
Úlohy z Pokročilé algoritmizace, 4. série

(4.1) 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!

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

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

(4.4) Navrhněte algoritmus pro výpočet obsahu nekonvexního mnohoúhelníku.

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

(4.6) 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).

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

(4.8) Je dáno n úseček v rovině. Najděte všechny jejich průsečíky.

(4.9) Je dáno n přímek v rovině. Najděte konvexní obal jejich průniků.

(4.10) Zkonstruujte množinu n úseček takovou, že má Θ(n2) průsečíků.

(4.11) Jak zjistit, zda jsou dva konvexní mnohoúhelníky disjunktní?

(4.12) Je dáno n bodů v rovině. Najděte nejmenší poloměr kruhu takového, že všechny body obsahuje.

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

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

(4.15) Nechť P =
∑d

i=0 pix
i a Q =

∑d
i=0 qqx

i jsou reálné polynomy stupně nejvýše d. Dokažte, že když
platí P (xi) = Q(xi) pro nějaká navzájem různá čísla x0, . . . , xd, potom P a Q jsou identické (neboli
pi = qi pro i = 0, . . . , d).

(4.16) Nechť a0, . . . , an je n různých čísel. Dokažte, že matice M , kde Mi,j = aji (říká se jí Vandermondova
matice) je regulární.

(4.17) Polynom P (x) =
∑n

i=0 pix
i prochází body (x0, y0), . . . , (xn, yn). Vymyslete, jak spočítat koeficienty

p0, . . . , pn.

(4.18) Pro odpálení jaderné bomby je potřeba, aby se na tom shodlo alespoň k z celkového počtu n generálů.
Navrhněte takové schéma výroby klíčů pro generály, aby když se sejde ≥ k generálů, šlo efektivně
spočítat odpalovací kód, a pokud se sejde < k generálů, klíč nepůjde efektivně najít. Hint: polynomy
nad konečným tělesem


