
Cvičenie 6
Príklad 6.1.

Máme n vecí, každá má cenu ci a hmotnosť wi. Do batohu, ktorý máme so sebou sa zmestia veci, ktoré
dokopy vážia najviac K. Zistite, ktoré veci si máme vložiť do batoha, aby sme nepresiahli nosnosť a dosiahli čo
najväčšiu spoločnú cenu.

Náčrt riešenia 6.1.

Dynamické programovanie bude mať nasledovný stav: Akú najväčšiu cenu viem dosiahnuť, z prvých k vecí,
ak je nosnosť batohu L? Túto hodnotu si označme f(k, L).

Keď sme si určili stav, potrebujeme zistiť, ako počítať tieto stavy rekurzívne. Je jasné, že odpoveď na pôvodný
problém je hodnota f(n,K).

Ak máme prvých k vecí, vieme sa rozhodnúť, čo spravíme s k-tou vecou. Buď ju do batoha dáme, alebo nie.
Ak ju tam nevložíme, chceme zarobiť čo najviac z k − 1 vecí a nosnosťou L. Ak ju vložíme, minieme niečo z
nosnosti batoha a z k− 1 vecí budeme chcieť vybrať tie s najväčšou cenou, ktoré sa zmestia do nosnosti L−wk.
Zarobíme ale cenu ck. Rekurzia teda bude vyzerať:

f(k, L) = max(f(k − 1, L), f(k − 1, L− wk) + ck)

Použitím dynamického programovania, alebo rekurzie s memoizáciou dostávame riešenie so zložitosťou
O(nK) – máme totiž nK možných stav a každý vypočítame v konštantnom čase.

Príklad 6.2.

V rade za sebou máme položených n fliaš, každá má objem vi. Chceme z nich vybrať niekoľko fliaš, ktoré
majú dokopy čo najväčší objem, ale nemôžeme vybrať dve vedľa seba stojace fľaše.

Náčrt riešenia 6.2.

Riešenie bude podobné ako v príklade 6.1.. Aký najväčší objeme vieme vybrať z prvých k fliaš? Ak nezobe-
rieme k-tu fľašu, bude to najväčší objem z k−1 fliaš. Ak však k-tu vyberieme, získame objem vk, ale nebudeme
môcť vybrať k− 1-vú fľašu, takže nám zostane iba prvých k− 2 fliaš. Rekurzívne vyjadrenie tejto myšlienky je
preto nasledovné:

f(k) = max(f(k − 1), f(k − 2) + vk)

Keďže máme n stavov a každý vypočítame v konštantnom čase, časová zložitosť je O(n).

Príklad 6.3.

Máme maticu n × m skladajúcu sa z núl a jednotiek. Nájdite v tejto matici najväčší štvorec zložený zo
samých jednotiek.

Náčrt riešenia 6.3.

Pre políčko (x, y) matice budeme počítať najväčší štvorec z jednotiek, ktorého pravý dolný roh končí na
tomto políčku. Rekurzia bude vyzerať nasledovne (samozrejme, ak je na bode (x, y) jednotka):

f(x, y) = min(f(x− 1, y), f(x, y − 1), f(x− 1, y − 1)) + 1

Najlepšie je si to nakresliť. V podstate skladáme tento štvorec z okolitých štvorcov, najmenší z nich určuje
dĺžku hrany aktuálneho štvorca. Je jasné, že časová zložitosť takéhoto riešenia je O(nm).

Dynamické programovanie bude postupne počítať hodnoty f(x, y) postupne pre zvyšujúce sa y. Uvedomme
si, že ak počítame hodnoty pre nejaké konkrétne y nepotrebujeme hodnoty f(x, y′) pre y′ menšie ako y − 1.
Môžeme preto ušetriť pamäťovú zložitosť tým, že si budeme pamätať iba dva riadky hodnôt f(x, y) – pre
aktuálne y a pre y − 1. Keď dopočítame všetky hodnoty pre y a pôjdeme na y + 1, môžeme hodnoty pre y − 1
zabudnúť. Tým dostaneme pamäťovú zložitosť O(m).

