
АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
КИНО 

 

Решение 

Съществуват няколко решения на задачата, като при тези ограничения 

дори най-простото от тях е допустимо. В него с два цикъла - един по 

редовете и един по колоните изпробваме всяка седалка за горен ляв ъгъл 

на правоъгълника, който иска Ели. Вътре в тях с други два цикъла 

проверяваме дали вече има заета седалка в него. 

 
Сложност 
Четири вложени цикъла, всеки от който потенциално до N или M дава 

горна граница на сложността O(N2 * M2). На модерен компютър дори 

най-наивната имплементация не трябва да отнема повече от 1-2 секунди 

за изпълнение. 

 
Други решения 
Съществуват други решения, едното със сложност O(min(N2 * M, N * M2)), 

а другото с дори по-добра сложност О(N * M). То се базира на техниката 

„динамично оптимиране” или ползване на вече изчислени стойности. С 

него изграждаме двумерен префиксен масив, в който с константна 

сложност можем да проверим дали в даден подправоъгълник има заета 

седалка или не. 

Същата проверка може да се прави и с индексни дървета, които водят 

до решение О(N * log(N) * M * log(M)). 

 
Допълнение 
Всъщност макар и най-бързото решение да може да работи дори при 

много по-големи ограничения (до размери 10000 х 10000, например), то 

не е по-трудно за писане от най-тривиалното – авторовата 

имплементация е едва няколко реда по-дълга. 

 

Aвтор: Александър Георгиев 



АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ПРАВИ ЛИНИИ 

 
Тъй като ограничението не е голямо, бихме могли да използваме масив, в който да 

съхраняваме редица от представителите на даден клас. Всеки елемент на масива ще 

съхранява правите от различен клас. След въвеждане на входните данни и генериране на 

масива, неговата дължина ще показва точно броя на различните класове прави. 

От друга страна, редиците, съхраняващи различните представители на даден клас няма 

нужда да се съхраняват в масив, тъй като ще се резервира многократно повече памет от 

необходимата (ограничението е за общия брой прави, но за всеки клас неговите 

представители могат да са от 1 до 1000). За това е по-удачно да се използва линейна 

динамична структура, позволяваща обхождане. Това съображение води до избора на линеен 

списък. 

И не на последно място – достатъчно е да се съхраняват коефициентите на един 

представител на съвпадащи прави. 

 

Таблицата показва структурата от данни, която се получава накрая (защрихованите клетки 

реално няма да се включат в нея, тъй като представят вече съществуващи прави): 

 

Клас 
№ 

а b c 

Дължина на 
списъка  

1 -1 2 0.  

-3 3 -6 
1 

1.  2 3 -4 1 

-4 10 8 

6 -15 -20 

2.  

-2 5 4 

2 

 

Сборът от дължините на всички списъци представя броя на различните прави. 

 

Забележка:  
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 Двете прави са от един клас, ако a1b2 = a2b1.  

 Двете прави съвпадат, когато ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 1 1 2 12 2 2a b = a b a c = a c b c = b c∧ ∧ . 

 

Автор: Николина Николова 



//lines.cpp 

#include <iostream> 

#include <list> 

 

using namespace std; 

 

struct line{ 

 int a,b,c; 

}; 

typedef list<line> lineList; //list of lines 

lineList lineClasses[1000]; //array of different classes of lines 

int n = 0;    //number of elements in the array 

 

bool sameClass(line, line); //checks if two lines are in the same class 

bool eqLines(line, line); //checks if two lines of the same class 

     // are equal 

bool isInList(list<line>, line); //check if the line is in the list 

void read();   //reads and stores the input data 

int calcDiff();   //calculates the number of different lines 

 

int main(){ 

 read(); 

 cout << calcDiff() << endl; 

 cout << n << endl; 

 return 0; 

} 

 

bool sameClass(line l1, line l2){ 

 return l1.a*l2.b == l2.a*l1.b; 

}   

 

bool eqLines(line l1, line l2){ 

 return (l1.a*l2.c == l2.a*l1.c)  && (l1.b*l2.c == l2.b*l1.c); 

}  

 

 

bool isInList(list<line> lst, line l){ 

 lineList::iterator lst_iter; 

 for (lst_iter = lst.begin(); lst_iter != lst.end(); lst_iter++) 

  if (eqLines(*lst_iter, l)) 

   return true; 

 return false; 

} 

 

void read(){ 

  

 line l; 

 int N; 

 

 cin >> N; 

 cin >> l.a >> l.b >> l.c; 

 lineClasses[0].push_back(l); n++; 

