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ЗАСТОСУВАННЯ МЕМОІЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ МІНІМІЗАЦІЇ КІЛЬКОСТІ 
ЗНАКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
В статті порівнюються способи розв’язання задачі мінімізації кіль-
кості додавань із застосуванням мемоізації на основі методів реку-
рсії та динамічного програмування. Наведено рекурентні формули 
прямого і зворотного ходу методу динамічного програмування для 
розв’язування цієї задачі. Визначено і обґрунтовано обмеження на 
проміжні результати її розв’язків. Наведено фрагменти програм 
мовою C# для реалізації запропонованих способів мінімізації кіль-
кості додавань. Показано, що використання мемоізації для відсі-
кання неефективних варіантів перебору дає змогу прискорити ви-
конання відповідних алгоритмів в десятки разів. 
Ключові слова: мемоізація; задачі динамічного програмування; роз-
становка знаків арифметичних операцій. 
 

Вступ. Як відомо, мемоізація в програмуванні – це збереження 

результатів виконання фрагменту коду для запобігання виконання 

повторних обчислень [1]. Традиційно мемоізацію використовують 

для запам’ятовування результатів виконання функції при заданих 

значеннях параметрів. Тоді в процесі повторних викликів такої фун-

кції з тими ж параметрами відразу повертається збережене значен-

ня, а не виконуються ті ж самі розрахунки ще раз. Таким чином, ме-

моізація дає змогу прискорити виконання обчислень, хоча й вимагає 

витрат пам’яті для збереження результатів розрахунків [2; 3; 4]. Та-

кож на сьогодні мемоізація використовується не лише для збіль-

шення швидкості виконання програм, а й, наприклад, під час рекур-

сивного синтаксичного розкладу в узагальненому алгоритмі низхід-

ного синтаксичного аналізу [2] чи при табулюванні значень предика-

тів в мовах логічного програмування [1]. У цій публікації ми покаже-

мо, як можливо застосовувати мемоізацію для підвищення ефектив-

ності розв’язування задач розстановки знаків арифметичних опера-
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цій. 

Постановка завдання дослідження. Аналіз літературних дже-
рел. Задачі на розстановку знаків арифметичних операцій пропону-

ються учням середньої школи починаючи з п’ятих класів та широко 

використовуються на олімпіадах з математики та інформатики як у 

школах, так і в ВНЗ (наприклад, класична задача № 568 з [5]). Зрозу-

міло, що для кожної задачі розстановки знаків арифметичних опера-

цій хотілося б швидко отримувати всі розв’язки, тому розробка про-

грамного забезпечення для ефективного розв’язування таких задач 

є на сьогодні актуальним завданням. Традиційно в задачах цього 

типу пропонується розставити знаки арифметичних операцій та кру-

глі дужки між заданими цифрами введеного рядка так, щоб максимі-

зувати значення отриманого арифметичного виразу. Розв’язуються 

такі задачі з використанням принципу оптимальності на підвідрізках 

методу динамічного програмування [6; 7], оскільки для кожної підпо-

слідовності цифр введеного рядка не потрібно зберігати всеможливі 

значення отриманих арифметичних виразів, а достатньо запам’ятати 

лише ту підпослідовність знаків, при якій значення отриманого ари-

фметичного виразу буде максимальним. Ми ж розглянемо задачу 

складнішого типу, в якій для чергової підпослідовності цифр, яка по-

чинається з початку рядка, потрібно мінімізувати кількість знаків 

арифметичних операцій для кожного отриманого значення виразу. 

Дослідимо, наприклад, шляхи прискорення розв’язування за допо-

могою мемоізації задачі D 1/8 фіналу олімпіади з командного про-

грамування ACM-ICPC 2018, що відбулася в Україні 21 квітня 2018 

року. Цю задачу на олімпіаді розв’язали лише декілька команд, що 

також вказує на актуальність даного дослідження. У перефразова-

ному вигляді умова цієї задачі формулюється так: 

Задача D. Дивне рівняння. Напишіть програму, яка вставляє 

найменше число операцій додавання зліва в рядок форми a = s 

(0 ⩽ a < 101000, 0 ⩽ s ⩽ 5000) так, щоб зробити вираз правильним. Чи-

сла у виправленому рівнянні можуть містити довільну кількість ве-

дучих нулів. Якщо задача має декілька розв’язків, то вивести будь-

який з них. Наприклад, для вхідного рядка 4475=56 має бути виве-

дено 4+47+5=56 або 44+7+5=56. Задача має розв’язуватися не довше 

ніж за 1.5 с. 

