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18. Bizonyítsuk be, hogy

(a) log2 f(n) = Θ(log100 f(n)) (f(n) > 0)

log2 f(n) = log100 f(n)
log100(2)

= c · log100 f(n). Innen kiadódik mindkettő.

(b) f(x) = akx
k + ak−1x

k−1 + · · ·+ a0 (ak 6= 0) ⇒ f(n) = Θ(nk)
O:

∑
ain

i ≤ c · nk kell. nk(> 0) osztással ak +
∑

ai
1

ni−k ≤ c, amiből már könnyű látni
(analízis).
Ω: teljesen hasonlóan.

(c) 2n+1 = O(2n), de 22n 6= O(2n)
2n+1 = 2 · 2n, ahonnan az első triviális.
Tfh 22n = O(2n). Ekkor n > n0 esetén 22n ≤ c · 2n, ahonnan egy osztással 2n ≤ c. Ez
nyilvánvalóan nem lehetséges.

(d) max(f(n), g(n)) = Θ(f(n) + g(n)) (f(n), g(n) > 0)

max(f(n), g(n)) ≤ f(n) + g(n), ezért O triviálisan adódik. max(f(n), g(n)) ≥ f(n)+g(n)
2

=
c · (f(n) + g(n)), ahonnan Ω adódik.

19. Igaz-e, hogy

(a) ha f = O(g) és g = O(h), akkor f = O(h)
f ≤ cf · g ≤ cf · (cg · h) = c′ · h (n > max(nf , ng) esetén), tehát igaz.

(b) ha f = Ω(g) és g = Ω(h), akkor f = Ω(h)
f ≥ cf · g ≥ cf · (cg · h) = c′ · h (n > max(nf , ng) esetén), tehát igaz.

20. Tudjuk, hogy f(x) = O(h(x)) és g(x) = O(h(x)). Igaz-e, hogy

(a) ha h(x) = 3x, akkor f(g(x)) = O(h(x))
x > max(nf , ng) esetén f(g(x)) ≤ cf · 3g(x) ≤ cf · 3 · cg · 3x ≤ c′3x = c′h(x).

(b) f(g(x)) = O(h(x)) ∀h függvényre
Ellenpélda: f(x) = x2, g(x) = x3, h(x) = x4, ebből f(g(x)) = (x3)2 = x6. Látszik, hogy a
feltétel teljesül, viszont x6 6= O(x4).

21. Az alábbi függvényeket rendezzük olyan sorozatba, hogy ha fi után közvetlenül fj
következik a sorban, akkor fi(n) = O(fj(n)) teljesüljön!

f1(n) = 8n2.5, f2(n) = 5
√
n + 1000n, f3(n) = 2log2 n, f4(n) = 2008n2 log n

f2 = O(f4) = O(f1) = O(f3). Ez három számolás, nem írom le. Amit bizonyítás nélkül fel lehet
hozzá használni: log n ≤ c ·

√
n.

22. Az A algoritmusról azt tudjuk, hogy n hosszú bemeneteken a lépésszáma O(n2).
Lehetséges-e, hogy

(a) ∀n hosszú bemeneten O(n) lépést használ?
Természetesen, hiszen a definíciónak nem mond ellent.

(b) ∃x, hogy az x bemeneten az algoritmus lépésszáma 10|x|2 log |x| − 800 (ahol |x|
az x bemenet hosszát jelöli)?
Természetesen, hiszen ha x < n0, akkor bármi lehet.



23. [Vizsga: 2007. június 19.] Az alábbi függvényeket rendezze olyan sorozatba, hogy
ha fi után közvetlenül fj következik a sorban, akkor fi(n) = O(fj(n)) teljesüljön!

f1(n) = 2100n − 250n, f2(n) = 2007n3, f3(n) = 33n

Megsejtjük, hogy f2(n) = O(f3(n)) = O(f1(n)). Most bebizonyítjuk, definíció szerint.

f2(n) = O(f3(n)): ∃c > 0, n0 > 0, hogy ∀n > n0 2007n3 ≤ c(33n). Ezt átalakítva, kons-
tanst hozzávéve c-hez n3 ≤ c · 27n, aminek az igazságát már nem kell bizonyítani, triviálisnak
tekinthető.

f3(n) = O(f1(n)): ∃c > 0, n0 > 0, hogy ∀n > n0 33n ≤ c(2100n − 250n). Írhatjuk, hogy 33n ≤
c250n(250n − 1), és mondjuk logaritmust vonva n log 27 ≤ c′ + n log 250 + log(250 − 1) = c′ +
50n+ log(250− 1). A kifejtetlen tag biztos pozitív, így ez biztosan igaz bármely n > 0 és c ≥ 0
esetén.

Számolás nélkül, nem definíció szerint nem lehet max. pontot kapni!

24. [Vizsga: 2007. június 12.] Egy A algoritmusról azt tudjuk, hogy n hosszú bemeneteken a
lépésszáma O(n log n). Lehetséges-e, hogy

(a) van olyan x bemenet, amin a lépésszáma |x|3?
Természetesen lehet ilyen, pl. ha |x| < n0.

(b) minden x bemeneten legfeljebb 2007|x| lépést használ?
Lehet, hiszen 2007|x| = O(|x|) = O(|x| log |x|).

(Szokás szerint |x| az x szó hosszát jelöli.)

25. [Vizsga: 2007. június 5.] Jelölje egy algoritmus maximális lépésszámát az n hosszú
bemeneteken L(n). Azt tudjuk, hogy minden n = 2k > 4 páros számra L(2k) ≤
L(2k − 2) + 1 teljesül, és hogy L(4) = 10. Következik-e ebből, hogy az algoritmus
lépésszáma O(n)?
Nem következik, hiszen a páratlan n-ekről semmit sem tudunk, ott lehet akár 2n is.

26. Jelöljük T (n)-nel egy algoritmus legnagyobb lehetséges lépésszámát az n méretű
inputokon. Tudjuk, hogy T (n) ≤ 10, ha n ≤ 5 és T (n) ≤ T (n − 1) + n/3, ha n > 5.
Ekkor mit tudunk mondani T (n) = O(n), T (n) = O(n2) és T (n) = O(n3) egyenlőségek
helyességéről?
A „favágó” megoldás:

T (n) ≤ T (n− 1) +
n

3
≤ T (n− 2) +

n

3
+

n− 1

3

≤ · · · ≤ T (5) +
1

3
(n + (n− 1) + · · ·+ (n− (n− 6)))

= T (5) +
1

3
(

n∑
i=1

i− (1 + 2 + 3 + 4 + 5)) = T (5) +
n(n + 1)

6
− 5

≤ 10− 5 +
n(n + 1)

6
= 5 +

n(n + 1)

6

Innen egyszerű bizonyítani O(n2)-et, ahonnan O(n3) is rögtön adódik. O(n)-ről nem tudunk
semmit, nincs kizárva, de nem is bizonyítható (Vigyázat! Ha ≤ helyett = lenne, akkor már nem
ez lenne a helyzet!).

Az „elegáns” megoldás (Vigyázat! Sok veszély!):
O(n2)-et bizonyítjuk. n0 = 5-re és c = 1-re igaz, mert T (5) ≤ 10 ≤ 1 · 52 = 25. Indukcióval tfh
valamilyen n >= 5-re igaz (azaz T (n) ≤ c · n2 = 1 · n2), belátandó, hogy n + 1-re is.

