
Úlohy z Pokročilé algoritmizace, 6. série

Pokud chceme rychle vynásobit dva polynomy P,Q, nasamplujeme je v bodech x0, . . . , xn−1 jako
P (x0), . . . , P (xn−1) a Q(x0), . . . , Q(xn−1). Samply součinu R = P ·Q určíme jako R(xi) = P (xi) ·Q(xi).
Ze samplů R(xi) nyní zkonstruujeme koeficienty polynomu R.

(6.1) Pro polynom P označme Ps(x) =
∑(n−2)/2

i=0 p2ix
i a P`(x) =

∑(n−2)/2
i=0 p2i+1x

i. Navrhněte, jak zvolit
vhodné samplovací body x0, . . . , xn/2−1 tak, aby P (x) = Ps(x2) + xP`(x2) a P (−x) = Ps(x2) −
xP`(x2), a tedy šlo převést vyhodnocení P v bodech ±x0, . . . ,±xn/2−1 na vyhodnocení polynomů
Ps a P` v bodech x20, . . . , x

2
n/2−1.

(6.2) Ukažte, jak z předchozího cvičení odvodit algoritmus se složitostí O(n log n) (neboli FFT).

(6.3) Rozmyslete si, že DFT je lineární zobrazení dané maticí Ω, kde Ωi,j = ωik.

(6.4) Ukažte, že inverzní maticí k Ω je 1
nΩ.

(6.5) Navrhněte, jak pomocí předchozího rychle vynásobit dva polynomy.

(6.6) (obtížnější) Navrhněte, jak pomocí FFT rychle násobit n-bitová čísla.

(6.7) Dokažte, že vylepšený Euklidův algoritmus (tj. místo opakovaného odčítání se modulí) má pro N -
bitová čísla složitost O(N).

(6.8) Modifikujte Euklidův algoritmus tak, aby našel x, y takové, že gcd(a, b) = ax+ by.

(6.9) Na vstupů dána n-prvková permutace π. Kolikrát minimálně musíme složit π samu se sebou,
abychom dostali identitu?

(6.10) Rozcvička: Dáno n-prvkové pole, jak vypsat jeho prvky v zcela náhodné permutaci?

(6.11) Dokažte, že když čekáme na náhodný jev, který nastane s pravděpodobností p, střední doba čekání
je 1/p pokusů.

(6.12) Mějme dokonalý náhodný generátor náhodných bitů. Jak pomocí něj generovat náhodná čísla z
rozsahu 0, . . . , n− 1?

(6.13) Navrhněte filtr, který má na vstupu gigantický log, který se nevejde do paměti, řádky mají různé
délky, cílem filtru je uniformně náhodně vybrat jeden řádek.

(6.14) To samé jako přechozí, ale teď chceme vybrat k řádků.

(6.15) Máme N kuliček a N kyblíčků. Náhodně zvolím kyblíček, když je prázdný, hodím do něj kuličku,
když je plný, postup opakuju. Kolik ve střední hodnotě potřebuju pokusů, než rozházím všechny
kuličky?

(6.16) Uvažme tento algoritmus na vrcholové pokrytí grafu: Zvol libovolné párování, které již nelze zvětšit
o žádnou hranu (tedy v inkluzi maximální), a do párování zařaď koncové vrcholy tohoto párování.
Ukažte, že toto je 2-aproximační algoritmus, který vydá koretkní vrcholové pokrytí.

(6.17) Uvažme tento algoritmus na vrcholové pokrytí grafu: Graf projdeme do hloubky a na výstup do po-
krytí zařadíme všechny vrcholy vzniklého DFS stromu kromě listů. Ukažte, že toto je 2-aproximační
algoritmus, který vydá koretkní vrcholové pokrytí.

(6.18) Ukažte, jak hledat exaktní minimální vrcholové pokrytí na stromu v polynomiálním čase.

(6.19) Ukažte, jak hledat exaktní minimální vrcholové pokrytí na bipartitním grafu v polynomiálním čase.

(6.20) V orientovaném grafu hledámé acyklický podgraf s maximálním počtem hran. Navrhněte polynomi-
ální 2-aproximační algoritmus.