 

 for (int i=1; i<N; i++){ 

  cin >> l.a >> l.b >> l.c; 

  int j; 

  for (j = 0; (j < n) && !sameClass(l, lineClasses[j].front()); j++); 

  if (!isInList(lineClasses[j],l)) 

   lineClasses[j].push_back(l); 

  if (j==n) n++;  //new class 

 } 

 

} 

 

int calcDiff(){ 

 int cnt = 0; 

 for (int i=0; i<n; i++) 

  cnt += lineClasses[i].size(); 

 return cnt; 

} 



АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
РАЗЛИКИ ОТ КУБОВЕ 

 

Ако n се представя като разлика от  третите степени на две естествени числа a и b, то, съгласно 

известната формула: 

n = a
3
 – b

3
 = (a – b)(a

2
 + ab + b

2
), a > b. 

Нека разгледаме всевъзможните представяния на n като произведение на два различни естествени 

множителя p и q, т. е., n = pq, p < q. Тогава за някои p и q трябва да е изпълнено съответно a - b = p 

и a
2
 + ab + b

2
 = q. Ако повдигнем първото равенство на втора степен (a – b)

2
 = p

2
, т. е. 

a
2
 - 2ab + b

2
 = p

2
 и го извадим от второто,  получаваме зависимостта 3ab = q - p

2
 , която заедно с 

a - b = p и a > b ни дава необходимо и достатъчно условие за съществуване на нужното 

представяне, както и алгоритъм за неговото получаване. 

Нататък трябва само да се помисли върху някаква по-ефективна реализация на този алгоритъм. 

Можем да използваме ефективно каноничното представяне на естествено число като произведение 

на степените на прости множители. Така получаването на различните делители се изчерпва с 

различните комбинации на степени на съставящите прости множители.  

Има някои достатъчни условия за липса на решение. Можем да разгледаме, например, остатъците 

при делението на 7. Кубовете имат само три възможни остатъка по модул 7: 0, 1 и 6 (≡-1). При 

изваждане по двойки, от тези остатъци не могат да се получат числата 3 и 4. Следователно, ако n 

дава остатък 3 или 4 по модул 7, представяне като разлика от кубове не съществува. 

Реализация: 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

typedef struct 

{long long n; 

 char cnt; 

 long long p[64]; 

 char d[64]; 

}Number; 

void makeNumber(long long a,Number &N) 

{ long long p=3; 

  N.n=a; 

  N.cnt=0; 

  if (!(a&1)) 

  {N.p[0]=2; 

   N.d[0]=0; 

   do 

   {N.d[0]++; 

    a>>=1; 

   }while (!(a&1)); 

   N.cnt++; 

  } 

  while (p<=sqrt(a)) 

  { if (!(a%p)) 

    {N.p[N.cnt]=p; 

     N.d[N.cnt]=0; 

     do 

     {N.d[N.cnt]++; 

      a/=p; 

     }while (!(a%p)); 

     N.cnt++; 

    } 

    p+=2; 

  } 

  if (a>1) 



  {N.p[N.cnt]=a; 

   N.d[N.cnt]=1; 

   N.cnt++; 

  } 

} 

bool nextFact(Number N, char *t, long long &a, long long &b) 

{int i; 

 do 

 {for(i=0;i<N.cnt;i++) if (t[i]==N.d[i]) t[i]=0; 

                       else break; 

  if (i==N.cnt) return false; 

  t[i]++; 

  a=1; 

  for (int j=0;j<N.cnt;j++) 

   for (int k=0;k<t[j];k++) a*=N.p[j]; 

  b=N.n/a; 

  if (a<b) return true; 

 }while (true); 

} 

bool Find(long long n,long long &a,long long &b) 

{long long p,q,t; 

 Number N,T; 

 char c[64],tt[64]; 

 p=n%7; 

 if (p==3 || p==4) return false; 

 makeNumber(n,N); 

 for (int i=1;i<N.cnt;i++) c[i]=0; 

 c[0]=-1; 

 while (nextFact(N,c,p,q)) 

 {t=q-p*p; 

  if (t>0 && !(t%3)) 

  {makeNumber(t/3,T); 

   for (int i=1;i<T.cnt;i++) tt[i]=0; 

   tt[0]=-1; 

   while (nextFact(T,tt,b,a)) 

    if (a-b==p) return true; 

  } 

 } 

 return false; 

} 

int main() 

{ 

  long long a,b,n; 

  cin>>n; 

  if (Find(n,a,b)) cout<<a<<' '<<b<<endl; 

  else cout<<"NO\n"; 

  cin>>n; 

  if (Find(n,a,b)) cout<<a<<' '<<b<<endl; 

  else cout<<"NO\n"; 

  return 0; 

} 

Автор: Павлин Пеев 
 


