
 

 

АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 

КАЛЕНДАР 

 

Да си представим времето като безкрайна лента, разделена на месеци. Върху тази лента се 

нанасят календарите на двете племена, започвайки от различни точки върху лентата (т.е. 

разполагайки новата година на всяко племе в различни точки върху лентата). В резултат може 

да се получи нещо такова: 

Племе 1: 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 

Племе 2: 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 

За да установим съответствие между названията, които двете племена дават на месеците, 

които съвпадат като време, е достатъчно да установим съответствие на имената на двете 

племена само за един месец – от това произтича и съответствието на имената и на останалите 

месеци. Например, на фигурата, ако е ясно, че на един и същи месец (като време) едното 

племе е дало име 3, а другото 2, то от там нататък могат да се определят имената, които двете 

племена дават на съвпадащите като време останали месеци. Това съображение лежи в 

основата на решенията на задачата: 

Решение 1 - O(N
3
) : Комбинираме всички възможни двойки названия на един и същи като 

време месец от двете племена. Започвайки от този месец и името, което му е дадено от 

съответното племе, можем да определим имената на следващите N-1 месеца в календара на 

съответното племе. Определяйки тези имена можем да броим колко наименования на един и 

същи месец в двата календата съвпадат и да търсим максимума на тази бройка. 

Комбинирането е O(N
2
) и за всяка комбинация имаме O(N) операции, то общата сложност на 

алгоритъма е O(N
3
). Този алгоритъм решава подзадача 1. 

Решение 2 – O(N
2
) : Алгоритъмът от решение 1 може да бъде подобрен като съобразим, че 

няма нужда да комбинираме всички двойки от двата календара, а можем да фиксираме името 

на един месец от календара на първото племе и за същия месец да изреждаме имената от 

календара на второто племе. По-нататък действаме като в предното решение, за да преброим 

месеците със съвпадащи имена. Този алгоритъм е със сложност O(N
2
) и решава и подзадача 2. 

Решениe 3 – O(N) : Нека си представим отново двумерен масив на месеците с календарите на 

двете племена като на фигурата по горе. Да предположим обаче, че той започва от първия 

месец на годината на племе 1. Нека първият месец на годината в календара на племе 2 е 

отместен от началото на годината на племе 1 на d месеца (0≤d≤N-1). Нека месец с име i се 

намира в календара на племе 1 на позиция ai , а в календара на племе 2 на позиция bi. Да 

преположим, че номерата на позициите, т.е. на индексите в масивите с календарите на 

племената започват от 0, т.е. 0≤ai≤N-1 и 0≤bi≤N-1.  Тогава в таблицата с времето, според 

календара на първото племе, месец с име i ще стои на позиции ai , ai+N , ai+2N и т.н., а според 

календара на второто племе – на позиции bi+d, bi+d+N и т.н. За да бъде i наименование на 

един и същи като време месец, трябва ai-bi≡d (mod N). Това дава следния алгоритъм за 

линейно решение: попълват се масиви a и b с позициите на месеците в календарите на двете 

племена. Използва се масив c, като в ck  ще се пресмята броя на ония месеци i, за които         



 

 

(ai-bi) mod N  = k. Минава се линейно, синхронно веднъж по тези масиви,  пресмята се 

остатъкът от делението на ai-bi на N, т.е. (ai-bi) mod N = k и в ck се добавя единица. Накрая се 

намира максимумът на стойностите в масив c – нека той е в индекс kmax. Този максимум дава 

максималния брой съвпадения на имена на месеци, а kmax – с колко трябва да е отместено 

началото на годината според календара на второто племе спрямо началото на годината според 

календара на първото племе, за да се достигне този максимален брой съвпадения. 


