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ALGORYTMIKA

Tetromino to przypadek szczególny Polyomino, w którym kostki 
składają się z czterech kwadracików, tak jak we wspomnianych 

już grach Tetris i Ubongo1. Problem polega na tym, żeby z dostęp-
nych elementów wypełnić pewien obszar, np. planszę 4×4 – jak na 
Rysunku 1. Ponadto zaprojektowanie układu mieszkania czy budyn-
ku można sprowadzić do rozwiązania Polyomino, gdzie każdy ele-
ment odpowiada pokojowi czy pomieszczeniu. Tego typu zagadnie-
nie podjęli autorzy pracy [5].

Rysunek 1. Przykład układanki Tetromino (źródło: [5])

Sudoku to również bardzo znana łamigłówka, która powszechnie wy-
stępuje w wersji 9×9. Opis problemu oraz dowód, dlaczego ta łami-
główka jest trudnym problemem, można znaleźć w [1].

Możemy sobie wyobrazić bezpośredni sposób rozwiązania powyż-
szych gier. Jednakże pokażemy nieco inne, pośrednie podejście. Miano-
wicie za pomocą algorytmu dla zupełnie innego (na pierwszy rzut oka) 
kombinatorycznego problemu rozwiążemy Sudoku oraz Tetromino. 

PROBLEM DOKŁADNEGO POKRYCIA
Przedstawimy zatem tak zwany Problem Dokładnego Pokrycia 
(ECP – Exact Cover Problem), o którym wiemy, że jest obliczenio-
wo bardzo trudny, należy do znanej klasy problemów NP-zupełnych 
[19], [22] i nie wiadomo, czy istnieje dla niego algorytm wielomia-
nowy. Opiszemy jednak interesujący algorytm (autorstwa Donalda 
Knutha) dla tego problemu, który – choć w pesymistycznym przy-
padku wykładniczy – daje zadowalający czas działania dla niektórych 
instancji rozważanego problemu.

1. Choć w tej drugiej grze są też dostępne kafelki składające się z dwu, trzech lub pięciu elementów. 
Odpowiednie ich nazwy to Domino, Tromino i Pentomino.

Puzzle w przemyśle
Na Rysunku 2 widzimy trójwymiarowy obiekt, który zostaje rozłożony na trzy piramidal-
ne (bazowe) części. Niech P(x, y) będzie figurą płaską w przestrzeni, a ƒ(x, y) ozna-
cza pewną funkcję w przestrzeni, której dziedziną jest zbiór P. Kształt jest piramidalny, 
jeśli jego podstawa jest figurą P, a pozostała część tworzy zbiór punktów należący do 
funkcji ƒ(x, y) oraz do wysokości poprowadzonej z ƒ(x, y) do punktu podstawy P. 
Ponadto ƒ(x, y) – P(x, y) ≥ 0 2.

Piramidalne kształty są optymalne do formowania, odlewania i warstwowego druko-
wania 3D. Wiele typowych obiektów nie jest piramidalnych, jak np. wspomniany obiekt 
widoczny na Rysunku 2, jednakże po rozłożeniu go na bazowe części umożliwia w efek-
cie oszczędność czasu i materiału podczas druku 3D. 

Rysunek 2. Obiekt przypominający wieżę Centralnej Telewizji Chińskiej (CCTV) w Peki-
nie (źródło: [14]). Kolorowa figura to przykład optymalnej dekompozycji piramidalnej, 
na której wyróżniono trzy odrębne części gotowe do wydruku 3D

Na Rysunku 3 rozważamy wersję dwuwymiarową tego problemu. W tym przypadku P 
jest odcinkiem, a funkcja ƒ(x) to np. łamana3. Obiekt pierwszy od lewej to podział 
pewnego kształtu na siedem bloków bazowych. Pozostałe trzy kolorowe obiekty to 
przykładowe rozwiązania, najlepszy z nich składa się z dwóch bazowych części (nie-
biesko-zielony). Możemy je również oznaczyć jako zbiory: {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}, 
{7}, {1, 2}, {1, 3}, {3, 4}, {4, 6}, {5, 6}, {6, 7}, {1, 2, 3}, {3, 4, 6}, {4, 5, 6}, 
{4, 6, 7}, {5, 6, 7}, {3, 4, 6, 7}, {4, 5, 6, 7}. Zatem najlepsze rozwiązanie składa 
się z rodziny dwóch zbiorów {1, 2, 3} i {4, 5, 6, 7} [3].