На перший погляд здається, що цю задачу можна було б 

розв’язати методом повного перебору [8]: після кожної цифри, крім 

останньої, може стояти знак ‘+’, а може і не стояти. Тобто маємо два 

варіанти. Всього ж різних варіантів перебору знаків арифметичних 
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операцій між всіма цифрами виправлених рівнянь буде 2countDigit-1, де 

countDigit = length(a) – кількість цифр у лівій частині виразу a = s. Ви-

ходячи з обмежень задачі, ця кількість може сягати 2999, що робить 

неможливим її розв’язання за відведений час згаданим методом 

прямого перебору. Тому запропонуємо варіанти розв’язання постав-

леної задачі методами рекурсії та динамічного програмування [7] з 

оптимальністю на префіксі, використовуючи мемоізацію [1–4]. Осно-

вні результати цієї статті доповідалися на конференції [9]. Тут ми де-

тальніше проаналізуємо результати проведених експериментів. 

Обмеження на проміжні результати розв’язку. Зрозуміло, що 

після зчитування вхідного рядка, a має бути рядком, а s – числом. 

Позначимо через   ,. iaToIntConvertdigiti   1,0  countDigiti  – 

чергову цифру з цієї частини, а за допомогою 





j

il

l

lj

ji digitnumber 10,  – число в десятковій системі числення з 

цифри idigit  по цифру jdigit . 

Проаналізуємо чотирирівневе дерево можливих варіантів 

розв’язків для прикладу з умови поставленої задачі, наведене на 

рис. 1. Вершина цього дерева відповідає початковій цифрі digit0, а 

кожен наступний рівень – варіантам включення наступної цифри. 

Для забезпечення компактності дерева на четвертому його рівні на-

ведені лише значення лівих частин виразів. 

    
Рис. 1. Дерево можливих варіантів розв’язків для виразу 4475=56 

 

З кожною наступною цифрою кількість варіантів збільшується 

вдвічі, оскільки ця цифра може як додаватися до кожного з попере-

дніх варіантів (на рис. 1 між блоками позначено пунктиром), так і до-
писуватися в кінці останнього доданка до них (між блоками позна-

чено суцільною лінію, а в середині блоків – символом ’&’). 

Обмеження на проміжні результати випливають з таких мірку-

4 

4+4=8 4&4=4

4+4+7=15 4+4&7=51 4&4+7=51 4&4&7=44

20 83 56 479 56 119 452 4475 

digit0=4 

 

 

digit1=4 
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вань: 

1. Включення кожної наступної цифри не зменшує (якщо це не 

нуль – то завжди збільшує) значення у лівій частині виразу. Найме-

нше значення лівої частини буде, коли між всіма цифрами вставити 

плюси, а найбільше – коли плюси не вставляти зовсім. Тому вирази, 
в яких останній додаток чи вся сума перевищують s, доцільно ви-
ключати з подальшого розгляду. На рис. 1 такі блоки варіантів за-

штриховані діагонально. Для наведеного прикладу такі виключення 

дають змогу зменшити кількість обчислень на третьому рівні на 25%, 

а на четвертому – на 62.5%. 

2. На кожному рівні поєднувати гілки з однаковими значеннями 

виразів неможливо, адже подальше приєднання наступних цифр 

може породити різні варіанти. Наприклад, неможливо поєднати два 

варіанти третього рівня зі значеннями 51 (на рис. 1 виведені на сіро-

му фоні), оскільки на четвертому рівні після приєднання цифри 5 во-

ни породжують два різні варіанти зі значеннями 479 та 119. Хоча пі-

сля додавання цієї цифри отримуються два однакові значення 56. 

Отже, поєднання варіантів з однаковими значеннями на тому ж рів-
ні доцільне лише тоді, коли ці варіанти мають ще й однаковий 
останній доданок. Іншими словами, поєднувати варіанти з однако-

вими значеннями доцільно лише перед додаванням. Виходячи з 

умови задачі, для подальшого розгляду серед таких варіантів потрі-
бно залишати той, що має меншу кількість плюсів. 

