
Úlohy z Pokročilé algoritmizace, 1. série

(1.1) Navrhněte, jak řešit problém maximálního toku v síti, ve které je více zdrojů a více stoků. Definujte
formálně tento problem a navrhněte metodu řešení.

(1.2) Formálně dokažte, že velikost toku f v síti G = (V,E, c, z, s) (definovaná jako to, co přebývá ve
stoku) je rovna tomu, co „chybíÿ ve zdroji, neboli že

w(f) =
∑

{z,v}∈E

f(z, v) −
∑

{v,z}∈E

f(v, z).

(1.3) Nechť R je řez v síti G a f tok v ní. Značením w(R) a w(f) rozumíme po řadě velikost řezu R a
velikost toku f . Dokažte, že w(R) ≥ w(f).

(1.4) Dokažte, že tok f v síti je maximální právě tehdy, když je f nasycený.

(1.5) Dokažte, že pro každý maximální tok f v síti G existuje řez R v síti G takový, že w(f) = w(R).

(1.6) Ukažte, že v síti s pouze celočíselnými kapacitami existuje všude celočíselný maximální tok. Musí v
takové síti být každý maximální tok všude celočíselný?

(1.7) Dokažte, že s celočíselnými kapacitami se Fordův-Fulkersonův algoritmus vždy zastaví. Ukažte to
samé i pro racionální kapacity.

(1.8) Navrhněte, jak pomocí Fordova-Fulkersonova algoritmu hledat maximální párování v bipartitním
grafu. Analyzuje složitost tohoto algoritmu.

(1.9) Navrhněte příklad sítě, kde doba běhu Fordova-Fulkersonova algoritmu závisí na kapacitách hran.

(1.10) Navrhněte příklad sítě s reálnými kapacitami, kde Ford-Fulkersonův algoritmus nedoběhne v koneč-
ném čase. Lze dokonce sestrojit síť takovou, že ani nebude konvergovat ke správné velikosti toku.

(1.11) Navrhněte, jak úlohu maximálního toku formulovat jako úlohu lineárního programování. Jak vypadá
duální úloha k této úloze a jaká je její interpretace? Jaký je důsledek věty o dualitě lineárního
programování pro tyto dvě úlohy?

(1.12) Je dána šachovnice n × m a v ní některá políčka jsou nepřístupná. Cílem je rozmístit maximální
počet věží na volná políčka tak, aby se navzájem neohrožovaly (dvě věže se ohrožují, pokud jsou ve
stejném řádku či sloupci). Navrhněte algoritmus, který tento problém řeší.

(1.13) Stejné jako předchozí úloha, ale dvě věže, které sice jsou ve stejném řádku či sloupci, ale mají mezi
sebou nepřístupné políčko, se neohrožují.

(1.14) Je dán graf G a v něm dva speciální vrcholy u a v. Navrhněte algoritmus, který zjistí maximální
počet cest z u do v takových, že mají navzájem různé hrany (mohou však sdílet vrcholy).

(1.15) Je dán graf G a v něm dva speciální vrcholy u a v. Navrhněte algoritmus, který zjistí maximální
počet cest z u do v takových, že mají navzájem různé vrcholy s vyjímkou vrcholů u a v.

(1.16) Neorientovaný graf G nazveme hranově k-souvislý, pokud je souvislý i po odebrání libovolných k−1
hran. Navrhněte algoritmus, který pro daný neorientovaný graf G najde maximální k takové, že je
G hranově k-souvislý.

(1.17) Máme elektrárny E1, . . . , En a odběratele O1, . . . , Om. Elektrárna Ei dokáže vyrobit ei jednotek
energie a odběratel Oj vyžaduje oj jednotek energie. Dále je dán bipartitní graf určující, která
elektrárna může dodávat energii kterém odběrateli. Navrhněte algoritmus, který zjistí, zda je možné
splnit požadavky odběratelů aniž by se překročily výrobní kapacity elektráren a najde příslušný
rozpis transportu energie.