T (n+1) ≤ T (n)+
n + 1

3
≤ c·n2+

n + 1

3
= 1·n2+

n + 1

3
≤ n2+n+1 ≤ n2+2n+1 = (n+1)2 = c·(n+1)2,



pont amit bizonyítani akartunk. Figyelem! Itt a konstanst rögzíteni kell előre, nem bánhatunk
vele olyan lazán, mint a normál bizonyításoknál! Végig ugyanaz a c szerepel (jelen esetben
1-re rögzítve, más feladatnál lehet más). Az egyszerűséget az adta, hogy felső becsléseket simán
adhatunk (n helyett 2n-t írunk, stb.). Ezzel viszont pl. O(n)-t akkor sem lehetne ilyen simán
kizárni, ha T (n) definícióban ≤ helyett = lenne.



Algel II. gyakorlatMegoldások: Dinamikus programozás2012. február 15.5 [Vizsga: 2007. május 29.℄ Legyen w = w1w2 · · ·wn egy n bet¶b®l álló szó. Hívjukrészszónak w egy tetsz®leges wiwi+1 · · ·wi+k darabját (1 ≤ i ≤ n − 1, 1 ≤ k ≤ n − i).Adjunk algoritmust, ami O(n) lépésben meghatározza az összes a-val kezd®d® és
b-re végz®d® részszó számát.Észrevesszük, hogy egy tetsz®leges b karakter el®tti összes a karakter meghatároz egy-egy ilyenszót. A szövegben haladva ha a-t találunk, akkor az eddigi a-k számát növeljük eggyel, ha
b-t, akkor pedig a végeredményhez hozzáadjuk az a-számláló aktuális értékét. Az algoritmusegy végigolvasásból megvan, azaz O(n), valamint helyes (ezt nagyon preízek indukióval isbebizonyíthatják).6 Legyenek a1, a2, . . . , an tetsz®leges egész számok és m < n2 egész. Adjunk algoritmust,amely a bináris alakjukkal megadott a1, a2, . . . , an és m számokról eldönti polinomid®ben, hogy az a1, a2, . . . , an számok közül kiválasztható-e néhány úgy, hogy azösszegük m-mel osztva egyet adjon maradékul!Vegyük fel az m-hez tartozó teljes maradékrendszert egy (mondjuk bool) A tömbbe! Kezdetbenminden hely false. Az ai szám kézbevételekor ∀j : A[j] = true helyre állítsuk A[(j + ai)
(mod m)]-et true-ra, majd A[ai (mod m)]-et is. Ha A[1] true lesz, akkor kiválasztható, haa végére sem, akkor nem. Ezt be is kell bizonyítani! Azt állítom, hogy ai kézbevétele utánpontosan azok az A[j]-k vannak true-ra állítva, amik valahogy el®állnak a1 . . . ai közül néhányösszegeként (mod m). Indukióval nyilván igaz, hiszen a1 választásával sak a1 (mod m) állel®. Tfh k-ra igaz, ekkor nézzük k + 1-re. a1 . . . ak+1 közül néhányat választva vagy választjuk
ak+1-et, vagy nem. Ha nem, akkor pontosan azok állnak el®, amik a1 . . . ak közül, ha igen, akkoregyrészt el®állhat maga ak+1, másrészt az eddig el®álló számok mindegyikéhez hozzávehetjük
ak+1-et is. Ezért a feltétel igaz maradt, hiszen az összes lehetséges esetet lefedtük. A lépésszámpolinomiális, hiszen O(nm)m¶veletet végzünk (minden számhoz a teljes táblán végigmegyünk),ami ebben a spe. esetben azért polinomiális, mert m = O(n2). (Ha m-re nem lenne korlát,akkor ez akár exponeniális is lehetne.)7 Adjunk algoritmust, ami egy n súsú fában lineáris id®ben meghatározza a fábanlev® leghosszabb út hosszát!Szokásosan tetsz®legesen választhatunk egy gyökeret, így beszélhetünk szintekr®l és egyebekr®l.Minden súshoz egy számot fogunk rendelni (modjuk l(i)), lentr®l felfele haladva. Ez a számazt jelenti, hogy a levelekb®l melyik a leghosszabb út az adott súsba. Egy v sús vizsgálatakormeg kell vizsgálni a rajta áthaladó utak közül a leghosszabbat, ez a két legnagyobb számmalrendelkez® gyerekén (mondjuk i és j) keresztül megy, a hossza pedig l(i) + l(j) + 1. Ha ezhosszabb, mint az eddigi leghosszabb, akkor megjegyezzük, l(v) pedig (ha l(i) volt a maximális)
= l(i)+ 1. Bizonyítás indukióval; lépészám: minden súsot sak akkor veszünk kézbe, amikor®t vizsgáljuk, és a szül®jének vizsgálatakor a két max. keresésben, így O(3n) = O(n), ebbe akezdeti gyökeresítés és a bejárás szervezése is belefér.8 [Vizsga: 2009. június 11.℄ A véges hosszú 0-1 sorozatok egy részét valamilyen szem-pontból jónak tekintjük, a többit rossznak. Van egy A algoritmusunk, mely adott nhosszú 0-1 sorozatról O(log(n!)) lépésben megmondja, hogy a sorozat jó vagy rossz.Adjon olyan eljárást, mely A-t felhasználva, ha adott egy m hosszú 0-1 sorozat, y =
y1y2 · · · ym, akkor eldönti, hogy y el®áll-e néhány jó sorozat egymás után f¶zéséb®l.Az eljárás lépésszáma összesen legyen O(m4).Segítség: log(n!) ≈ O(n logn) = O(n2).Felveszünk egy T tömböt n mérettel. T [i] = 1 azt jelenti, hogy y1 · · · yi el®áll jó sorozatokból.



T [i] kitöltése: T [i] = A(1, i)∨ (T [1]∧A(2, i))∨· · ·∨ (T [j]∧A(j+1, i))∨· · ·∨ (T [i−1]∧A(i, i)).Magyarul megnézzük, hogy az eddigi helyes részekhez hozzá tudjuk-e illeszteni az újat. Avégeredmény T [m]-ben található. Ez O(n2) db meghívása A-nak legfeljebb n méret¶ inputtal,innen kijön a jó lépésszám.11 Egy n szóból álló szöveget kell sorokra tördelni. A szöveg i-edik szava ℓi karakterb®láll, egy sor s karakter hosszú. Ha egy sor a szöveg i-edik szavával kezd®dik ésa j-edik szóval végz®dik, akkor az elválasztó szóközöket is �gyelembe véve t =
s− (ℓi+ ℓi+1+ · · ·+ ℓj + j− i) üres hely marad a sor végén. Egy ilyen sor hibája legyen
t2. A tördelés hibája a nem üres sorok hibáinak összege. Adjunk O(n2) lépésesalgoritmust egy legkisebb hibájú tördelés meghatározására! (A szavak sorrendjerögzített.)Elég súnyán hangzik, de nem az. Szokásosan valami olyasmire kell gondolni, hogy egy sorvizsgálatánál már rendelkezésünkre álljon az összes megel®z® érdekes adat. Vegyünk fel egy Dtömböt, ahol D[i] értéke legyen az 1 . . . i szavak legkisebb hibájú tördelésének értéke! D[0] = 0jelentse azt, hogy 0 szót 0 sorba hiba nélkül be tudunk rakni. Amikor épp az i-edik szótvizsgáljuk, akkor a következ® lehet®ségeink vannak: i-t külön sorba vesszük, az i−1-ig bezárólagpedig a lehet® legjobb tördelést adjuk (jé, ez pont D[i−1]!); i−1-et és i-t vesszük egy sorba, azel®ttük lev®ket pedig a legjobban tördeljük (sak nemD[i−2]?);. . . ; 1-t®l i-ig sinálunk egy sort.Meg is van a képlet: D[i] = minj=1...i(t

2
j,i +D[j − 1]), a helyességet a fenti gondolatmenet adja.