3. На останньому рівні серед всіх варіантів потрібно обрати той, 

який, по-перше, рівний s, і, по-друге, серед всіх варіантів, рівних s, 

має найменшу кількість плюсів. Наприклад, на рис. 1 серед двох ва-

ріантів четвертого рівня зі значенням 56 можна залишити будь-який, 

оскільки кожен з них має по два плюси. Після цього для обраного 

варіанта потрібно визначити позиції плюсів, що його формують (на 

рис. 1 блоки цього шляху заштриховані горизонтально). 

Рекурсивний спосіб розв’язання задачі розстановки знаків 
арифметичних операцій. З кожним доданком лівої частини її зна-

чення не зменшується. Отож, розв’язуючи поставлену задачу, необ-

хідно, по-суті, розподілити загальну суму s, записану в правій части-

ні, між доданками лівої частини і серед всіх таких розподілів обрати 

той, що містить найменшу кількість плюсів. Тому дослідимо механізм 

виконання процедури InsertPlus, записаної мовою C#, для вставки 

чергового плюса після кожного допустимого числа ,,istartPosnumber  

,1,  countDigitstartPosi  не більшого від remainder – нерозподіле-

ного залишку s, якщо до позиції startPos вже зустрічалося 
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countLeftPlus плюсів: 
static void InsertPlus(int startPos, int countLeftPlus, int remainder) 

Ця процедура орієнтована на пошук найменшої кількості плюсів 

для розподілу s між доданками лівої частини, тому якщо зліва від 

позиції startPos вже накопичилася кількість плюсів, рівна мінімаль-

ній на цей час для таких розподілів, то розставляти наступні плюси 

більше не має змісту: 
 {if (countLeftPlus == minCountPlus) 

   return; //кращий розподіл вже не отримаємо 

Інакше, послідовно збільшуючи i, ця процедура рекурсивно фо-

рмує числа istartPosnumber , , поки не буде опрацьовано всі цифри лівої 

частини або чергове число не перевищить нерозподілений залишок 
remainder: 

  int number = 0; //змінна для допустимих чисел 

  int i = startPos, last; 

  while (i < countDigit-1 && digit[i] == 0) 

   i++; //пропускаємо попередні незначущі нулі 

  while (i < countDigit) 

   {//last вказує на останню опрацьовану цифру, 

    //а i – на наступну цифру за нею 

    number = number * 10 + digit[last=i++]; 

    if (number > remainder) return; 

Якщо опрацьовано всі цифри лівої частини і чергове число 

співпадає з нерозподіленим залишком (тобто загальна сума черго-

вих доданків лівої частини рівна s) та отримана кількість плюсів 

менше мінімальної на цей час, то запам’ятовуємо отриману кількість 

плюсів та їх позиції: 
    if (i==countDigit) 

     {if (number == remainder) 

       if (countLeftPlus < minCountPlus) 

        {minCountPlus = countLeftPlus; 

         for (int j = 0; j < minCountPlus; j++) 

          minPozPlus[j] = pozPlus[j]; } 

      return; } 

Інакше, якщо після сформованого числа istartPosnumber ,  ще є ци-

фри, то фіксуємо ’+’ після цього числа і рекурсивно розставляємо 

плюси, починаючи з наступної цифри. При цьому нерозподілений за-

лишок remainder зменшується на число istartPosnumber , : 

m:  pozPlus[countLeftPlus] = last; 

    InsertPlus(i, countLeftPlus + 1, remainder - number); }} 

Перед першим викликом цієї процедури занесемо у змінну мі-

німальної кількості плюсів minCountPlus кількість цифр у лівій части-

ні виразу. Будь-який прийнятний варіант розстановки плюсів між 

цими цифрами забезпечить їх меншу кількість (адже між цифрами 
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завжди можна поставити менше плюсів, ніж є самих цифр). Тому як-

що після рекурсивної розстановки плюсів у всій лівій частині ця мі-

німальна кількість залишиться без змін, то це буде вказувати на те, 

що коректно їх розставити неможливо: 
minCountPlus = countDigit; 

//розподіляємо значення правої частини від початку лівої частини 

InsertPlus(0, 0, s); 

if (minCountPlus == countDigit) 

 {Console.WriteLine("Problem solving is absent"); 

  return; } 

Інакше вставимо плюси між цифрами лівої частини і виведемо 

результат: 
string res = ""; j=0; //індекс чергового плюса 

for (i = 0; i < countDigit; i++) 

