
Úlohy z Pokročilé algoritmizace, 3. série

Nechť X je nějaká konečná množina a M = {M1, . . . ,Mk} je nějaký množinový systém nad X
(množina podmnožin množiny X), neboli M ⊆ 2X . Systém různých reprezentantů z M (neboli SRR) je
výběr prvků S = {p1, . . . , pk}, kde pi ∈Mi a všechny prvky pi jsou navzájem různé.

(3.1) Navrhněte algoritmus, který k množinovému systému M nad konečnou množinou X najde nějaký
SRR, případně oznámí, že neexistuje. Co když bychom hledali maximální SRR?

(3.2) Dokažte, že SRR v M = {M1, . . . ,Mk} existuje právě tehdy, když platí tato podmínka: pro každou
J ⊆ {1, . . . , k} je |

⋃
j∈J Mi| ≥ |J |.

(3.3) Nechť (V1 ∪ V2, E) je bipartitní graf s neprázdnou množinou hran takový, že pro každe dva v1 ∈ V1
a v2 ∈ V2 platí deg(v1) ≥ deg(v2). Ukažte, že potom existuje párování, která má velikost |V1| (plně
pokrývá část V1).

(3.4) Latinský obdélník velikosti n×m je obdélníková matice n×m, n > m, taková, že v každém řádku
je nějaká permutace čísel {1, . . . , n} a v žádném sloupci se dvě čísla neopakují. Na vstupu je dán
latinský obdélník velikosti n×m. Navrhněte algoritmus, který ho doplní na latinský obdélník velikosti
n× n. Jde to vlastně vždycky?

(3.5) Formálně definujte nakreslení grafu, rovinné nakreslení a rovinný graf.

(3.6) Nakreslete K5,K6,K7 na toroid bez křížení.

(3.7) Dokažte Eulerovu formuli v + s = h + 2 pro souvislý rovinný graf G, kde v = |V (G)|, e = |E(G)| a
s je počet stěn jeho rovinného nakreslení.

(3.8) Ukažte, že v rovinném grafu vždy platí |E| ≤ 3|V | − 6.

(3.9) Ukažte, že v rovinném grafu bez trojúhelníků vždy platí |E| ≤ 2|V | − 4.

(3.10) Dokažte nerovinnost K3,3 a K5.

(3.11) Rovinně nakreslete K5,K6,K7 na toroid. Dokážete to i na Möbiův pásek?

(3.12) Ukažte, že graf lze nakreslit bez křížení v rovině právě tehdy, když lze nakreslit bez křížení na sféru.

(3.13) Ukažte, že v rovinném grafu vždy existuje vrchol stupně nejvýše 5.

(3.14) Navrhněte algoritmus, který rovinný graf rychle vrcholově obarví šesti barvami.

(3.15) Udělejte to samé pro 5 barev.

(3.16) Dokažte, že v libovolném pětiúhelníku existuje bod, který „vidíÿ celý jeho okraj.

(3.17) Navrhněte algoritmus, který když na vstupu dostane nějaké nakreslení rovinného grafu, tak ho
překreslí úsečkově.

(3.18) Jistý pozemek ve tvaru (ne nutně konvexního) n-úhelníka byl zeměměřiči kompletně vytriangulován
(triangulační úsečky spojují pouze vrcholy n-úhelníka mezi sebou) a byly pořízeny záznamy o každé
triangulační i obvodové úsečce, které dva vrcholy na obvodu spojuje. Bohužel, některé záznamy
o triangulačních úsečkách se ztratily, údaje o obvodových úsečkách zůstaly všechny, nicméně se
promíchaly dohromady. Na vstupu je n a seznam dvojic vrcholů, které byly propojeny úsečkou
podle podmínek výše. Vypište pořadí identifikátorů vrcholů, když n-úhelník obcházíme po obvodu!



(3.19) Navrhněte, jak otázku orientace dvou celočíselných vektorů doleva či doprava řešit v celočíselné
aritmetice. (Hint: determinant vhodné matice)

(3.20) V rovině dány červené a modré body. Zjistěte, zda je lze oddělit nějakou přímkou.

(3.21) Navrhněte algoritmus pro výpočet obsahu nekonvexního mnohoúhelníku.

(3.22) Oploťte N bodů v rovině dvěma ploty tak, aby každý bod byl oplocen a celkově jste spotřebovali
nejmenší množství pletiva.

(3.23) Oploťte N bodů v rovině plotem tak, aby každý bod byl oplocen, celkově jste spotřebovali nejmenší
množství pletiva a plot měl tvar obdélníku (se stranami ne nutně rovnoběžnými s osami).

(3.24) Dokažte, že problém vypsání konvexního obalu je alespoň tak těžký, jako třídění reálných čísel.

(3.25) Jak o množině bodů zjistit, zda je středově symetrická?

(3.26) Navrhněte algoritmus, který najde nejdelší vodorovnou úsečku ležící uvnitř zadaného (ne nutně
konvexního) mnohoúhelníku.