D[n] fogja az optimális tördelés értékét megadni. Ha meg is akarjuk kapni a tényleges tördelést,akkor egy T tömbben nyilvántarthatjuk, hogy adott i-hezD[i]-nél hogyan kaptuk a minimumot,azaz hol van a sortörés. T [n]-t®l visszafele lépkedve megkapjuk a sortörések helyét. Mivel az
i-edik szónál 1-t®l i-ig végignézzük az eddigi tömböt (azaz 1, 2, . . . , n m¶veletet végzünk), alépésszám O(n2) lesz.12 Adottak M1,M2, . . . ,Mn munkák H1, H2, . . . , H3 határid®kkel és P1, P2, . . . , Pn pro�tok-kal. Mindegyik munka elvégzése pontosan 1 napunkba kerül (egy napon sak egymunkát végezhetünk el). Adjunk O(n2) lépésszámú algoritmust, amely meghatá-rozza, hogy mely munkákat vállaljuk el a pro�t maximalizálása érdekében!Alakítsuk a határid®ket a mai naptól induló számozásra (ha szükséges). Legyen A[i] a legfeljebb
i index¶ feladatokat használó maximális pro�tú ütemezés: A[0] = 0. Ha i > 0, akkor A[i] úgykapható, hogy az i index¶ feladatot megkíséreljük a határidejét®l visszafelé betenni a naptá-runkba. Ha van üres hely, akkor odatesszük és A[i] = A[i − 1] + Pi. Ha nins üres hely, de alegkisebb pro�tú munka pro�tja (Pj) kisebb, mint Pi, akkor az Mj munka helyére tesszük be a
Mi munkát. Ez O(n2).



Algel III. gyakorlatMegoldások: Bejárások, párosítások, legrövidebb utak2012. február 22.3. Éllistával adott a súlyozott él¶ G(V,E) gráf. Tegyük fel, hogy az élek súlyai az 1, 2, 3számok közül valók. Javasoljunk O(n+ e) költség¶ algoritmust az s ∈ V pontból azösszes további v ∈ V pontokba viv® legrövidebb utak hosszának meghatározására!A 2 hosszú éleket helyettesítsük 2, a 3 hosszúakat 3 élellel. Az utak hossza így az élszám lesz(minden út annyi élb®l áll így, amilyen hosszú az eredeti gráfban lenne), így a szélességi bejáráshasználható legrövidebb út keresésére. A lépésszám O(3n+ 3e) = O(n+ e).4. Legfeljebb hány komponensb®l állhat egy irányított gráf szélességi bejárása soránkeletkez® erd®?Vegyünk egy n hosszú irányított utat! Ha a szélességi bejárást az utolsó pontból indítjuk, akkorelakad, utána az utolsó el®ttib®l, ott is elakad stb., így pont n komponenst fog sinálni. Ennéltöbbet nem is lehet n pontból.5. [ZH: 2009. április 24.℄ Egy kezd® autóvezet® a városban való közlekedése során sze-retne gyakorlatának megfelel® útvonalat választani. Az úthálózat egy irányítatlangráfként van megadva, a súsok a keresztez®dések, az élek az utak, a súsoknáladott, hogy nehéz-e számára a keresztez®dés. (Az hogy nehéz, a keresztez®dés tu-lajdonsága, nem azon múlik, merr®l érkezik oda és és merre akar rajta áthaladni.)Írjon le egy algoritmust, amivel meg lehet határozni, hogy az autós az egyik adottsúsnál lev® otthonából mely súsokba tud autóval úgy eljutni, hogy útja soránkét nehéz sús soha nem jön közvetlenül egymás után. Az algoritmus lépésszámaéllistás megadás esetén legyen O(n+ e), ahol n a súsok és e az élek száma.A gráfból kihagyjuk a nehezek közti éleket (4 pont). Szélességi bejárással megkeressük, hogymely súsok vannak az otthonnal egy komponensben, ezek lesznek elérhet®k (2 pont). Ez jó,mert pontosan azokat az éleket hagytuk el, amiken nem mehetünk át, minden más benne ma-radt (ezt lehet prezízebben is) (2 pont). Lépésszám: éltörlések O(e), bejárás O(n + e), amiösszesen O(n+ e) (2 pont).6. Adott éllistával egy n pontú, e él¶ G összefügg® irányítatlan gráf. Adjunk O(e) költ-ség¶ algoritmust olyan X ⊂ V (G) központi ponthalmaz keresésére, melyre |X| ≤ n/2teljesül! Az X ⊆ V (G) egy központi ponthalmaz, ha G minden pontja vagy X-beli, vagyegyetlen éllel elérhet® valamelyik X-beli pontból.Az összefügg®ség és irányítatlanság miatt a szélességi bejárás egy szélességi feszít®fát fog adni.A páratlan szinteken lév® pontok száma legyen x, értelemszer¶en a párosoké ekkor n − x. Ha
x < n− x, akkor válasszuk központi halmaznak a páratlan szinten lév® pontokat, egyébként apárosakat. Könnyen látszik, hogy minden pontra igaz, hogy vagy benne van a kiválasztott hal-mazban, vagy elérhet® bel®le egy lépésben (elég sak a szomszéd szintre menni). A kiválasztotthalmaz a skatulya-elv miatt biztos legfeljebb n/2 méret¶ lesz. A lépésszám O(n + e), ami azösszefügg®ség miatt O(e).7. [ZH: 2007. április 27.℄ Kutyasétáltatáskor egy parkban egy gazda rögzített, egyenesszakaszokból álló útvonalon halad, aminek töréspontjai t1, . . . , tn, a bejáratot jelölje
t0, a kijáratot tn+1. A kutyája szabadon szaladgál, de a ti pontokban találkozika gazdájával. A ti és ti+1 pontokban való találkozás között a kutya szeretne egyfát is meglátogatni (minden i = 0, 1, . . . , n esetén legfeljebb egyet-egyet). Legyenekadottak az s(ti, ti+1) távolságok (0 ≤ i ≤ n), valamint minden fának az összes tiponttól vett távolsága. Tegyük fel, hogy két találkozás között a kutya legfeljebbkétszer akkora távolságot tud megtenni, mint a gazda. Adjon algoritmust, amisegít a kutyának eldönteni, hogy mikor melyik fát látogassa meg ha a kutya élja,



hogy minél több fánál járjon. Az algoritmus lépésszáma legyen O(n2f + nf 2), ahol
f a parkban lev® fák számát jelöli.Ez sak annyiban trükkös, hogy nem legrövidebb út, hanem párosítás. Ugyanis minden gazda-ponthoz párosítani akarunk egy fát. Egyik pontosztály tehát a gazda pontjai, másik a fák,akkor megy él, ha adott pontból elérhet® a fa úgy, hogy utána a kutya vissza tud érni. Itt kellmax. párosítás, ami mehet magyar módszerrel, ami O(|V ||E|) = O((n + f)(nf)) = O(n2f +
nf 2), a felépítés pedig megy O(nf)-ben, ami nyilván belefér (a távolságszámítás egy pont és faés pont között konstans id®).