 {res+= a[i].ToString(); 

  if (j < minCountPlus && minPozPlus[j] == i) 

   {res += "+"; j++; }} 

res += "=" + s.ToString(); 

Console.WriteLine(res); 

Наведена рекурсивна процедура розв’язання поставленої за-

дачі, звичайно, перебирає значно менше від 2countDigit-1 варіантів розс-

тановки плюсів, оскільки враховує перше і останнє обмеження на 

проміжні результати розв’язку з попереднього розділу. Але при мак-

симальних значеннях countDigit та s виконання цієї процедури три-

ває більше доби (!). Тому прискоримо цю процедуру за допомогою 

мемоізації. Для цього збережемо в двовимірному масиві для кожної 
опрацьованої цифри з позиції last і кожного наступного нерозподіле-

ного залишку istartPosnumberremainder ,-  мінімальну кількість розста-

влених плюсів зліва. Ці значення дадуть змогу не виконувати пода-

льші рекурсивні виклики для розподілів цих самих залишків після 

тих же позицій з неменшою кількістю плюсів зліва (по суті, це 

об’єднання проміжних результатів згідно з другим обмеженням). 

Фрагмент коду для такого прискорення наведеної процедури встав-

ляється перед міткою m і може мати такий вигляд: 
//якщо такий залишок з цієї позиції розглядався 

//і кількість плюсів зліва була не більшою від поточної 

if (prevCountPlus[last, remainder-number] > 0 && 

    prevCountPlus[last, remainder-number] <= countLeftPlus)  

 continue; //переходимо до наступної цифри 

//інакше запам’ятовуємо менше плюсів 

prevCountPlus[last, remainder-number] = (short)countLeftPlus; 

Така мемоізація прискорює виконання поставленої задачі розс-

тановки знаків математичних операцій при максимальних значеннях 

countDigit та s до 11.6 с (в понад 7000 разів), хоча й вимагає додатко-
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вих 2×(countDigit-1)×s байтів пам’яті для зберігання масиву 

prevCountPlus і все-таке не задовольняє встановлене обмеження по 

часу (1.5 с). Отже, розглянемо ще один варіант її розв’язання. 

Розв’язання задачі розстановки знаків математичних опера-
цій методом динамічного програмування. Наведемо рекурентні фо-

рмули для прямого ходу розв’язання поставленої задачі методом 

динамічного програмування. Нехай змінна стану системи ji ,  – це 

накопичена j-та сума від початку рядка до опозиції i включаючи. Ви-

значати цю змінну будемо рекурентно від початку і до кінця лівої ча-

стини. Зрозуміло, що 

 00,0 digit . (1) 

Як вже зазначалося, кожна наступна цифра digiti збільшує кіль-

кість можливих варіантів (можливих значень j) вдвічі, адже ця цифра 

може як додаватися до кожної попередньої накопиченої суми ji ,1 , 

так і дописуватися до її останнього доданка jilastNumber ,1 . Тому 

   

i-1,j/2

i-1, j-1 /2 1 1 2

якщо парне,

9 якщо непарне,

1 1 0 2 1

i

i , j
ii , j /

i

digit , j

lastNumber digit , j

i , countDigit , j , ,




  

      

   

        (2) 

де 

 ,00,0 digitlastNumber   (3) 

 








 непарне.якщо,10

парне,якщо,

2/1,1

, jdigitlastNumber

jdigit
lastNumber

iji

i

ji  (4) 

Верхні вітки в системах (2), (4) відповідають додаванню чергової 

цифри, а нижні – її дописування до останнього числа. Позначимо те-

пер через jicountPlus ,  кількість плюсів у формуванні накопиченої 

суми ji , . Тоді цільова функція задачі задається так: 

 ,00,0 countPlus  (5) 

 
 













непарне.якщо,

парне,якщо,1

2/1,1

2/,1

, jcountPlus

jcountPlus
countPlus

ji

ji

ji  (6) 

Після застосування рекурентних співвідношень (2), (4), (6) для фор-

мування розв’язку поставленої задачі спочатку визначимо найменше 

число операцій додавання у всьому рядку a та індекс варіанта, при 

якому цей мінімум досягається: 
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 (7) 

Індекс варіанта, що забезпечує загальну мінімальну кількість 

плюсів, для кожного з попередніх символів обчислимо в процесі 

зворотного ходу методу динамічного програмування ітеративно: 

   .0,2,2/
*

1

*   countDigitiindexindex ii  (8) 

І, нарешті, в розв’язку задачі між всіма суміжними символами i та i+1 

лівої частини a вставимо плюси тоді, коли 

*
1

* ,1, 


ii indexiindexi
countPluscountPlus  (тобто мінімальна кількість плюсів 

від початку до суміжних символів різна). 

