavy použijeme CZV a výsledok spočítame

x = g · z + a mod g

Všimnite si, že ak (a mod g) 6= (b mod g), pôvodná sústava nemá riešenie.
Pri počítaní CZV môžeme natrafiť na problém, že nevieme spočítať inverzné prvky, ak c/g alebo d/g nie sú

prvočísla. Použijeme preto na spočítanie inverzných prvkov rozšírený euklidov algoritmus (ďalej REA), ktorý
pre dané u, v nájde x, y také, že ux + vy = gcd(u, v). V našom prípade gcd(u, v) = 1, takže x je inverzný prvok
k u v grupe Zv a y je inverzný prvok k v v Zu.

Pomocou REA spočítame (x, y) ku (c/g, d/g). Potom vieme spočítať

z = (
av

g2
y +

bu

g2
x) mod

uv

g2

.
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