Príklad 6.4.

Máme n mincí, každá má hodnotu ci. Vieme zaplatiť sumu S ak:

• máme z každej mince práve jeden kus
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• máme z každej mince neobmedzene veľa kusov

Náčrt riešenia 6.4.

V poli dĺžky S si budeme pamätať, či vieme zaplatiť danú sumu. Na začiatku vieme zaplatiť sumu 0. Postupne
budeme pridávať mince. Nech pridávame i-tu mincu. Prejdeme celým poľom, ak vieme zaplatiť hodnotu C,
zaznačíme si, že vieme zaplatiť aj sumu C + ci.

Jediný rozdiel v dvoch podúlohách je, v akom poradí budeme prechádzať naše pole. Ak máme neobmedzene
veľa mincí, ideme od 0 po S. To nám umožní použiť konkrétnu mincu viackrát. Napríklad, zistíme že vieme
zaplatiť hodnotu 0, tak si poznačíme hodnotu ci. Pri prechádzaní však nájdeme aj túto hodnotu a poznačíme
si, že 2ci vieme zaplatiť tiež.

Ak môžeme každú mincu použiť iba raz, budeme pole prechádzať od S po 0. Takýmto spôsobom, ak si
o nejakej hodnote poznačíme, že ju vieme zaplatiť, v tomto prechode ju už spracovávať nebudeme a preto
použijeme na konkrétne zaplatenie túto mincu iba raz.

Časová zložitosť je O(nS). Pamäťová O(S).

Príklad 6.5.

Máme čísla od 1 po n. Koľko permutácií týchto čísel má práve k inverzií?
Inverzia permutácie je dvojica čísel x a y taká, že x > y a x sa v permutácii nachádza skôr ako y.

Náčrt riešenia 6.5.

Pokúsme sa zrátať počet permutácií s k inverziami, ak bude prvé číslo permutácie x. Ak je prvé číslo x, tak
niekde za ním bude x − 1 menších čísel. To znamená, že vytvoríme takýto počet inverzií s číslom x. Chceme
teda zistiť počet permutácií z čísel 1 až n bez čísla x, ktoré majú n− (x− 1) inverzií. Dôležité je uvedomiť si,
že je jedno akých n − 1 čísel nám zostane, vždy si to môžeme predstaviť ako čísla 1 až n − 1. Inverzie, ktoré
siahajú niekam skôr do permutácie sme totiž už započítali. A je nám jedno, aké číslo dávame ako druhé v poradí,
dôležité je, koľko zvyšných čísel je menších ako ono.

Stav teda bude: Koľko permutácií z čísel 1 až m má práve ` inverzií? A rekurzívne ho budeme počítať:

f(m, `) = f(m− 1, `) + f(m− 1, `− 1) + f(m− 1, `− 2) · · · + f(m− 1, `− (m− 1))

Hodnoty, ktoré sčítavame znamenajú, že sme na začiatok permutácie dali číslo 1, 2, 3 . . .m. Časová zložitosť
takéhoto riešenia by však bola O(n2k).

Pozrime sa na dve za sebou sa počítajúce hodnoty:

f(m, `) = f(m− 1, `) + f(m− 1, `− 1) + f(m− 1, `− 2) · · · + f(m− 1, `− (m− 1))

f(m, ` + 1) = f(m− 1, ` + 1) + f(m− 1, `) + f(m− 1, `− 1) · · · + f(m− 1, `− (m− 2))

Všimnime si, že platí nasledovná rovnosť:

f(m, ` + 1) = f(m, `) + f(m− 1, ` + 1) − f(m− 1, `− (m− 1))

Vďaka tomu dokážeme zrýchliť počítanie jedného stavu na konštantný čas, čím dosiahneme časovú zložitosť
O(nk).
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