Як вже зазначалося, враховуючи обмеження задачі, кількість 

ji ,  може сягати 2999, що робить неможливим її розв’язання за відве-

дений час безпосередньо за співвідношеннями (1) – (6). Тому для ji ,  

врахуємо і посилимо два перших обмеження, наведені у третьому 

розділі (третє з цих обмежень враховується співвідношеннями (7), 

(8)). 

Перше з цих обмежень формалізується до вигляду ., sji   Вра-

ховуючи, що з кожною цифрою накопичені суми збільшуються як мі-

німум на цю цифру, посилимо це обмеження до 

 





1

1

,

countDigit

ik

kji digits .  (9) 

Для довгих рядків форми a = s це обмеження дає змогу відкинути 

понад 90 % станів системи ji , . 

Друге обмеження забезпечує можливість відкидання ,, ji  якщо 

при додаванні чергової цифри попередню накопичену суму j/21,-i  

можна забезпечити не більшою кількістю плюсів, тобто відкидання 

можливе, якщо існує jk   (j та k – парні), таке що 

 ., 2/,12/,12/,12/,1 kijikiji countPluscountPlus     (10) 

Для реалізації саме таких обмежень ми й застосуємо мемоізацію: за-

мість того, щоб для кожного 2/,1 ji  аналізувати всі раніше обчислені 

2/,1 ki  та відповідні їм кількості плюсів, створимо одновимірний ма-

сив minPlusPrevSuma, в якому для кожної розрахованої накопиченої 

суми до попередньої цифри будемо зберігати мінімальну кількість 

плюсів. Тоді при додаванні чергової цифри кожну отриману накопи-
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чену суму будемо зберігати лише перший раз, збільшивши мінімаль-

ну кількість плюсів до попередньої цифри на одиницю. Інші варіанти 

з цією ж накопиченою сумою при додаванні тої ж цифри можна буде 

ігнорувати. Масив minPlusPrevSuma формується з масиву 

minPlusCurrentSuma, який містить мінімальну кількість плюсів до по-

точної цифри включно для кожної розрахованої накопиченої суми і 

використовується ще й для формування рядка результату. 

Застосовуючи на практиці рекурентні співвідношення (2), (4), 

(6), будемо зберігати лише ті накопичені суми ji , , які задовольняють 

обмеження (9), (10), і тому для зворотного ходу напряму використати 

(8) не вдасться. Ось чому для реалізації зворотного ходу методу ди-

намічного програмування доцільно створити двовимірний масив кі-

лькостей цифр в останньому доданому числі arrayCDLN[i, suma] (ско-

рочення від array of Counter Digits in the Last Number) для кожної по-

зиції i та кожної накопиченої суми suma. Цей же масив ми будемо 

використовувати для перевірки наявності такої ж накопиченої суми 

стосовно чергової цифри. 

Наведемо тепер фрагменти програми мовою C# для розстанов-

ки плюсів методом динамічного програмування. Як слідує з співвід-

ношень (1)–(6), кожен варіант накопиченої суми характеризується 

останнім доданком та кількістю плюсів. Тому для зберігання таких 

варіантів створимо відповідну структуру, де поле suma містить ji , : 

struct Variant 

 {public int suma, lastNumber; 

  public short countPlus; } 
На початку програми сформуємо масиви цифр та обмежень на 

накопичені суми для кожної позиції з лівої частини (9): 
countDigit=a.Length; 

digit = new int[countDigit]; 

//формування масиву цифр з символів лівої частини 

for (i = 0; i < countDigit; i++) 

 digit[i] = a[i] - 48;  

//формування максимально допустимих сум  

//для кожної позиції лівої частини 

int[] maxSuma = new int[countDigit]; 

maxSuma[countDigit - 1] = s; 

for (i = countDigit - 2; i >= 0; i--) 

 maxSuma[i] = maxSuma[i + 1] - digit[i + 1]; 