Algel IV. gyakorlatMegoldások: Dijstra, kupa2012. február 29.5. [ZH: 2009. április 24.℄ Dijsktra-algoritmussal határozza meg az alábbigráfban az A pontból az összes többipontba men® legrövidebb utak hosszátaz x pozitív valós paraméter függvényé-ben. Minden lépésnél írja fel a távolsá-gokat tartalmazó D tömb állapotát és aKÉSZ halmaz elemeit.
A

B C

D E

3

3

1
4

2 2
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5

xA B C D E KÉSZ0 3 ∞ 5 ∞ A0 3 6 5 ∞ A,B0 3 6 5 5+x A,B,DHa 0 < x ≤ 1:0 3 6 5 5+x A,B,D,E0 3 6 5 5+x A,B,C,D,EHa 1 < x:0 3 6 5 min(8, 5 + x) A,B,C,D0 3 6 5 min(8, 5 + x) A,B,C,D,E6. Adjuk meg az összes olyan minimá-lis élszámú irányított gráfot (élsúlyok-kal együtt), amely(ek)re az alábbi táb-lázat a Dijkstra algoritmusban szerepl®
D[ ] tömb változásait mutathatja. Adjukmeg a legrövidebb utakat tartalmazó P [ ]tömb állapotait is!

v1 v2 v3 v4 v5 v6

0 2 6 ∞ ∞ 7
0 2 5 9 ∞ 6
0 2 5 6 9 6
0 2 5 6 8 6
0 2 5 6 7 6A táblázat alapján vizsgáljuk az algoritmus futását. Mivel a legkisebb élszámú gráf kell, ezértsak oda húzunk be élet, ahol az egyes lépésekben javítottunk (ide pedig kötelez®). Látszik, hogy

v1-b®l indulunk. Az els® sor miatt innen v2-be, v3-ba és v6-ba vezet él, a megfelel® súlyokkal.A KÉSZ-be v2-t választjuk, és a javítások miatt rájövünk, hogy kell lennie egy v2v3, v2v4 ésegy v2v6 élnek, 3, 7 és 4 súlyokkal. A továbbiakban minden ugyanígy (a gráfot nem rajzolomfel). Csak az utolsó el®tti lépésben lesz választási lehet®ség, hogy v4-et vagy v6-ot vegyük be aKÉSZ-be. Ett®l függ®en lesz egy 2 súlyú v4v5 és egy 1 súlyú v6v5 élünk, vagy pont fordítva. A
P tömb változásai (sak az els® esetben):

v1 v2 v3 v4 v5 v6

− v1 v1 v1 v1 v1
− v1 v2 v2 v1 v2
− v1 v2 v3 v3 v2
− v1 v2 v3 v4 v2
− v1 v2 v3 v6 v27. Egy G gráfban pontosan egy él súlya negatív, és nins a gráfban negatív összsúlyúirányított kör. Adjunk O(n2) lépésszámú algoritmust az s ∈ V (G) pontból az összes



többi pontba vezet® legrövidebb utak meghatározására!Egy legrövidebb út kétféle lehet: vagy használja a negatív élet, vagy nem. El®ször futtassunkegy Dijsktrát (a szépség kedvéért hagyjuk ki a negatív élet), az i súsba vezet® legrövidebb úthosszát jelölje d+
i
. Jelölje u azt a súsot, amib®l a negatív él indul. Világos, hogy d+

u
helyes,hiszen a negatív élen nem mehetünk át az ® eléréséhez az eredeti gráfban. Bel®le is indíthatunkegy Dijsktrát (az eredeti gráfon), hiszen ekkor el®ször a negatív él másik végpontját veszi bea KÉSZ halmazba, ami a de�níiónak megfelel. Ezeket a legrövidebb értékeket jelölje d−

i
. Alegrövidebb utak tehát min(d+

i
, d+

u
+ d−

i
) képlettel számolhatók. Lépésszám egy keresés és kétDijsktra, azaz O(e+n2+n2) = O(n2) (az ugye mindenkinek világos, hogy egy egyszer¶ gráfban

e = O(n2)).8. Legyen G = (V,E) mátrixszal adott n pontú, súlyozott él¶ irányított gráf! Tegyükfel, hogy G nem tartalmaz negatív összhosszúságú irányított kört, továbbá azt,hogy a G-beli egyszer¶ irányított utak legfeljebb 25 élb®l állnak. Javasoljunk O(n2)költség¶ módszert az 1 ∈ V pontból az összes további v ∈ V pontokba viv® legrövi-debb utak hosszának a meghatározására!A Bellmann-Ford algoritmus során a táblázat i-edik sorában a kezd®pontból a legfeljebb iélszámú legrövidebb utak hosszai szerepelnek (ezt nem kell külön bizonyítani!). Mivel tudjuk,hogy G-ben minden út legfeljebb 25 élb®l áll, a táblázatot elég a 25. sorig kitölteni. A lépésszámígy O(25n2) = O(n2) lesz.



