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Rozwi¡zanie

Podpunkt A

Macierze A i B rozszerzamy w prawo i dóª, dopisuj¡c zera, tak by liczba kolumn staªa si¦ wielokrotno±ci¡
n. Zauwa»my, »e nie wpªywa to na ich iloczyn i tylko nieznacznie zwi¦ksza ich rozmiar. Dalej bez straty
ogólno±ci zakªadam, »e m jest podzielne przez n.

Teraz macierz Amo»emy podzieli¢ na m
n macierzy n×n A1, . . . , Am

n
(ka»da Ai skªada si¦ z n kolejnych

kolumn A). Podobnie dzielimy B na B1, . . . , Bm
n
, z tym »e tutaj ka»da Bi skªada si¦ z kolejnych wierszy

B.
Iloczyn AB jest równy A1B1 + A2B2 + . . . Am

n
Bm

n
, zatem mo»na go obliczy¢ w czasie O(mn n

ω) =
O(mnω−1) (mn mno»e« i dodawa« macierzy n× n).

Podpunkt B

Grup¡ nazwiemy zbiór elementów o takiej samej warto±ci, które znajduj¡ si¦ w jednej kolumnie macierzy
A. Zbiór grup w ka»dej kolumnie mo»emy prosto znale¹¢ przez sortowanie w czasie O(mn log n).

Grup¦ nazwiemy du»¡, je±li skªada si¦ z wi¦cej ni» nα elementów. Warto±¢ α ∈ [0, 1] dobierzemy
pó¹niej. W przeciwnym razie grupa jest maªa.

Cz¦±¢ I W pierwszej cz¦±ci algorytmu znajdziemy wszystkie pary wierszy, które maj¡ w pewnej ko-
lumnie t¦ sam¡ liczb¦ i ta liczba (w tej kolumnie) nale»y do maªej grupy. To robimy zupeªnie brutalnie:
dla ka»dej maªej grupy przegl¡damy wszystkie pary elementów w tej grupie.

Oszacujemy osobno czas dziaªania dla ka»dej kolumny. Ustalmy kolumn¦. Niech rozmiary maªych
grup w tej kolumnie to a1, . . . , ak. Liczba par do przejrzenia jest ograniczona z góry przez

k∑
i=1

a2
i

Wiemy, »e
k∑
i=1

ai ≤ n

oraz
ai ≤ nα dla ka»dego i = 1, . . . , k

Zatem
k∑
i=1

a2
i ≤

k∑
i=1

ain
α = nα

k∑
i=1

ai ≤ n1+α

Skorzystali±my kolejno z drugiej i pierwszej wcze±niej wymienionej wªasno±ci.
Zatem Cze±¢ I wymaga czasu O(mn1+α).

Cz¦±¢ II Teraz czas na znalezienie par wierszy, które maj¡ wspólny element w tej samej kolumnie i
element ten nale»y do du»ej grupy.

Skonstruujemy macierz B. Przegl¡damy kolejne du»e grupy w macierzy A. W jednej kolumnie
macierzy mo»e znajdowa¢ si¦ co najwy»ej n1−α du»ych grup (bo ich rozmiar to co najmniej nα), zatem
w caªej macierzy du»ych grup jest co najwy»ej mn1−α.

Spójrzmy na pewn¡ du»¡ grup¦ która znajduje si¦ w pewnej kolumnie macierzy A. Zamie«my liczby
nale»¡ce do tej grupy na 1, a pozostaªe liczby na 0. Otrzymamy kolumn¦ wysoko±ci n, która skªada si¦
z jedynek i zer.

Wszystkie te kolumny (tj. zbudowane dla wszystkich du»ych grup we wszystkich kolumnach) ustawmy
obok siebie w dowolnej kolejno±ci. W ten sposób powstaje macierz B.
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Nast¦pnie obliczamy
W = B ·BT .

W to macierz rozmiaru n × n. Popatrzmy na pole w i-tym wierszu i j-tej kolumnie. Jest ono
równe iloczynowi skalarnemu i-tego i j-tego wiersza B. Iloczyn taki jest niezerowy wtw. gdy istnieje
wspóªrz¦dna, na której w obydwóch wierszach stoj¡ jedynki. Czyli te wiersze maj¡ w pewnej kolumnie
elementy nale»¡ce do tej samej du»ej grupy. To oznacza, »e obliczenie W rozwi¡zuje cz¦±¢ II.

Macierz B ma rozmiar n × mn1−α. Przy u»yciu wyniku z cz¦±ci I, W mo»emy obliczy¢ w czasie
O(mn1−αnω−1) = O(mnω−α). Konstrukcja macierzy B jest istotnie szybsza.

�¡czymy cz¦±ci Pozostaje dobra¢ warto±¢ α, która zminimalizuje czas dziaªania wyra»ony przez:

O(mn1+α +mnω−α)

�atwo zauwa»y¢, »e najlepszym wyborem jest ±rednia arytmetyczna wykªadników, czyli α = (ω+1)/2.
Tym samym, caªe rozwi¡zanie dziaªa w czasie

O(mn(ω+1)/2)

Kryteria oceny

Wszystkie rozwi¡zania podpunktu a, które sprawdziªem, wygl¡daªy poprawnie. W cz¦±ci b przyj¡ªem
nast¦puj¡ce zasady:

• -3 punkty za algorytm O(mnω−1/2). Najcz¦±ciej po prostu z powodu przyj¦cia nα =
√
n.

• -1 punkt za bª¦dne szacowanie dziaªania tego, co opisaªem jako cz¦±¢ I. Cz¦sty bª¡d polegaª na
przyj¦ciu, »e maªych grup jest co najwy»ej n1−α lub stwierdzeniu, »e �wtedy jest najgorzej� bez
uzasadnienia.

• Nie odejmowaªem punktów za niepotrzebne logarytmy w zªo»ono±ci. Warto jednak zauwa»y¢, »e
do przechowywania wyniku najlepiej nadaje si¦ tablica n× n (a nie drzewo AVL, które ma narzut
logarytmiczny).
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