Створимо також масив кількостей цифр в останньому доданому 

числі для кожної допустимої позиції та кожної накопиченої суми, два 

масиви для зберігання мінімальної кількості плюсів для варіантів, 

відповідно, попередньої та поточної позиції, оголосимо списки варіа-

нтів цих позицій та сформуємо варіант для першої цифри: 
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//суми, більші за s,оброблятися не будуть 

short[,] arrayCDLN = new short[countDigit, s+1]; 

//формування масиву мінімальних кількостей 

//плюсів для можливих сум до попередньої позиції 

int[] minPlusPrevSuma = new int[s + 1]; 

//формування масиву мінімальних кількостей 

//плюсів для можливих сум до поточної позиції 

int[] minPlusCurrentSuma = new int[s + 1]; 

//створення списку варіантів сум першої позиції 

List<Variant> prevVariant=new List<Variant>(1); 

//опис вказівки на варіанти сум поточної позиції 

List<Variant> currentVariant; 

//формуємо вузол з першої цифри 

Variant v; 

v.suma = v.lastNumber = digit[0]; //(1), (3) 

v.countPlus = 0; //(5) 

prevVariant.Add(v); 

arrayCDLN[0, v.suma] = 1;//в числі – одна цифра 

В процесі прямого ходу методу динамічного програмування бу-

демо створювати список з подвійною ємністю відносно кількості ва-

ріантів попередньої позиції, адже до попередніх варіантів чергова 

цифра може як додаватися, так і дописуватися. Для варіанта дода-

вання останньої цифри кожну отриману суму будемо зберігати лише 

один раз – з мінімальною кількістю плюсів: 
//прямий хід методу динамічного програмування 

for (i = 1; i < countDigit; i++) 

 {//резервуємо місце під максимально можливу 

  //кількість варіантів накопичених сум для поточної позиції 

  currentVariant=new List<Variant>(prevVariant.Count*2); 

  //додавання цифри до варіантів попередньої цифри 

  for (j = 0; j < prevVariant.Count; j++) 

   {suma = prevVariant[j].suma + digit[i]; 

    if (suma>maxSuma[i]) 

     continue; //реалізація обмеження (9) 

    //записуємо варіант накопиченої суми, 

    //якщо відносно цієї цифри вона ще не зустрічалася – обмеження (10) 

    if (arrayCDLN[i,suma]==0) 

     {//формуємо новий вузол 

      v.suma = suma; //(2) для парних 

      v.lastNumber = digit[i]; //(4) для парних 

       //кількість плюсів – мінімальна з усіх варіантів, 

       //що забезпечували попередню суму 

      countPlus = (short) (minPlusPrevSuma[prevVariant[j].suma]+1); 

      v.countPlus = countPlus; //(6) для парних 

      currentVariant.Add(v); //запис варіанта 

      minPlusCurrentSuma[suma] = countPlus; 

      //останній доданок містить лише одну цифру 

      arrayCDLN[i, suma] = 1; }} 
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Якщо ж відбувається дописування чергової цифри до варіантів 

попередньої цифри (у формулах (2), (4), (6) – вітки для непарних), то 

відкидаємо лише варіанти, які не задовольняють обмеження (9): 
  for (j = 0; j < prevVariant.Count; j++) 

   {//дописуємо поточну цифру до останнього 

    //числа варіанта суми попередньої цифри 

    suma = prevVariant[j].suma + 

     prevVariant[j].lastNumber*9+digit[i];//(2) 

    if (suma > maxSuma[i]) 

     continue; //реалізація обмеження (9) 

    //формуємо новий вузол 

    v.suma=suma; 

    v.lastNumber=prevVariant[j].lastNumber*10+ 

     digit[i]; //(4) – дописування цифри 

    v.countPlus=prevVariant[j].countPlus; //(6) 

    currentVariant.Add(v); //запис варіанта 

    //якщо відносно цієї цифри така сума ще не зустрічалася, 

    //або зустрічалася з більшою кількістю плюсів 

    if (arrayCDLN[i, suma] == 0 || 

        (arrayCDLN[i,suma]!=0 && v.countPlus<minPlusCurrentSuma[suma])) 

     {//то зберігаємо кількість плюсів сформованого варіанта 

      minPlusCurrentSuma[suma] = v.countPlus; 

