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Sudé týdny probíhá programovací sout¥º, liché týdny trocha teorie a °e²ení úloh s tuºkou a papírem.
1. Rozcvi£ka
(a)

(b)

(c)

(d)

(Velbloud a banány) Jste v oáze, kde máte 3000 banán·, jednoho starého velblouda a slíbenou tu£nou odm¥nu
za kaºdý banán, který dopravíte do jiné, 1000km vzdálené oázy. Problém je v tom, ºe vá² velbloud unese
nejvý²e 1000 banán· a za kaºdý u²lý kilometr mu musíte dát 1 banán, jinak s ním nehnete z místa. Kolik
banán· zvládnete dopravit do druhé oázy?
(Lámání £okolády) Dostali jsme tabulku £okolády o rozm¥rech n × m. M·ºeme si vybrat, jestli ji budeme
lámat podél del²ích a nebo krat²ích hran. Nalámané kousky m·ºeme rozlomit zase jen podél celé hrany. Na
kolik nejmén¥ a na kolik nejvíce zlom· m·ºeme rozlámat £okoládu na kosti£ky velikosti 1 × 1?
(Tramvaje) Na zastávce se potkaly 3 tramvaje s £ísly 1, 12 a 20. Cht¥l jsem si je vyfotit, ale nestihnul jsem
to. 1£ka jezdí kaºdých 5min, 12ka kaºdých 8 minut a 20ka kaºdých 14minut. Jak dlouho bych musel £ekat,
kdybych je cht¥l vid¥t znova v²echny 3 naráz?
(Hrátky na ²achovnici)
i.

ii.

(e)

(n-té Fibonacciho £íslo) Fibonacciho £íslo Fn je ur£eno rekurencí následovn¥: F0 = 0, F1 = 1 a Fn =
Fn−1 + Fn−2 pro n ≥ 2. Fibonacciho £ísla jsou 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,... Napi²te program, který co nejrychleji
vypí²e prvních n-té bonacciho £íslo.
VSTUP: n ∈ {1, ..., 1000}
VÝSTUP: n-té bonacciho £íslo modulo 1000 (protoºe do 4b integeru se vejdou jen bonacciho £ísla pro
n < 49).
i.
ii.
iii.

2.

Chceme proskákat ²achovnici 8 × 8 ²achovým kon¥m tak, abychom kaºdé polí£ko ²achovnice nav²tívili
práv¥ jednou. Spo£ítejte, kolika zp·soby m·ºeme ²achovnici proskákat, kdyº za£neme na A1 a chceme
skon£it na H8.
Dostali jsme ²achovnici n × m nakreslenou na pneumatice. M·ºeme si ji p°edstavit jako klasickou
²achovnici n × m, na které se pr·chodem p°es okraj dostaneme na prot¥j²í okraj. Kolik m·ºeme na
takovou ²achovnici rozmístit st°elc·, aby se vzájemn¥ neohroºovali? (p°íklad: na ²achovnice 1 × n m·ºe
být jen 1 st°elec).

Ukaºte, ºe hloupé rekurzivní °e²ení, které po£ítá p°ímo podle rekurence, má exponenciální £asovou
sloºitost.
Nalezn¥te °e²ení s £asovou sloºitostí O(n).
P°edchozí °e²ení zkuste je²t¥ exponenciáln¥ krát zrychlit. Nalezn¥te °e²ení s £asovou sloºitostí O(log n).

Dále budeme pokra£ovat °e²ením skute£ných sout¥ºních úloh, které naleznete na
https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b36acm/ls_2012/

1