Rysunek 3. Dekompozycja obiektu na 7 piramidalnych części oraz kolorowe przykłady 
dekompozycji na mniejszą liczbę elementów bazowych (źródło: [3])

2. Zakładamy, że figura jest po transformacji geometrycznej, w której P leży w płaszczyźnie OXY oraz 
Z=P(x,y) = 0 i oś OZ jest skierowana do góry, natomiast f(x, y) >= 0.
3. Taka, która spełnia definicję funkcji.

efektywny algorytm Knutha dla problemu Dokładnego  
Pokrycia i jego zastosowanie w trudnych łamigłówkach
Niejeden z nas grał, a na pewno zna łamigłówki Sudoku czy Polyomino. To drugie od czasu 
wprowadzenia przez Solomona Golomba wzbudziło zainteresowanie matematyków zajmują-
cych się nauką i rekreacją. Liczne gry – jak np. Tetris czy Ubongo – łamigłówki i nierozwiąza-
ne problemy oparte są na tych zachwycających elementach, które powstają przez połączenie 
wzdłuż krawędzi wielu nie nachodzących na siebie kwadratów jednostkowych [18].
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Ponadto za pomocą algorytmu dla ECP można efektywnie roz-
wiązać inne znane problemy – takie jak piramidalna dekompozycja, 
projektowanie nowoczesnych układów scalonych czy apartamen-
towców. Co więcej, zagadnienia z matematyki rekreacyjnej, takie jak 
wspomniane wcześniej Sudoku czy Polyomino, dzięki algorytmowi 
dla ECP okażą się w praktyce nie takie trudne.

Wejściem dla problemu ECP jest pewien skończony zbiór U (uni-
wersum) i pewien zbiór podzbiorów zbioru U – innymi słowy rodzi-
na zbiorów F. Celem jest wybranie takich elementów rodziny F, któ-
re są parami rozłączne, a i ich suma daje U. Inaczej mówiąc, wybrana 
rodzina zbiorów tworzy podział zbioru U.

Rozważmy dla przykładu zbiór U, składający się z m początkowych 
liczb naturalnych oraz rodzinę zbiorów F składającą się z n elementów. 
Niech m = 7, wtedy U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} oraz F = {{3, 5, 6}, 
{1, 4, 7}, {2, 3, 6}, {1, 4}, {2, 7}, {4, 5, 7}}. Oznaczmy też przez 
Fi, gdzie 1 ≤ i ≤ n, kolejne zbiory z F, np. F2 = {1, 4, 7}. Na pewno 
do rozwiązania nie należą jednocześnie zbiory F1 oraz F3, gdyż np. 
element 3 należy do nich obu.

Zatem ostatecznym rozwiązaniem może być kolekcja zbiorów F1, F4, 
F5, które rzeczywiście są parami rozłączne oraz tworzą podział zbioru U.

ALGORYTM NIEDETERMINISTYCZNY
Aby znaleźć dokładne pokrycie zbioru U, przedstawimy najpierw 
niedeterministyczną wersję algorytmu, tj. w każdym jego kroku (do-
kładnie w wywołaniu rekurencyjnym) zgadujemy4, jaki zbiór z rodzi-
ny zbiorów F wybieramy. Tak więc algorytm bierze na wejście rodzi-
nę zbiorów F i wybiera pewien zbiór elementów z F (o ile istnieje), 
który spełnia warunki zadania. Po jego zakończeniu weryfikujemy 
poprawność rozwiązania.

Niedeterministyczny algorytm dla problemu ECP ma następującą 
postać:

Jeśli zbiór U jest pusty, to wyświetl rozwiązanie R i zakończ algorytm
Jeśli zbiór F jest pusty, to brak rozwiązania
W przeciwnym wypadku wybierz niedeterministycznie zbiór Fi (dla 
pewnego 1 ≤ i ≤ n) z rodziny F, taki że Fi jest podzbiorem U. Jeśli 
taki zbiór nie istnieje, to nie ma rozwiązania
Usuń zbiór Fi z rodziny zbiorów F
Dołącz Fi (lub po prostu numer zbioru) do częściowego rozwiązania 
R oraz usuń z U wszystkie elementy zbioru Fi

Powtarzaj ten algorytm rekurencyjnie na zredukowanym zbiorze U 
oraz F 5

ALGORYTM DETERMINISTYCZNY, 
CZYLI ALGORYTM BRUTE-FORCE DLA 
PROBLEMU ECP

Konsekwencją tego, że rozwiązujemy problem NP-trudny, jest fakt, 
że prawdopodobnie każdy deterministyczny algorytm będzie opar-

