Problémy a algoritmy (36PAA)
- seznam úloh řešených v rámci předmětu "Problémy a algoritmy". Úlohy jsou řazeny časově podle jednotlivých cvičení. 

1.CVIČENÍ

Problém batohu
Je zadána maximální hmotnost obsahu batohu M. Je zadána konečná množina věcí V={v1, v2, ..., vn}. Každá věc vi má svoji hmotnost hi, hi>0, a cenu ci, ci>0. Hledáme maximum součtu věcí v batohu 
max(file_0.wmf

(ci*xi)) 
tak, aby nebyla překročena nosnost batohu 
file_1.wmf

(hi*xi) file_2.wmf

M . 

Problém obchodního cestujícího 
Je dán orientovaný graf G=(V,E), card(V)=n, a funkce d:V × V -> R+file_3.wmf

file_4.wmf

, kde ((vi,vj) file_5.wmf

E) file_6.wmf

(d(vi,vj)=file_7.wmf

). Hledáme jednoduchý cyklus vi0file_8.wmf

 vi1file_9.wmf

 vi2file_10.wmf

 ... file_11.wmf

vin tak, aby file_12.wmf

d(vik,vik+1) bylo minimální a aby vin=vi0. 

N královen
Dána šachovnice N × N. Existuje umístění N dam takové, aby se navzájem nenapadaly ? 

Splnitelnost Boolské formule 
Je dána Boolská formule B(x1, x2, ..., xn) v konjunktivní normální formě. Existuje takové přiřazení hodnot true, false proměnným, aby platilo, že 
B(x1, x2, ..., xn)=true ? 

Pokrytí množiny
Je dána konečná množina věcí S, card(S)=m, a dále n podmnožin množiny S: S1,S2,...,Sn. Hledáme soubor W podmnožin Si takový, aby 
file_13.wmf

Si=S a card(W)=min. 

Steinerův problém v pravoúhlé metrice
Dána množina bodů v rovině. Máme nalézt pravoúhlou propojovací síť spojující tyto body, jejíž hrany jsou vertikální nebo horizontální. 

Překrývání obdélníků
Dáno O obdélníků. Nalezněte všechny dvojice mající společný bod. 

2.CVIČENÍ

Problém dvou kýblů
Jsou dány dva kýble, větší má objem 4l, menší 3l. Dále je k dispozici vodovodní kohoutek a kanál. Přípustné operace jsou: 
·	naplň kýbl 
·	vylej kýbl 
·	přelej kýbl do druhého (přelévá se do té doby, než je druhý kýbl plný, nebo první prázdný) 
Na začátku jsou oba kýble prázdné. Jak docílíme, aby ve větším kýblu byly 2l vody a v menším 0l vody ? 

Stavový prostor
Definujte stavový prostor pro následující úlohy: 
·	Problém dvou kýblů 
·	Problém obchodního cestujícího 
·	(Minimální) kostra grafu 

3.CVIČENÍ

Dokažte, že platí (z definice)
·	2n3+5n2+3=O(n3) 
·	3n=O(2n) 
·	log(3n)=log(2n) 
·	O je tranzitivní 

Určete vztahy (O, file_14.wmf

) mezi zadanými funkcemi
f1=n2 

f2=n file_15.wmf

n=2k 
f2=n3 file_16.wmf

n=2k+1 

f3=n file_17.wmf

n file_18.wmf

100 
f3=n3 file_19.wmf

n > 100 

f4=n2+1/n 

Nezávislá množina uzlů
Existuje v G=(V,E), V={v1, v2, ..., vn} nezávislá množina uzlů aspoň o k prvcích ? 

5.CVIČENÍ

Motivace k třídě NP
file_20.wmf

1 
Je dán strom s kořenem r, strom je uzlově ohodnocený. Existuje uzel s hodnotou h ? 
file_21.wmf

2 
G=(V,E) má nezáporné ohodnocení hran, dále jsou zadány uzly s,tfile_22.wmf

V . Vypočtěte vzdálenost d(s,t). 
file_23.wmf

3 
G=(V,E), hranově ohodnocený. Určete matici vzdáleností. 
file_24.wmf

4 
Minimální kostra grafu. 
file_25.wmf

5 
Splnitelnost Boolské formule v KNF. 
file_26.wmf

6 
G=(V,E). Určete počet komponent grafu. 
file_27.wmf

7 
G=(V,E). Určete všechny artikulace v grafu. 

Polynomiální redukce
Je problém nalezení Hamiltonovy kružnice (HK) polynomiálně redukovatelný na problém obchodního cestujícího (OC) ? 
HK: Má graf G Hamiltonovu kružnici ? 
OC: Může OC navštívit všechna města z množiny C a ujet přitom nejvýše B km ? 

