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1 Struktury danych

1.1 Metody

• Drzewo AVL ze wzbogaceniami: wzbogacić mogę o wszystko, co jestem w stanie obliczać w
węźle na podstawie wartości w synach, np. dowolna funkcja łączna na wszystkich węzłach
z poddrzewa (suma, liczba, max). Czasem wzbogacamy o jakąś wartość, którą odczytujemy
tylko z korzenia. Czasem wzbogacamy o jakąś pojedynczą, globalną wartość. W obu tych
przypadkach interesuje nas jakaś własność całego zbioru elementów trzymanych w strukturze.

• Drzewo przedziałowe z ASD-labu: mamy dany ciąg liczb a1, . . . , an i 2 typy operacji. Wariant
1: przypisz ai := c i oblicz fun(ai, . . . , aj), gdzie fun to dowolna funkcja łączna (np. suma,
max). Wariant 2: zmień wszystkie wartości ai, . . . , aj w jakiś sensowny sposób (np. dodaj do
wszystkich c, wymaksuj wszystkie z d) i oblicz aktualną wartość ai. Poza tym tu też możemy
wzbogacać, tak aby dało się daną wartość obliczyć w węźle na podstawie synów.

• Drzewo AVL zawierające parami rozłączne maksymalne przedziały liczb całkowitych. Do-
kładniej, jeśli mamy dwa przedziały [a, b] i [c, d] i a ¬ c, to b + 1 < c. Zauważmy, że wtedy
kluczem w słowniku może być cokolwiek.

• Drzewo AVL przechowujące przedziały, kluczem jest lewy koniec przedziału, wartością prawy
koniec lub długość. Możemy wzbogacać, obliczając w każdym węźle jakąś funkcję od prawych
końców przedziałów w poddrzewie danego węzła.

• Drzewo AVL, w którym porządek na elementach jest wymuszony w sposób niejawny, tzn.
w momencie wstawiania elementu wiemy, w które miejsce trafia w porządku. Drzewo AVL
wtedy automatycznie utrzymuje ten porządek przy rotacjach.

Mało przydatne: drzewa czerwono-czarne, drzewa splay, B-drzewa, drzewa przedziałowe z Cor-
mena (jeśli nawet te struktury się nadają do rozwiązania zadania, to zazwyczaj można je zastąpić
zwykłym AVL-em czy statycznym drzewem przedziałowym).

1.2 Wskazówki

• Jeśli zadanie jest typu offline (czyli nie typu „pokaż jak efektywnie obsługiwać dane typy
operacji”), warto zastanowić się, w jakiej kolejności rozważać obiekty występujące w zadaniu
(od lewej do prawej, od góry do dołu, cokolwiek by to miało znaczyć). Dobrze sprawdza się
także algorytm gąsienicy.

• Jeśli w zadaniu mamy obliczyć kilka rzeczy (symulować kilka typów operacji), możemy do
każdej z tych rzeczy użyć osobnej struktury danych.

• Zadania typu online: Można wprowadzać operacje pomocnicze, łatwiejsze od tych podanych
w zadaniu, a potem składać operacje z zadania z mniejszych cegiełek. Ogólnie warto zasta-
nowić się, jeśli nie umiemy rozwiązać zadania, jakie operacje, podobne do tych z zadania,
umielibyśmy wykonać.
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• Warto starać się korzystać ze struktur danych jak najbardziej jako z black-boksów. Czyli
wzbogacanie jest OK, ale np. zmiana implementacji podstawowych operacji na strukturze
(nowe rotacje, alternatywna implementacja insert czy delete) jest czymś bardzo ryzykownym
— jeśli się na to decydujemy, musimy być gotowi uzasadnić, że zmieniona struktura danych
ma wszystkie „stare” własności.

1.3 Zadania

Zadanie 1. Dany jest ciąg bitów a1, . . . , an, tj. ai ∈ {0, 1}. Pokaż, jak zasymulować na nim
następujące operacje:

1. przypisz ai := 0, odpowiednio ai := 1;

2. zamień wszystkie elementy ai, . . . , aj na przeciwne (0 na 1 i odwrotnie);

3. wszystkim elementom ai, . . . , aj przypisz wartość c, gdzie c ∈ {0, 1};

4. oblicz ai + . . .+ aj;

5. oblicz max(ai, . . . , aj).

Zadanie 2. Pokaż, jak wzbogacić słownik przedziałów (insert, delete, search) o następujące ope-
racje:

1. czy dany przedział [a, b] przecina się niepusto z jakimś przedziałem ze słownika?

2. czy dany przedział [a, b] zawiera się w jakimś przedziale ze słownika?

3. czy dany przedział [a, b] przecina się niepusto z jakimś przedziałem ze słownika niezawartym
w [a, b] i niezawierającym całego przedziału [a, b]?

4. czy aktualnie w słowniku jest jakaś para przecinających się niepusto przedziałów?

Zadanie 3. Pokaż, jak wzbogacić słownik (insert, delete, search, dany element może występować
w słowniku wielokrotnie) o następujące operacje:

1. oblicz sumę elementów należących do przedziału [a, b] (uwzględniając krotności);

2. wyznacz parę najbliższych sobie różnych elementów;

3. sprawdź, czy w słowniku są jakieś dwa elementy różniące się dokładnie o d, gdzie d jest dane.

Zadanie 4. Dany jest ciąg liczb a1, . . . , an. Znajdź:

• najdłuższy podciąg spójny ai, . . . , aj, taki że max(ai, . . . , aj) − min(ai, . . . , aj) ¬ d, gdzie d
jest dane;

• liczbę spójnych podciągów ai, . . . , aj, takich że |{ai, . . . , aj}| ¬ k, gdzie k jest dane;

• liczbę podciągów ściśle rosnących (modulo 109, żeby się nie martwić rozmiarami liczb);

• liczbę podciągów ściśle rosnących długości 10 (modulo 109);

• liczbę podciągów, w których każde dwa kolejne elementy są różne (modulo 109).

Zadanie 5. Dany jest ciąg liczb a1, . . . , ak. Pokaż, jak zasymulować na nim następujące operacje:

1. usuń ai (i odpowiednio przesuń indeksy);

2. wstaw nowy element równy c pomiędzy ai a ai+1 (i, znów, przesuń indeksy);

3. oblicz sumę ai + . . .+ aj;
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4. wyznacz trójkę elementów (ai, ai+1, ai+2) o maksymalnej sumie.

Zadanie 6. Pokaż, jak wzbogacić słownik przekątnych n-kąta foremnego (insert, delete, search) o
następujące operacje:

1. czy przekątna (a, b) przecina jakąś przekątną wielokąta?

2. czy aktualnie w słowniku jest jakaś para przecinających się przekątnych?

Interesuje nas przecinanie się przekątnych we wnętrzu wielokąta.

Zadanie 7. Dany jest ciąg liczb a1, . . . , an. Pokaż, jak zasymulować na nim następujące operacje:

• przypisz ai := c;

• wyznacz min(ai, . . . , aj) i podaj skrajnie lewy element, w którym to minimum jest osiągane;

• podaj najmniejszy indeks elementu ciągu należącego do zadanego przedziału wartości [c, d].

Zadanie 8. Na płaszczyźnie dane jest n odcinków, z których każdy jest pionowy lub poziomy. Ile
par odcinków przecina się?
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