Algel V. gyakorlatMegoldások: Rendezés, keresés2012. márius 7.4. [Vizsga: 2008. május 27.℄ Egy kupaba beraktunk egy új x elemet, majd végrehaj-tottunk egy MINTÖR m¶veletet. Mikor fordul el®, hogy végül az eredeti kupaotkapjuk vissza?Pontosan akkor, ha az eddig tárolt elemeknél kisebb x. Ez a feltétel szükséges, hiszen a MIN-TÖR a legkisebbet fogja visszaadni, és ha az új nem az lenne, akkor mindenképpen bennema-radni. Az elégségesség kisit maerább. Amit tudunk: x a gyökérig felment, és legalulról indult.MINTÖRNÉL a legalsó kerül x helyébe (nevezzük y-nak), az fog lefele menni. Azt akarjukbizonyítani, hogy pont az eredeti helyére kerül vissza (és mindenki más is, aki az úton volt).Indukióval az aktuális szintre: a gyökérben most y van, egyik gyereke az eddigi legkisebb,és pont azon az oldalon van, ahonnan x eredetileg �feljött�. Mindenképpen ® fog a gyökérbekerülni, ezért y vele fog helyet serélni, azaz ugyanazon az úton indul lefele, ahonnan x jött.Ez az érvelés pontosan ugyanígy megy tetsz®leges közbens® szinten is, ha y aktuális pozíiójátvesszük a gyökérnek.5. Adott egy n elemet tartalmazó kupa és egy k kuls. Keressük meg a kupa k-nál kisebb elemeit! Ha m ilyen elem van, akkor az algoritmus O(m) elemi lépésthasználhat.Lényegében egy bejárás, elindulunk a gyökérb®l, és amíg k-nál kisebb elemet találunk, addigkiírjuk, ha ≥ k-t, akkor az adott ágat hanyagoljuk, hiszen a kupa-tulajdonság miatt arrafelesak még nagyobbak lehetnek. Legfeljebb a nekünk jó elemek mindkét gyerekét vizsgáljuk megfeleslegesen, vagyis O(2m) = O(m) vizsgálatot végzünk.6. Adjunk konstans szorzó erejéig optimális költésg¶ algoritmust az alábbi problé-mára!INPUT: Egy A[1 : n] tömb, amely eredetileg az 1, . . . , n számokat tartalmazta ku-paba rendezve, de öt elem megsérült, és a helyére ∗ került.FELADAT: Találjuk meg a tömb összes olyan kitöltését, ami lehetett az eredeti!
O(n) lépésb®l ki lehet találni, hogy melyik 5 szám hiányzik. Ezeknek 5! sorrendje lehet, ígymindegyiket végig tudjuk próbálni. Minden egyes elemnek sak a szül®jét és két gyerekét kellmegvizsgálni, hogy jó-e velük a kupatulajdonság (permutáiónként 15 vizsgálat). Ha az adottpermutáió jó, akkor van egy lehetséges kitöltésünk. Minden lehet®séget megvizsgáltunk, ígyaz algoritmus biztos helyes. Lépésszám: O(n+5! ·15) = O(n). Ez azért optimális, mert pusztánaz 5 sérült elem megtalálása is Ω(n) lépés.7. Tervezzünk olyan adatszerkezetet, ami egy rendezett halmaz elemeinek tárolásáraszolgál. A megvalósítandó m¶veletek: Felépít(n): n elemb®l felépíti a struktúrát;Mintör, Maxtör: a min. illetve max. elem törlése; Beszúr(x): az x elemet a struktúrábailleszti. Az egyes m¶veletek költsége ne legyen több, mint Felépít: O(n); Mintör,Maxtör, Beszúr: O(logn), ahol n a tárolt elemek száma.Használjunk egy min-kupaot és egy max-kupaot, valamint a tárolt elemeket a két kupabankössük össz pointerekkel (hogy az egyik kupaban lév®, a kezünkben lév® elemr®l keresés nélkültudhassuk, hogy hol található a másik kupaban).Felépít : pointerek iniializálása + két kupa építése: O(n+ n + n) = O(n).Beszúr : pointer iniializálása + beszúrás egyikbe és másikba: O(1 + logn+ logn) = O(logn).Mintör : min-kupaból mintör, max-kupaban pedig a megfelel® hely törlése (annyi különbséggelaz eredeti algoritmushoz képest, hogy nem a gyökérb®l, hanem valahonnan középr®l indítjuk atörlést, de az algoritmus ugyanúgy fog m¶ködni). O(logn + logn) = O(logn).Maxtör : ugyanaz mint el®bb, sak szerepserével.



10. Legyen adott egy egészekb®l álló A[1 : n] tömb valamint egy b egész szám. Szeret-nénk hatékonyan eldönteni, hogy van-e két olyan i, j ∈ {1, . . . , n} index, melyekre
A[i] + A[j] = b. Oldjuk meg ezt a feladatot O(n logn) id®ben!A tömböt O(n logn)-ben tudjuk rendezni. Triviális megoldásként tehetjük azt, hogy ∀i-re meg-keressük bináris kereséssel, hogy szerepel-e a tömbben b − A[i] érték. Ha igen, kész vagyunk,ha egyszer sem találtunk ilyet, akkor pedig nem. Ez legfeljebb n db bináris keresés, azaz eza része is megvan O(n logn) lépésb®l. (Persze egy egyszer¶ dinamikus programmal a másodikrészt lineáris id®ben is megoldhatjuk.)11. [Vizsga: 2009. június 11.℄ Adott a számegyenesen n intervallum, [a1, b1], . . . , [an, bn].Azt akarjuk tudni, hogy együtt milyen hosszú részt fednek le a számegyenesb®l(azaz, hogy mennyi az ∪n

i=1
[ai, bi] összhossza). Adjon O(n logn) lépéses algoritmustennek a hossznak a meghatározására!Rendezzük az intervallumokat növekv® sorrendbe az ai koordináta szerint! A következ® dolgo-kat tartjuk nyilván: mina, maxb, sum. Kezdetben mina = a1, maxb = b1.Ha a sorban [ai, bi] intervallum következik: ha ai < maxb, akkor még a vizsgált intervallumbanvagyunk, így maxb = max(maxb, bi). Ha ai > maxb, akkor a következ® intervallumig biztos vanszünet. Ekkor ezt tesszük: sum+ = maxb −mina, mina = ai, maxb = bi. A legutolsó intervallumfeldolgozása után (az utolsó nyitott intervallum-jelölt lezárása miatt) sum+ = maxb −mina.Bizonyítás pl. indukióval (lényegében ez egy dinamikus programozásos feladat is egyben).Lépésszám: a tényleges számolás O(2n)-ben megvan, így a renezéssel együtt a lépésszám

O(n logn).12. Adottak a sík egész koordinátájú P1 = (x1, y1), . . . , Pn = (xn, yn) koordinátájú pontjai.Javasoljunk O(n) költség¶ módszert olyan Pi 6= Pj pontok kiválasztására, amelyekenátmen® egyenes által meghatározott félsíkok közül az egyik tartalmazza az összespontot!Minimális y kooridántájú pont lesz az egyik, ami meghatározza, a másik pedig az ymin-espontból abszolútértékben legnagyobb meredekség¶. Ha ezeken kívül esne egy pont, akkor annaka meredeksége abszolútértékben nagyobb lenne. Meredekséget számolni két pont ismeretébenkonstans, így a lépésszám két minimumkeresés, azaz O(n+ n) = O(n). (Persze ugyanezt lehet
x koordináta szerint is, valamint minimum helyett maximummal is.)13. [Vizsga: 2004. június 10.℄ Az n méret¶ (nem feltétlenül rendezett) A tömb elemeikülönböz® pozitív egész számok. Adjon algoritmust, amely meghatároz egy 1 ≤ k ≤
n számot és kiválaszt k különböz® elemet az A tömbb®l úgy, hogy a kiválasztottelemek összege nem több, mint k3. Ha nins ilyen k, akkor az algoritmus jelezze ezta tényt! Az algoritmus lépésszáma legyen O(n logn)! (Két szám összehasonlítása,összadása vagy szorzása egy lépésnek számít.)Észrevétel: ha van ilyen k, akkor ezeket kiserélhetjük a k legkisebbre, hiszen az összegük ígysak sökkenhet, ami továbbra is jó. Tehát elég mindig a k legkisebbel foglalkozni. Rendezzüka tömböt, és induljunk el az elejét®l. Folyamatosan összegezzük, és az els® k-ra ahol igaz, készis vagyunk, ha pedig végigértünk, és nem volt ilyen, akkor biztos nins. Ez így rendezés és egyvégigolvasás, azaz O(n logn + n) = O(n logn).