Splnitelnost Boolské formule (SAT)
Pro jaké hodnoty proměnných xi je formule splněna (=true) ? 
file_28.wmf



Třírozměrné párování
Dána množina Mfile_29.wmf

X × Y × Z, X, Y, Z jsou navzájem disjunktní a mají stejnou kardinalitu q. Obsahuje M párování, tj. existuje M'file_30.wmf

M taková, že |M'|=q a pro každé dvě trojice (xi,yi,zi), (xj,yj,zj) platí 
xifile_31.wmf

xj, yifile_32.wmf

yj, zifile_33.wmf

zj ? 

Uzlové pokrytí mohutnosti K
Dán graf G=(V,E) a kladné celé číslo Kfile_34.wmf

|V|. Existuje takové V'file_35.wmf

V, |V'|file_36.wmf

|V|, že file_37.wmf

(u,v)file_38.wmf

E ; ufile_39.wmf

V' file_40.wmf

vfile_41.wmf

V' a přitom |V'|=K ? 

Klika v grafu
Existuje v G klika o mohutnosti file_42.wmf

K ? 

Hamiltonovská kružnice
Existuje v G Hamiltonovská kružnice ? 

Hamiltonovská cesta
Existuje v G Hamiltonovská cesta ? 

Kostra s omezeným stupňem uzlu
Dán graf G. Existuje v něm taková kostra, že stupeň všech jejích uzlů je menší než K (K>1) ? 

3-SAT
3-SATfile_43.wmf

NPC. Dokažte. (Návod: předpokládejte, že SATfile_44.wmf

NPC.) 

Maximální nezávislá množina uzlů v grafu
Maximální nezávislá množina uzlů v grafufile_45.wmf

NPH. Dokažte. 

7.CVIČENÍ

Empirické porovnání algoritmů A+, A++
Na zadaných příkladech ručně simulujte běh algoritmů A+, A++ a proveďte jejich vzájemné porovnání. (Návod: je-li k dispozici více stejných možností, 'hoďte kostkou'.) 
P1
P2
file_46.wmf


file_47.wmf



Steinerův problém v grafu
Najděte aproximativní algoritmus řešící Steinerův problém v grafu. 
Steinerův problém v grafu: Dán kladně ohodnocený graf G=(V,E) a V*file_48.wmf

V. Najděte minimální souvislý podgraf G+=(V+,E+) grafu G, aby V*file_49.wmf

V+ a file_50.wmf

(cena(e))=min přes všechny hrany efile_51.wmf

E+. 

lb(OPT) uzlového pokrytí grafu
Nalezněte lb(OPT) pro uzlové pokrytí souvislého grafu. 

Maximální relativní chyba
Dáno G=(V,E), Cupfile_52.wmf

V. 
Cup je minimální uzlové pokrytí. 
Cu=V\Cup je maximální nezávislá množina uzlů. 
A+ řeší problém uzlového pokrytí s R=2. Má A+ tuto vlastnost, řeší-li problém maximální nezávislé množiny uzlů ? 

8.CVIČENÍ

Chování algoritmu A*
Je zadán rastrový graf a dva uzly, úkolem je najít nejkratší cestu mezi nimi. Jak se změní chování algoritmu A*, když 
lb()=0, 
lb()=1, 
lb()=file_53.wmf

x + file_54.wmf

y ? 
Vyhodnoťte chování uvedených variant algoritmu pro následující grafy: 
Grid1
Grid2
file_55.wmf


file_56.wmf



Bisekce grafu
Dáno G=(V,E), |V|=2k. Najděte takový rozklad V do A, B, aby |A|=|B| a |E*| bylo minimální, kde E*={(a,b)file_57.wmf

E ; afile_58.wmf

A file_59.wmf

bfile_60.wmf

B }. 
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