
 

 

АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 

КОСМИЧЕСКИ КАМЪЧЕТА 

Най-простото решение изглежда така: за всеки град имаме списък с намиращите се в него 

камъчета( в такъв списък може да има най-много N-1 елемента, тъй като операциите от тип 1, 

при които пада камъче са най-много N-1). При всяка операция от тип 1 просто се дописва в 

края на масива за съответния град теглото на падналото камъче. При всяка операция от тип 2 

се минава по масивите за всичките градове, намира се най-лекото камъче във всеки от тях и 

между тези най-леки камъчета се избира най-тежкото. Тъй като не се поддържа никаква 

сортировка в масивите, то премахването на камъчето, което ще бъде взето като данък може да 

стане за константно време, като на негово място се запише последният елемент от масива и 

броят на елементите се намали с 1. Изпълнението на една операция от тип 1 е със сложност 

O(1). За изпълнението на операция от тип 2 трябва да се мине по всички списъци с камъчета  

линейно, което е със сложност O(N). Като се има предвид, че при изпълнение на операция от 

тип 2 във всеки град трябва да има поне по едно камъче, то операцията от този тип може да 

бъде изпълнена най-много [(N-M+1)/2] = O(N-M) пъти. Значи общата сложност на този 

алгоритъм е О(N(N-M)). Такова решение ще набере 30 точки. 

За да се добавят още 30 точки, камъчетата за всеки град трябва да се пазят не в обикновен 

масив, а в приоритетна опашка или пирамида – най-леките камъчета с най-висок приоритет  

или на върха на пирамидата. Операция от тип 1 се изпълнява с логаритмична сложност. В 

един град може да има най-много N-M+1  камъчета (това е така, тъй като в момент, в който се 

събира данък, във всеки град трябва да има поне по едно камъче). Тогава една операция от 

тип 1 ще бъде с максимална сложност O(log(N-M)). Операцията от тип 2 се състои в 

разглеждането на всички елементи във върха на пирамидите, избора на най-големия от тях и 

премахването му от съответната пирамида. Преглеждането и избора са със сложност O(M), а 

премахването на камъчето, което се плаща като данък – със сложност O(log(N-M)). По този 

начин, сложността на операция 2 в най-лошия случай е O(M+log(N-M)). Операция от тип 2 

може да се изпълни най-много О(N-M) пъти, а операция от тип 1 O(N) пъти. Сумарната 

сложност на алгоритъма е O(M(N-M)+Nlog(N-M)). Такъв алгоритъм ще реши и подзадача 2 и 

ще получи 60 точки. 

Слабото място на втория алгоритъм е, че операция от тип 2 се изпълнява със сложност 

O(M+log(N-M)). За да я направим и нея по-бърза, можем да реализираме пирамида или 

приоритетна опашка, в която да държим най-леките камъчета от всеки град, като този път във 

върха на пирамидата или с най-голям приоритет е най-тежкото камъче от тях, т.е. онова, което 

се взема като данък. С всяко такова камъче трябва да пазим номера на града, от който е 

дошло. Тогава операция от тип 1 продължава да се изпълнява със сложност O(log(N-M)). 

Операцията от тип 2 ще изглежда така: 

- Вземаме най-тежкото камъче от върха на пирамидата (на приоритетната опашка) с най-

леките камъчета и го премахваме от нея – сложност O(logM). 

- Тъй като знаем от кой град е това камъче, то го премахваме от пирамидата 

(приоритетната опашка) за този град – сложност O(log(N-M)). При това в структурата 

за този град „изплува“ на върха ново, най-леко камъче. 

- Това ново, най-леко камъче го добавяме в структурата с най-леки камъчета – това е 

операция със сложност O(logM). 



 

 

По този начин сложността на операция от тип 2 е O(logM)+ O(log(N-M))= O(logN). 

Тъй като се изпълняват общо N операции, то сложността на целия алгоритъм е O(NlogN). 

Това решение е реализирано в stones.cpp и използва структурата set от библиотеката STL. 

 

 


