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1 Warm-up and recap

True or false? Justify your answer!

•
√
n = Ω(log(n))

• n! = O(n2019)

• Insertion-sort performs like quicksort on an almost sorted sequence.

• 3n2 + 1
n

+ 4 = Θ(n2)

• n log(n) + n = O(n log n)

2 Majdnem rendezett tömb

Adott különböz® számoknak egy növekv®en rendezett A[1 : n] tömbje. A
tömb elemeit valaki megkeveri, de csak annyira, hogy minden egyes elem új
helye az eredetit®l legfeljebb k távolságra esik. Adjunk hatékony algoritmust
az eredeti állapot helyreállítására!

3 Legközelebbi pontpár

Adott egy P = {p1, p2, . . . , pn} ponthalmaz a síkon. Szokásos módon, a
pi = (xi, yi) és pj = (xj, yj) pontok távolsága√

(xi − xj)2 + (yi − yj)2.

Adjunk hatékony algoritmust a két legközelebbi pont meghatározására (ha
több ilyen pár is van, akkor megelégszünk az egyikkel)!

4 Bináris számok rendezése

Adott d jegy¶ bináris számok egy A[1 : n] tömbje. Tervezzünk O(nd) költ-
ség¶ algoritmust a tömb rendezésére!
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5 Többségi elem

Ha egy A[1 : n] tömbben van olyan elem, amely több, mint n/2 példány-
ban fordul el®, akkor azt a tömb többségi elemének nevezzük (nyilvánvaló,
hogy legfeljebb egy többségi elem lehet egy tömbben). A tömb elemei nem
feltétlenül egy rendezett halmazból valók, ezért csak azt tudjuk ellen®rizni,
hogy két elem megegyezik-e, más típusú összehasonlításokat nem tudunk
végezni. Adjunk hatékony algoritmust annak eldöntésére, hogy a tömb tartalmaz-
e többségi elemet!

6 The power of randomized algorithms: Bonus∗

Freivald's algorithm is a randomized algorithm to check the correctness of a
matrix multiplication. Suppose you have A,B,C ∈Mn∗n and prover claims,
that A×B = C. Veri�er can check this without computing the costly matrix
multiplication. Procedure works as follows:

• Veri�er generates a n× 1 random binary vector −→r , i.e. −→r ∈ {0, 1}n

• Veri�er computes
−→
P = A× (B−→r )− C−→r

• Veri�er outputs "YES" if
−→
P = (0, 0, . . . , 0)T ; "NO", otherwise.

It is quite easy to see, that the algorithm is complete, namely if multi-
plication is correct then prover can always convince veri�er. However with a
constant probability a cheating prover could convince veri�er. Show that if
A × B 6= C, then the probability that the algorithm returns "YES" is less
then or equal to 1
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