4. Taki model wyboru w praktyce prawdopodobnie nie istnieje. Odpowiedni algorytm mógłby 
działać na deterministycznym komputerze z nieograniczoną liczbą równoległych procesorów. Za 
każdym razem, kiedy możliwy jest więcej niż jeden wybór, tworzone są osobne procesy dla każdego 
z nich. Gdy jeden z takich potomnych procesów kończy się sukcesem, zwracamy rozwiązanie [17].
5. Przy rozważaniu algorytmów w modelu niedeterministycznym pytamy tylko, czy istnieje taki ciąg 
zgadywań, który da nam wynik w pożądanym czasie. W codziennym świecie programowania szyb-
kość jego działania zależeć będzie od tego, jak dobrze zgadujemy.

ty o proste (siłowe) wyszukiwanie w pewnej przestrzeni rozwiązań, 
którą tutaj jest rodzina pewnych zbiorów. Przypuśćmy, że mamy już 
pewne rozwiązanie częściowe. Stoimy zatem przed wyborem pewne-
go zbioru z F, który spełnia warunki zadania. Takich wyborów może 
być wiele, więc dla każdego z nich z osobna szukamy rozwiązania. 
Gdy w pewnym momencie okaże się, że nie możemy dokonać po-
prawnego wyboru oraz zbiór U nadal nie jest w całości pokryty, mu-
simy się cofnąć do najbliższego miejsca, z którego możemy podjąć 
inną decyzję. Zauważmy, że ten sposób przejścia po zbiorach przy-
pomina przeszukiwanie drzewa w głąb i występuje w praktyce jako 
algorytm z nawrotami (ang. back-tracking). 

Można by zapytać, czy w ogóle warto podejmować próby rozwią-
zywania problemu, o którym wiemy, że jest NP-trudny i prawdopo-
dobnie najlepszy algorytm będzie działać i tak w czasie wykładnicz-
nym, chyba że P = NP. Typowy algorytm wykładniczy ma często 
złożoność postaci O(2n) lub O(n!), co oznacza, że np. algorytm o 
złożoności O(2n) działa na współczesnym, typowym komputerze 
szybko dla n < 27, ale dla kolejnych n czas wykonania jest już jed-
nak bardzo zauważalny. Nie zawsze jednak tak musi być! Może się 
okazać, że nasz algorytm działa w czasie  i wówczas takie roz-
wiązanie może działać szybko dla n < 27 × c, co może być zadowa-
lające przy odpowiednio dużej stałej c.

POSTAĆ MACIERZOWA ECP
Problem Dokładnego Pokrycia można też przekształcić do wygod-
niejszej postaci macierzy binarnej.

Przypomnijmy zatem, że zbiór U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} oraz 
F = {{3, 5, 6}, {1, 4, 7}, {2, 3, 6}, {1, 4}, {2, 7}, {4, 5, 7}}.

Kolumny macierzy będą reprezentować U. Natomiast o wierszach 
macierzy będziemy myśleć jak o kolejnych zbiorach Fi. Na przykład 
zbiór F2 = {1, 4, 7} będziemy reprezentować jako {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1}, 
tj. stawiamy jedynkę wszędzie tam, gdzie odpowiedni numer kolum-
ny reprezentuje element ze zbioru Fi. Kolumny można też oznaczyć 
kolejnymi literami alfabetu, tj. U = {A, B, C, D, E, F, G}, wtedy 
np. F2 = {A, D, G}. Spójrzmy na Rysunek 4, na którym mamy pełną 
reprezentację rodziny F w postaci macierzy binarnej.

Rysunek 4. Macierz zero-jedynkowa, dla której przykładowym pokryciem są wiersze 
o numerach (licząc od góry) 1, 4, 5 (źródło: [2])

Ostatecznie więc problem ECP brzmi: czy istnieje zbiór wierszy za-
wierający dokładnie jedną jedynkę w każdej kolumnie?

Jeśli n jest liczbą wierszy, a m kolumn macierzy, to wtedy liczba 
wszystkich wyborów wierszy wynosi 2n. Z góry więc złożoność algo-
rytmu można oszacować przez O(m2n). Ponieważ w każdym węźle 
trzeba sprawdzić, czy nie pokryliśmy całego wiersza, stąd dodatkowy 
czynnik m. Zauważmy jednak, że zwykle nie musimy sprawdzać każ-
dego wyboru.
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