      //зміна довжини числа при дописуванні цифри 

      arrayCDLN[i, suma] = (short)  

       (arrayCDLN[i-1, prevVariant[j].suma]+1); 

     }} 

  //перехід до наступної цифри – 

  //поточні мінімальні кількості плюсів стають попередніми 

  prevVariant = currentVariant; 

  prom = minPlusPrevSuma; 

  minPlusPrevSuma = minPlusCurrentSuma; 

  minPlusCurrentSuma = prom; } 

В процесі зворотного ходу методу динамічного програмування 

будемо дописувати числа з кінця, орієнтуючись на кількість цифр 

останнього доданка: 
//якщо є варіант розстановки плюсів, рівний правій частині 

if (arrayCDLN[countDigit-1,s]!=0) 

 {string res = '=' + s.ToString(); 

  i = countDigit - 1; //позиція опрацювання 

  suma = s; //нерозподілений залишок зліва 

  while (i >= 0) 

  {j = arrayCDLN[i, suma]; //довжина ост. доданка 

   int multiplier=1; //вага молодшого розряду 

   while (j>0) 

   {//дописуємо символ чергової позиції до результату зліва 

    res = s[i].ToString() + res; 

    //зменшуємо нерозподілену суму 

    suma-=digit[i]*multiplier; 

    //вага попередньої цифри в десятковій системі 

    multiplier*=10; 
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    i--; //переміщення вліво у лівій частині 

    j--; }; //переміщення по цифрах останнього числа 

   if (i>=0) //якщо ще будуть доданки 

    res = "+"+res; } 

  Console.WriteLine(res); } 

else 

 Console.WriteLine("No issues”); 

При максимальних (стосовно умови поставленої задачі) зна-
ченнях countDigit та s без мемоізації (тобто при пошуку мінімальної 
кількості плюсів безпосереднім перебором елементів списків 
prevVariant та currentVariant без використання масивів 
minPlusPrevSuma та minPlusCurrentSuma) виконання цієї програми 
триває 14.76 с, а з мемоізацію – лише 0.39 с. Тобто мемоізація у цьо-
му випадку прискорила виконання програми в 37 разів і дала змогу 
задовольнити обмеження по часу (1.5 с) на розв’язування задачі. 
Для цих значень метод динамічного програмування забезпечив 
швидше розв’язування поставленої задачі відносно рекурсивних ви-
кликів підпрограм в 29 разів насамперед за рахунок уникнення не-
одноразового зберігання у стеку значень локальних змінних кожно-
го з таких викликів. Цікаво також, що розміри масиву arrayCDLN для 
забезпечення зворотного ходу методу динамічного програмування 
практично ідентичні розмірам масиву мемоізації рекурсивних викли-
ків, тобто програма цього розділу не використовує більше оператив-
ної пам’яті від програми попереднього розділу. 

Результати експериментів. На завершення проаналізуємо по-
казники виконання наведених реалізацій двох способів розв’язання 
поставленої задачі для трьох випадковим чином згенерованих прик-
ладів з довжиною лівої частини a у 1000 цифр та 5000s  (табл. 1, 
рис. 2, рис. 3). 

Таблиця 1 

Показники виконання програм розстановки плюсів для виразу а = s 

при довжині a в 1000 цифр для різних значень s 

Показник 
s 

5000 26726 102428 174144 

Час розстановки плюсів рекурсивними 

викликами, с 
11.60 220.16 2440.00 3421.00 

Час розстановки плюсів способом дина-

мічного програмування, с 
0.39 2.21 17.17 22.00 

Відношення тривалостей розстановки 

плюсів способом рекурсивних викликів 

до способу динамічного програмування 

29.74 99.62 142.11 155.45 

Мінімальна кількість плюсів (довідково) 656 472 337 315 
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t, с 

 
 значення правої частини s 

Рис. 2. Залежність часу розстановки плюсів рекурсивними викликами від 

значень правої частини s 

t, с 

 
 значення правої частини s 

Рис. 3. Залежність часу розстановки плюсів способом динамічного програ-

мування від значень правої частини s 
 

Бачимо, що зі збільшенням s тривалість виконання програм 

зростає (причому залежність близька до лінійної), адже збільшуєть-

ся кількість можливих варіантів перебору, але час розстановки зна-

ків способом динамічного програмування зростає повільніше від ча-

су виконання рекурсивних викликів, що вказує на його переваги. 

