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Úloha £. 5
Na konci duhy

Zadání

Ur£it¥ znáte starou irskou legendu, která praví, ºe na konci duhy £eká hrnec plný zlata. Jednoho
de²tivého dne jste se rozhodli prozkoumat co je na tom pravdy.

Jak se blíºíte ke konci duhy, vidíte, ºe duha osv¥tluje obdelníkové pole kamen·. U pole £eká
leprikon, který praví: "Na²el jsi konec duhy a zaslouºí² si odm¥nu. Pod jedním z t¥chto kamen·
leºí hrnec plný zlata. Abych ti hledání usnadnil, napovím ti, ºe kaºdý kámen má na své spodní
stran¥ napsané £íslo. Navíc ti prozradím, ºe v kaºdém °ádku tvo°í £ísla neklesající posloupnost
a obdobn¥ to platí i v kaºdém sloupci. Hrnec je pod kamenem s £íslem X. Dokáºe² ho najít d°ív
neº zmizí duha a s ní i pole s pokladem?"

Vstup

První °ádek obsahuje 3 celá £ísla N,M a X, 0 < N,M ≤ 5000 a |X| < 263. Kde N ×M je
rozm¥r pole a £íslo X zna£í kámen pod kterým je poklad. Dále následuje N °ádk· kaºdý s M
£ísly, která reprezentují £ísla kamen·. Ozna£me £íslo na kameni v i-tém °ádku a j-tém sloupci
jako ai,j . Máte garantováno, ºe pro kaºdé £íslo ai,j platí, ºe ai−1,j ≤ ai,j a ai,j−1 ≤ ai,j .

Výstup

Výstupem je °ádek a sloupec na kterém se nachází libovolný kámen s ozna£ením X. V p°ipad¥,
ºe kámen s ozna£ením X neexistuje vypi²te Leprikon me podvedl!.

Pokyny k vypracování

U této úlohy se zam¥°te p°edev²ím na popis vyhledávacího algoritmu a jeho sloºitost v nejhor²ím
p°ípad¥. P°edpokládejte, ºe uº máte pole na£tené a pouze hledáte dané £íslo. Neboli va²ím úkolem
je naimplementovat a zanalyzovat následují funkci:

function najdi(int N, int M, int X, int pole[N][M]);

Ukázková data

Vstup

3 4 5

1 2 3 4

2 2 3 4

5 10 20 30

Výstup

3 1
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Vstup

2 2 1

-5 10

0 10

Výstup

Leprikon me podvedl!


