
 

 

АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
МУТАЦИЯ 

 
Първото нещо, което трябва да забележим, че идеален е онзи геном, който се състои от 

„отсечки“ от наредени един до друг еднакви гени. 

Да разгледаме генома, който ще се получи след изпълнението на оптималната 

последователност от операции. Очевидно е, че при изпълнението на всяка операция има 

смисъл гените, които ще се местят при нея да бъдат поставени на местата, които ще заемат в 

крайния идеален геном, т.е. всеки тип геноми да бъде местен не повече от един път. Така 

задачата е еквивалентна на следната: да се избере максимален брой типове геноми, такива че, 

като се премахнат геномите от всичките останали типове, да се получи идеален геном от 

избраните типове. Тогава извадените геноми могат да се вмъкнат в този геном, като гените от 

един и същи тип се наредят един до друг и се получи исканият идеален геном. 

На всеки тип гени да съпоставим в съответствие отсечка от генома, която започва в най-левия 

и завършва в най-десния ген от този тип. Тогава ние трябва да изберем максималното 

множество от такива отсечки, такова че никои две отсечки, принадлежащи на множеството, не 

се пресичат. Да забележим, че няма съвпадения на краищата на отсечките. 

Тази задача се решава със следния алгоритъм: сортираме всички отсечки по десния край. 

Движим се по сортирания списък отляво надясно и формираме търсеното максимално 

множество. В началото то е празно. Ако поредната отсечка се пресича с последната добавена 

към множеството отсечка, то не я добавяме към множеството, иначе я добавяме. 

Да докажем верността на този алгоритъм с метода на математическата индукция. Индукцията 

се води по броя на отсечките в множеството. За множество от една отсечка алгоритъмът 

очевидно е верен. Да допуснем, че алгоритъмът е верен за всички множества от отсечки, в 

които има строго по-малко от K отсечки. Нека разглеждаме множество от K отсечки и искаме 

да намерим неговото максимално подмножество от непресичащи се отсечки. Да 

предположим, че сме намерили такова подмножество. Да допуснем, че първата (с най-ляв 

десен край) отсечка от това подмножество не е първа (с най-ляв десен край) и в цялото 

множество. Тогава можем да я премахнем и на нейно място да вкараме в максималното 

подмножество първата (с най-ляв десен край) от цялото множество. Ясно е, че това няма да 

наруши свойството на максималното подмножество, че никои две отсечки от него не се 

пресичат. Така че можем да предполагаме, че първата отсечка винаги влиза в максималното 

подмножество. Да я премахнем заедно с всички отсечки, с които се пресича. Тогава остава 

множество от по-малко от K отсечки, за което сме доказали, че алчният алгоритъм е верен. 

Намирайки максималното подмножество в него и добавяйки първата отсечка, ще получим 

максимално подмножество за множеството от K отсечки със същия алгоритъм. Сложността на 

алгоритъма се определя от сортировката и значи е O(NlogN). 