Аналізуючи результати дослідження, приходимо до таких ви-
сновків: 

1. Мемоізацію варто застосовувати не лише для прискорення 
виконання рекурсивних викликів, а й для реалізацій методу динамі-
чного програмування і, взагалі, для зменшення кількостей вкладе-
них циклів, що дозволить суттєво прискорити виконання програм. 
При цьому зберігати слід лише ті результати розрахунків, які дійсно 
в подальшому можуть бути використані неодноразово. 
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2. З метою прискорення розв’язування задач послідовного 
прийняття рішень, в процесі алгоритмізації доцільно застосовувати 
метод динамічного програмування, а не рекурсивні виклики підпрог-
рам. Реалізації цього методу хоча й вимагають значних обсягів 
пам’яті для забезпечення зворотного ходу, але щоразу не зберігають 
в стеку значення всіх локальних змінних для кожного рекурсивного 
виклику. 

3. Для економії оперативної пам’яті значення змінних стану та 

цільової функції методу динамічного програмування доцільно збері-

гати лише для поточного і попереднього кроку його прямого ходу, а 

для всіх кроків і станів системи варто зберігати лише мінімум даних, 

що забезпечать формування розв’язку в процесі зворотного ходу 

цього методу. 
4. В процесі реалізації методу динамічного програмування вра-

ховувати допустимі обмеження доцільно не лише для цільової функ-

ції, а й на змінних ji ,  кожного стану. Це дає змогу не лише економи-

ти пам’ять, не зберігаючи недопустимі значення, а й суттєво приско-
рює розрахунки для наступних станів. 
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MEMOIZATION USING IN THE PROBLEMS OF MINIMIZATION OF SIGNS 
OF THE ARITHMETIC OPERATIONS NUMBER 

 
The article compares two ways of solving the arithmetic operations of  
placement of signs based on the use of memoization: method is based 
on recursion and dynamic programming. Limitations of the 
intermediate results of the problem solution are identified and 
justified. It is shown that the use of memoization in order to cut off 
ineffective search options makes it possible to accelerate the 
corresponding of algorithms execution for tens times. Analyzing the 
results of the study, the following conclusions were obtained: 

1. Memoization should be used not only to speed up the 
execution of recursive calls, but also to implement the dynamic 
programming method and, in general, to reduce the number of nested 
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cycles, which will significantly accelerate the execution of programs. 
At the same time, only the results of the calculations should be stored, 
which can be used in the future repeatedly. 

2. In order to accelerate the solution of sequential decision-
making problems, it is reasonable to use a dynamic programming 
method in the algorithmization process rather than recursive calls of 
subroutines. Although the implementations of this method require a 
large amount of memory to backfire, they do not store in the stack the 
values of all local variables for each recursive call every time. 

3. To save RAM, the values of the state variables and the target 
function should be stored only for the current and previous steps of 
the dynamic programming method, and for all steps and states of the 
system, only a minimum of data should be stored to provide a solution 
during the reverse process of this method. 

4. In the process of implementing the dynamic programming 
method, it is reasonable to consider not only the target function, but 
also the variable of each state. It takes a lot of machine time using the 
memorization method of solving the problem and not only saves 
memory while not storing the invalid values, but also speeds up 
calculations for the future states significantly. 
Keywords: memoization; dynamical programming problems; 
arithmetic operations sign placement. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕМОИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ МИНИМИЗАЦИИ  
КОЛИЧЕСТВА ЗНАКОВ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
В статье сравниваются способы решения задачи минимизации ко-
личества добавлений с применением мемоизации на основе мето-
дов рекурсии и динамического программирования. Приведены ре-
куррентные формулы прямого и обратного хода метода динамиче-
ского программирования для решения этой задачи. Определены и 
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обоснованы ограничения на промежуточные результаты ее реше-
ний. Приведены фрагменты программ на языке C # для реализации 
предложенных способов минимизации количества добавлений. 
Показано, что использование мемоизации для отсечения неэффек-
тивных вариантов перебора позволяет ускорить выполнение соо-
тветствующих алгоритмов в десятки раз. 
Ключевые слова: мемоизация; задачи динамического програ-
ммирования; расстановка знаков арифметических операций. 
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