Algel VI. gyakorlatMegoldások: Rendezés, keres®fák2012. márius 14.1. Vázoljunk egy O(n) id®igény¶ algoritmust (az id®korlát bizonyításával együtt) nolyan egész számból álló sorozat rendezésére, melynek elemei az(a) {1, . . . , 3n} tartományba esnek!Ládarendezés, 3n ládával, O(n+ 3n) = O(n).(b) {1, . . . , n7 − 1} tartományba esnek!
n-es számrendszerben felírjuk a számokat (ez darabonként 7 osztás, vagyis konstans),utána számjegyenként radix (legfeljebb 7 jegy¶ számok), azaz O(7n+ 7n) = O(n).2. [ZH: 2007. április 27.℄ A valós számokból álló a2

1
. . . a2n sorozat egy darabig n®, utánasökken. Adjon O(n) összehasonlítást használó algoritmust, ami rendezi az a1, . . . ansorozat!El®ször meg kell keresni a töréspontot, ami O(n)-ben megvan. Az el®tte lév® sorozatban apozitívok sorozata n®, a negatívoké sökken, az utána lév®ben pont fordítva. Így a két pozitívrészt (a hátsót természetesen megfordítva) O(n)-ben össze tudjuk fésülni, hasonlóan a kétnegatívot is. A végén egyszer¶en össze kell ®ket ragasztani. Költség: pesszimistán is 4O(n), ami

O(n).3. Az A[1 : n] tömbben egy rendezett univerzum n különböz® eleme volt, nagyságszerint növekv® sorrendben. Valaki id®közben megkeverte a tömb elemeit, de sakannyira, hogy minden egyes elem új helye az eredetit®l legfeljebb 5 távolságra esik.Adjunk O(n) futásidej¶ algoritmust az eredeti állapot helyreállítására!Egy 5 hosszú ablakot tolunk végig a sorozaton. Az els® elem biztos, hogy az els® 5 elem közöttvan, így közöttük minimumot keresünk, így visszavezettük a feladatot egy n−1 méret¶ ugyan-ilyen feladatra. 5 elem közül 4 összehasonlítással tudunk minimumot keresni, ezt n-szer kellmegtenni (a vége miatt kisit kevesebbszer, de ez mindegy), így a lépésszám O(4n) = O(n).4. A (növekv®en) rendezett A[1 : n] tömb k elemét valaki megváltoztatta. A változta-tások helyeit nem ismerjük. Javasoljunk O(n + k log k) költség¶ algoritmust az ígymódosított tömb rendezésére!Menjünk végig a tömbön, és a hibás párokat (amik rosszul állnak) szedjük külön. Ez azértkell, mert a rossz szomszédok közül az legalább az egyiket biztos megváltoztattuk (hiba sakváltoztatásnál lehet), viszont nem tudjuk, melyiket. Így legfeljebb 2k elemet vettünk ki, ezeket
O(2k log 2k = O(k log k) id®ben tudjuk rendezni, utána O(n+k) id®ben összefésülés. A kezdetivégigolvasás O(n), vagyis összességében tényleg O(n+ k log k) lépésben végzünk.5. Adott egy dobozban n különböz® méret¶ anyasavar, valamint egy másik dobozbana hozzájuk ill® apasavarok. Kizárólag a következ® összehasonlítási lehet®ségünkvan: egy apasavarhoz hozzápróbálunk egy anyasavart. A próbának háromféle ki-menete lehet: apa<anya, apa=anya, apa>anya, annak megfelel®en, hogy az apas-avar küls® átmér®je hogyan viszonyul az anyasavar bels® átmér®jéhez. Szeretnénkminden anyasavarhoz megtalálni a megfelel® apasavart. Adjunk erre a feladatraátlagosan O(n logn) összehasonlítást felhasználó módszert!A gyorsrendezés pontosan ilyen m¶veleteket végez, az pont jó lesz itt is.6. [ZH: 2004. márius 29.℄ Egy bináris keres®fában supa különböz® egész számottárolunk. Lehetséges-e, hogy egy KERES(x) hívás során a keresési út mentén a
20, 18, 3, 15, 5, 8, 9 kulsokat látjuk ebben a sorrendben? Ha nem lehetséges, indokoljameg miért nem, ha pedig lehetséges, határozza meg az összes olyan x egész számot,



amire ez megtörténhet.Lehet, hiszen az x < 20, x < 18, x > 3, x < 15, x > 8, x 6= 9-et kielégít® szám lehet, vagyis
9 < x < 15 közül bármi jó, valamint a keres®fa tulajdonság sem sérül sehol.7. [ZH: 2009. április 24.℄ Egy bináris fa súsai 0 és 9 közötti egész számokkal vannakmegímkézve. Az inorder bejárás során a ímkék sorrendje: 9, 3, 1, 0, 4, 2, 7, 6, 8,5, a postorder bejárásnál pedig 9, 1, 4, 0, 3, x, 7, 5, y, 2. Mi lehet az x és mi az y?2=gyökér (postorder miatt), 7,6,8,5 a jobb részfában van, többi a balban (inorder miatt) (3pont). Két lehet®ségünk van, x = 6, y = 8 és x = 8, y = 6. Ezeket kipróbálva (az akutális részfagyökerét meghatározva, mint el®ször) kijön, hogy el®bbi lehet (3 pont), utóbbi nem (4 pont)(ezeket végig kell számolni!).8. Egy bináris keres®fa súsait egy, a gyökért®l egy levélig men® út szerint háromosztályba soroljuk: B az úttól balra lev®, U az útra es®, J pedig az úttól jobbralev® súsok halmazát jelöli. Igaz-e mindig, hogy minden B-beli sús kulsa kisebbtetsz®leges U-beli sús kulsánál, és minden U-belis sús kulsa kisebb tetsz®leges
J-beli sús kulsánál?Nem, ellenpéldát lehet rá adni egyszer¶en: a gyökérben mondjuk legyen 1, ennek (egyetlen) �a3, ennek pedig két �a, 2 és 4. Az út: {2, 3, 4}, ett®l balra van 2, ami kisebb, mint 1.9. Adott n pont a síkon, melyek páronként mindkét koordinátájukban különböznek.Bizonyítsuk be, hogy pontosan egy bináris fa létezik, melynek súsai az adott npont, és az els® koordináta szerint a keres®fa tulajdonsággal, a második szerint akupa tulajdonsággal rendelkezik! (A kupa tulajdonságba most nem értjük bele,hogy a fa teljes bináris fa legyen.)A gyökér mindenképp y szerint a legkisebb lesz, a kupa tulajdonság miatt. A keres®fa tu-lajdonság miatt egyértelm¶, hogy kik lesznek a bal-, és kik a jobb részfában, de itt megintegyértelm¶ a kupa tulajdonság miatt, hogy ki lesz az els®, és így tovább rekurzívan.10. [Vizsga: 2009. május 28.℄ Adott egy n súsú bináris keres®fa. Ennek minden v sú-sára meg akarjuk határozni, hogy a v gyöker¶ részfában hány darab v-nél kisebbelem van tárolva. Adjon algoritmust, ami ezt a feladatot O(n) lépésben megoldja!Keres®fát de�niáljuk (1 pont). Minden egyes pontban a bal részfák mérete kell (1 pont). Al-goritmus (dinprog): a súsokban (v) két számot tartunk nyilván: a bal részfa méretét (bv),valamint a teljes részfa méretét (fv). Levelekben bv = 0, fv = 1 (ez nyilván helyes). Lentr®lfelfele töltjük az értékeket, ha v gyerekei i és j, akkor bv = fi, fv = fi + fj + 1 (ha a lentebbiértékek helyesek, akkor induktívan ez is helyes lesz). (algo: 4 pont, indoklás: 2 pont). Mindensúsot legfeljebb 2-szer vizsgálunk (amikor ®t, és amikor a szül®jét töltjük), valamint a sú-sokon megfelel®en végigmenni egy bejárással lineáris id®, így a lépsszám O(n+2n) = O(n) (2pont).11. Adott egy n = 2k−1 pontú teljes bináris keres®fa. A fában tárolt elemek egészek az
I = [1, 2k] intervallumból, és egy szám legfeljebb egyszer fordul el® a fában. Utóbbifeltétel szerint pontosan egy olyan i egész szám van 1 és 2k között, amely nins afában. Adjunk egy hatékony módszert i meghatározására!A gyökér bal és jobb részfájában pontosan 2k−1 − 1 elem van, a bal oldaliak nagyság szerinta gyökér el®ttiek, a jobb oldaliak a gyökér utániak. Ha a bal oldalról hiányzik valaki, akkora gyökér 2k−1 + 1, ha a jobb oldalról, akkor 2k−1. Ezzel visszavezttük a feladatot egy eggyelkisebb magasságúra, tehát a lépésszám a szintszámmal arányos, azaz O(logn).12. Egy fában az x sús súlya legyen x leszármazottainak száma. Egy bináris fátszigorúan binárisnak mondunk, ha a levelek kivételével minden súsnak pontosan2 �a van. Tegyük fel, hogy egy szigorúan bináris fa minden x súsára fennáll, hogy

1

2
<

súly(bal(x))

súly(jobb(x))
< 2.



