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Úloha č. 1
Tunely
Odpověz Sfinze!

5+3+2b

Tato úloha je vyhodnocována automaticky. Je potřeba, aby výstup programu přesně korespondoval se specifikací výstupu níže. Jak odevzdávat tento typ úloh se můžeš dočíst na webových
stránkách FIKSu pod záložkou „Jak řešit FIKS“.

Nejdříve si stručně zopakujme zadání. Máme zadáno pole N čísel a hrajeme odebírací hru,
kde my i náš protivník postupně odebírá jedno z krajních čísel a úkolem je zajistit si co
nejmenší skóre. Navíc předpokládáme, že oba hráči hrají dokonale, bez chyb, a tedy výsledek
hry je určen jednoznačně podle počátečních hodnot v poli.
Tato úloha je krásným příkladem pro procvičení rekurze a dynamického programovaní.
Začněme proto s popisem jednoduchého, rekurzivního programu.

Rekurzivní řešení – O(2N )
Proč se toto tato úloha dá řešit rekurzivně? Představte si, že jste na tahu. Před sebou
máte pole s N čísly a přemýšlíte, které z krajních čísel odebrat. Jakmile si jedno vyberete,
přesouváte situaci k soupeři, který má nyní k dispozici N − 1 čísel. On si jedno číslo vybere
a budete na tahu opět vy, ale k dispozici budete mít jenom N − 2 čísel. Toto se bude střídat
tak dlouho, dokud všechna čísla v poli nespotřebujete. Je důležité si uvědomit, že pro stejný
vstup vy i váš protihráč budete hrát stejně (právě proto, že oba hrajete ideálně). Můžete se
tedy začít ptát: ”Pokud vezmu číslo zleva, kolik bodů uhraje protihráč? A kolik uhraje, když
vezmu číslo zprava? Co je pro mne výhodnější?”
Tento popis situace nám už dává náhled na to, jak danou úlohu vyřešit. Představte si, že
máte k dispozici funkci vyres(cisla), která pro zadaná čísla vrátí minimální možnou hodnotu,
kterou jste schopni získat pokud začínáte.
Ted už je vyřešení problému je hračka. Stačí nám upravit otázku z ”Pokud vezmu číslo
zleva, kolik bodů uhraje protihráč?” na ”Pokud vezmu číslo z leva, protihráč uhraje vyres(cisla[1:]) a já tedy získám vše minus body protihráče” a obdobně pokud vezmu číslo
zprava.
#psedukód v pythoním stylu:
def vyres(cisla):
if not cisla:
#otestujeme, pokud je pole prázdné
return 0
l = sum(cisla) - vyres(cisla[1:]) #kolik získám, když si zaberu levé číslo
r = sum(cisla) - vyres(cisla[:-1]) #a kolik, když pravé
return max(l,r)

#vyberu si, co je pro mne nejlepší

Nakonec jen zbývá zmínit prostorovou složitost, která je v tomto případě zjevně lineární s
počtem čísel na vstupu, neboť jediné co si ukládáme jsou čísla.
Máme k dispozici funkční řešení, jak ho tedy zrychlit? Nevýhoda rekurzivního řešení je,
že neustále přepočítává už jednou spočítáné výsledky. Řešení je jednoduché – vše co jsme už
jednou spočítali si uložíme do pomocného pole.
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Řešení za pomoci DP – O(N 2 )
Stačí nám trošku upravit funkci z předkázejícího bodu. Přídáme si 2D pole vysledky, kde na
indexu i, j bude uložen výsledek pro vyres(cisla[i:j+1]), neboli pro čísla na indexech i až j
včetně.
#psedukód v pythoním stylu:
#vysledky je 2D pole nainicializované na None
def vyres2(i, j, cisla, vysledky):
if i==j:
return cisla[i]
if vysledky[i][j]:
return vysledky[i][j]

#pokud už máme výsledek spočítaný
#vracíme, nepočítáme znova

l = sum(cisla[i:j+1]) - vyres2(i+1, j, cisla, vysledky)
r = sum(cisla[i:j+1]) - vyres2(i, j-1, cisla, vysledky)
vysledky[i][j] = max(l,r)
return vysledky[i][j]
Opět nesmíme zapomenout na prostorovou složitost, která je v tomto případě kvadratická,
neboť si musíme navíc pamatovat pole s výsledky, které má rozměr N × N .
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