
Bierki

Dostępna pamięć: 32 MB.

Jaś lubi budować trójkąty z bierek. W tym celu trzyma je w worku, z którego wybiera trzy bierki
na chybił–trafił. Bierki mogą mieć różne długości i nie zawsze Jaś może zbudować trójkąt, a wtedy wpada
w histerię. Mama Jasia ma dość histerycznych napadów synka i dlatego poprosiła Ciebie o pomoc. Na-
leży odrzucić niektóre bierki w taki sposób, aby z pozostałych zawsze dało się ułożyć trójkąt, jednocześnie
zostawiając jak najwięcej bierek w worku.

Zadanie
Opracuj program, który:

• wczyta ze standardowego wejścia liczbę bierek w worku oraz ich długości,

• obliczy największą liczbę bierek, którą można pozostawić w worku, tak żeby z każdych trzech z nich
można było utworzyć trójkąt,

• wypisze na standardowe wyjście wynik.

Wejście
W pierwszym wierszu zapisano liczbę N (5 ≤ N ≤ 30.000), oznaczającą liczbę bierek w worku. W każdym
z następnych N wierszy zapisano długość jednej bierki. Długość bierki jest liczbą całkowitą z przedziału
[1;500].

Wyjście
W pierwszym wierszu wypisz liczbę bierek, które powinny zostać w worku.

Przykład
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poprawnym wynikiem jest:
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Rozwiązanie
Z trzech odcinków można zbudować trójkąt wtedy i tylko wtedy, gdy suma długości dwóch krótszych

jest większa niż długość najdłuższego. Pomyślmy najpierw o algorytmie siłowym, który dla każdej pary
bierek sprawdza z którymi z pozostałych bierek można ułożyć trójkąt. Różnych par mamy ∑

n−1
i=1 i = n(n−1)

2 =
O(n2), sprawdzenie pozostałych n− 2 odcinków zajmuje czas O(n), co łącznie daje algorytm działający
w czasie O(n3).

Zauważmy, że posortowanie bierek (np. w kolejności nierosnącej, co przyjmuję jako założenie w dalszej
części opisu) może znacznie skrócić czas działania takiego algorytmu. Jeśli wybieramy bierki od największej
i zaczniemy od pewnej bierki i-tej, to numer drugiej bierki j musi spełniać j > i, i dalej, numer trzeciej k
musi spełniać k > j. Ponadto dobieranie drugiej bierki można przerwać w momencie, gdy j-ta bierka jest
ponad dwukrotnie mniejsza od i-tej. Ponieważ bierki mamy posortowane, to k-ta bierka będzie co najwyżej
takiej długości, jak j-ta, a więc łącznie będą krótsze od najdłuższej i już trójkąt nie powstanie. W podobny
sposób można ograniczyć wyszukiwanie k-tej bierki.

Takie małe optymalizacje mogą znacząco przyspieszyć czas działania programu na niektórych testach,
jednak wciąż nie zmniejszają dużej złożoności algorytmu. Nawet poprawienie znajdowania trzeciej bierki
granicznej poprzez zastosowanie wyszukiwania binarnego obniży złożoność zaledwie do O(n2log n), czyli
wciąż za wiele dla odpowiednio masywnych lub złośliwie ułożonych danych wejściowych.

Spójrzmy jeszcze raz na ograniczenia podane w treści zadania. Długość każdej bierki należy do prze-
działu [1;500] (rozmiar tego przedziału będę oznaczał literą m), co oznacza, że możemy posortować bierki
kubełkowo w czasie O(n) i pamięci O(m), a następnie użyć powyższego algorytmu, który w tym wypadku
będzie miał złożoność rzędu O(m2log m).

Chociaż w ten sposób powinniśmy otrzymywać wyniki wystarczająco szybko dla tego zadania, można
skonstruować metodę, która będzie zarówno szybsza jak i prostsza w działaniu (a co za tym idzie również
implementacji). Iterujemy po bierkach w kolejności malejącej ustalając aktualnie badaną jako największą
z szukanej trójki i określmy jej długość jako xmax. Teraz drugiej szukamy w taki sposób, aby była ona najkrót-
szą “dopuszczalną” bierką, tzn. aby wzięcie dowolnej mniejszej jako trzeciej uniemożliwiłoby zbudowanie
trójkąta. Niech ta druga bierka ma długość xmin.

Jak łatwo zauważyć, każda bierka o długości x spełniającej xmin ≤ x ≤ xmax może pozostać w worku
— zawsze będziemy mogli z dowolnych trzech złożyć trójkąt. Wystarczy więc dla każdej bierki znaleźć
jej xmin, a następnie policzyć ile mamy bierek spełniających powyższą nierówność i wybrać maksimum z tych
wartości jako wynik. W implementacji wyszukującej tę informację liniowo mamy i tak algorytm działający
kwadratowo. Ostateczna złożoność (razem z sortowaniem) wynosi więc O(n+m2).

2