Bizonyítsuk be, hogy ez sakis egy teljes fa lehet, azaz ha k szintje van, akkor asúsok száma 2k − 1. (Ez nem kifejezetten keres®fázós feladat, de úgy általábanérdekes.)Indukióval szintszám szerint. l = 1 szintre biztos igaz. Tfh igaz valamilyen l−1-ig, belátjuk l-reis. Az indukiós feltétel szerint a bal és jobb részfája is teljes bináris fa, a bennük tárolt elemekszáma 2lb − 1 és 2lj − 1, ha a bal- és jobb részfa szintszáma lb és lj. Tfh lb > lj, ekkor 2
lb−1

2
lj
−1

>

2·2
lj
−1

2
lj
−1

> 2·2
lj
−2

2
lj
−1

= 2 (az els® egyenl®tlenség azért igaz, mert a bal részfa legalább 1 szinttelmagasabb, mint a jobb, a második pedig azért, mert a nevez®b®l egy nagyobb számot vonunkki, így a tört értéke sökken), ami ellentmond a feltételnek. Hasonlóan lj > lb is lehetetlen, így
lb = lj, pont, amit bizonyítani akartunk.



Algel VIII. gyakorlatMegoldások: piros-fekete és 2-3 fák3. (a) Lehet-e tetsz®leges (adott) kulshalmaz esetén olyan piros-fekete fát építeni,hogy az azonos szinten lév® elemek azonos szín¶ek legyenek?Két sús esetén pl. nem lehet, hiszen a gyereknek muszáj pirosnak lennie, míg a testvére(aki levél), fekete.(b) Van-e olyan piros-fekete fa, ami nem így néz ki?Mi az hogy, nagyon is! Mondjuk az el®z® példában szerepl®.4. [ZH: 2009. április 24.℄ Egy piros-feket fában jelölje x és y a gyökér két �át. Tudjuk,hogy fm(x) = fm(y), de az x sús két gyerekének különbözik a fekete magassága.Milyen szín¶ lehet az y sús?Fekete magasság de�níiója (1 pont). x és y azonos szín¶, mert ha nem lenne az, akkor agyökérben a fekete magasság a két ágon különböz® lenne (3 pont). x gyerekei különböz® szín¶ek,mert ha egyformák lennének, akkor a két ágon sérülne x-ben a fekete magasság (1 pont). x-nektehát van piros gyereke, így ® kötelez®en fekete (4 pont). Ezekb®l következik, hogy y is fekete(1 pont).10. Az [1, 178] intervallum összes egészei egy 2-3 fában helyezkednek el. Tudjuk, hogya gyökérben két kuls van, és ezek közül az els® 17. Mi lehet a második? Miért?Ekkor a bal részfában legfeljebb 16 elemet tárolhatunk, tehát legfeljebb 5 szintje lehet. Mivelminden levél egy szinten helyezkedik el, ezért a középs® és jobb oldali részfa is legfeljebb 5 szint¶lehet. Ebben az esetben itt 81 és 81 elemet tárolhatunk legfeljebb. Ezeket összeadva kiderül,hogy ennyit muszáj is, hiszen sak így lehet 178 elemet tárolni. Ekkor viszont a második kulsa gyökérben 16 + 81 + 1 = 98 lesz.11. Az S1 és S2 kulshalmazokat kiegészített 2-3 fákban tároljuk. Ezek az eredeti 2-3 fától annyiban különböznek sak, hogy minden súsban nyilván van tartva azonnan induló részfa magassága. Tudjuk továbbá, hogy az S1-beli kulsok mindkisebbek, mint az S2-beliek. Javasoljunk hatékony algoritmust a két fa egyesítésére!Legyenek a magasságok m1 és m2! Az általánosság megsértése nélkül legyen m1 ≤ m2. Ekkor(mivel minden kuls az egyikben kisebb, mint a másikban) a levelek nem fognak átlapolódni.Ezért egyszer¶en az m2 − m1-edik szinten beszúrjuk a szokásos algoritmussal a kisebbik fagyökerét, ami O(m2−m1) lépésben menni is fog. Azért könny¶ eldönteni, hogy melyik a kisebb,mert a magasságokat ki tudjuk olvasni a gyökérben. E feltétel nélkül meg kéne határozni amagasságokat is.12. [ZH: 2009. június 4.℄ Mutassa meg, hogyan kell a 2-3 fa BESZÚR eljárását módo-sítani, ha a fa minden v súsában a szokásos dolgokon kívül azt is nyilvántartjuk,hogy hány levél van a v gyöker¶ részfában!Ha nem kell súsvágás, akkor a levélt®l a gyökérig végig megnöveljük eggyel a tárolt értéket(ez belefér az O(logn)-be). Ha kell, akkor a vágott súsokra újra kell állítani az értéket (a leve-lek fölött ez triviális, feljebb pedig a gyerekekb®l konstans id®ben kiolvasható és összeadható),egyébként a +1 ugyanúgy terjed felfelé. Ez az eset is belefér O(logn)-be.13. [PZH: 2008. május 9.℄ Vázolja a 2-3 fának (és m¶veleteinek) egy olyan módosítását,amiben továbbra is van KERES, BESZÚR, TÖRÖL, MIN, MAXm¶velet, és ezekenkívül van még RANG és K-ADIK m¶velet is, ahol RANG(x) azt adja vissza, hogya tárolt elemek között az x a rendezés szerint hányadik elem, a K-ADIK(i) pedig,hogy a rendezés szerint a tárolt elemek közül melyik az i-edik. A módosítás során afelsorolt szokásos m¶veletek lépésszámának nagyságrendje ne változzon, és mindkétúj m¶velet lépésszáma legyen O(logn), ahol n a tárolt elemek száma.Lényegében ugyanaz, mint a következ® feladat.



14. [Vizsga: 2003. márius 31.℄ Tervezzen adatstruktúrát a következ® feltételekkel. Ter-mészetes számokat kell tárolni, egy szám többször is szerepelhet. A szükséges m¶-veletek:BESZÚR(i): i egy újabb példányát tároljukTÖRÖL(i): i egy példányát töröljükMINDTÖRÖL(i): i összes példányát töröljükDARAB(i): visszaadja, hogy hány példány van i-b®lELEM(K): megmondja, a nagyság szerinti rendezésben a K-adik elem értékét.Az adatstruktúra legyen olyan, hogy ha m-féle elemet tárolunk, akkor mindegyikm¶velet lépésigénye O(logm).(Például ha a tárolt elemek 1, 1, 3, 3, 3, 8, akkor DARAB(1) = 2, ELEM(4) = 3 és
m = 3.)A levelekben nem sak a konkrét értéket tároljuk, hanem egy számlálót is, hogy az adott elem-b®l hányat tárolunk (így kisit módosul a törlés és beszúrás). Azt is nyilvántartjuk továbbáminden súsra, hogy a bel®le kiindulú részfában hány elem van (ez ugyanaz, mint a kett®velezel®tti feladat, sak a többszörös elemkre is kell egy kisit �gyelni). A K-adik elem egy kere-sés, ahol (a részfaméretek alapján) mindig arra megyünk, ahol még épp nem lépjük túl K-t. Afának m levele lesz, a szokásos m¶veletek nem változnak, így a m¶veletek O(logm)-ben mennifognak. (Természetesen élszer¶ szépen leírni az egyes m¶veleteket, ez sak egy vázlat. Továbbáp-f fával is meg lehetne oldani a feladatot, bár azzal kisit maerább.)15. [ZH: 2004. márius 29.℄ Egy kezdetben üres 2-3 fába az 1, 2, . . . , n számokat szúrtukbe ebben a sorrendben. Bizonyítsa be, hogy a keletkezett fában a harmadfokúsúsok száma O(logn).Ezt így elég maera lenne bizonyítani, ezért egy ennél er®sebb dolgot fogunk. Állítás: az ilyenbeszúrások során kizárólag a legjobboldali út mentén vannak harmadfokú súsok. Indukióval
n = 1 . . . kevés esetre könnyen látszik. Tfh n-re igaz, most beszúrjuk n + 1-et. Ez nyilván alegjobboldalra megy, ha ott éppen egy másodfokú sús van, akkor a feltételnek megfelel®ensak ott hoz létre egy harmadfokút, más nem változik. Ha súsot vágunk, akkor másodfokúakkeletkeznek, ami nem zavar minket, valamint a feljebbi szinten ugyanúgy a legjobboldalonkeletkezik egy beszúrási igény. Ez felfele rekurzívan pedig pont ugyanúgy m¶ködik, ahogy aztláttuk.Mivel az O(logn) magasságú fában sak egy gyökér-levél úton lehetnek harmadfokú súsok,ezért a számuk is legfeljebb O(logn).16. [ZH: 2003. márius 31.℄ Egy 2-3 fába egymás után 1000 új elemet illesztettünk be.Mutassa meg, hogy ha ennek során egyszer sem kellett súsot szétvágni, akkor abeillesztések sorozata el®tt már legalább 2000 elemet tároltunk a fában.Ha nem volt súsvágás, akkor mind az 1000 elemet egy 2 gyerek¶ súsba kellett beszúrni.Ilyen (a triviális, 1 elemet tárolós esetet leszámítva) sak vágás során keletkezhet, így mind az1000 elemet egy eredetileg is létez® 2 gyerek¶ súsba kellett beszúrni, vagyis összesen legalább2000 elem biztos, hogy már a fában volt.17. [ZH: 2007. április 27.℄ Egy piros-fekete fában lehetséges-e, hogy a piros-fekete tu-lajdonság megsértése nélkül(a) néhány fekete súsot átváltoztathatunk pirosra?Van olyan fa, amiben ez igaz (pl. teljes fekete fa), de van olyan is, ahol nem (pl. 2 dbértéket tároló fa).(b) valamelyik (sak egy) fekete súsot átváltoztathatjuk pirosra?Biztos, hogy nem, hiszen a gyökeret nem pirosíthatjuk be, más helyen viszont ez aszim-metrikusan megváltoztatná a fekete magasságot.(Mást nem változtatunk a fán.)



Algel IX. gyakorlatMegoldások: Hash, DAG1. A T [0 : M − 1] táblában rekordokat tárolunk nyitott ímzés¶ hashelt szervezéssel.Az ütközések feloldására lineáris próbát alkalmazunk. Tegyük fel, hogy a táblahasználata során egy hibás törlés történt: egy ellából kitöröltünk egy rekordot atörlés-bit beállítása nélkül.(a) Igaz-e, hogy a hibás törlés helye mindig megtalálható?Nem, pl egy elem volt a táblában, és azt töröltük.(b) Adjunk hatékony (lineáris) algoritmust a tábla megjavítására! (Módosítsuk atáblát úgy, hogy megsz¶njenek a hibás törlés negatív következményei!)Akkor okozhat ez problémát, ha az utolsó üres hely mondjuk i, de egy i-nél kisebb pozíiójú
x elemre h(x) ≥ i. Ha ilyen helyzet nins, akkor jó a tábla. Arra kell gondolni, hogy atáblán végighaladva mindig az utolsó üres hely érdekel minket. Induljunk el a végér®l, ésminden elemre számoljuk ki h(x)-et, és nézzük meg, hogy a nyilvántartott utolsó üresr®lvagy arról túlról származik-e. Ha igen, akkor máshol nem lehetett hibás törlés, hiszen hamégsem ott lett volna, akkor a törlés el®tt is rossz lett volna a tábla. Bökjük be az utolsóüresen a törlés-bitet! A tábla jó lesz, hiszen helyes törlés után is így nézne ki a tábla. Egyvégigolvasásból megvoltunk, tehát lineáris az algoritmus.2. [ZH: 2005. április 8.℄ Egy m méret¶ hash-táblában már van néhány elem. Adjon

O(m) lépésszámú algoritmust, amely meghatározza, hogy egy újabb elem lineárispróbával történ® beszúrásakor maximum hány ütközés történhet.Nyilván akkor történik a legtöbb ütközés, ha a (iklikus értelemben) leghosszabb folytonosankitöltött rész legvégére próbáljuk beszúrni az új elemet. Így elindulunk a tömb elejér®l, azels® üres sorozat végéig elmegyünk (a iklikusság miatt élszer¶ így), ez O(n), utána amígkitöltött sorozatot találunk, egy számláló értékét növeljük. Ha üres jön, akkor a számláló értékételtároljuk (feltéve, hogy nagyobb az eddig eltároltnál), majd nullázzuk. Ha körbeértünk, akkorvége. Ez még egy végigolvasás, tehát O(n) +O(n) = O(n) lépésb®l megvan az egész.3. [ZH: 2010. április 19.℄ Egy M méret¶ hash-táblába n < M elemet raktunk be nyitottímzéssel, kvadratikus próbával, a h(x) hash-függvényt használva. Ennek során t1ütközés történt (ennyiszer kellett tovább próbálkoznunk, egy elem beszúrása so-rán több ütközés is lehetett). Ugyanezt az n elemet ugyanabban a sorrendbenbeszúrtuk egy M2 méret¶ hash-táblába is, de most lineáris próbával, M · h(x) + 1hash-függvénnyel, ekkor t2 ütközés történt. Igazolja, hogy t2 ≤ t1.Vegyük észre, hogy mivel az eredeti táblában a méretkorlát miatt legfeljebbM elemet tároltunk,valamint az új hash-függvény minden eredeti hash-értéket M távolságra helyez egymástól, ígyaz új táblában a különböz® hash-érték¶ elemek nem ütközhetnek lineáris próba esetén (ehhezlegalább M + 1 eddigi ütközés kellett volna). Így ütközés sak azért adódhat a második eset-ben, mert az ütköz® elemek hash-értéke megegyezik. Ezekben az esetekben viszont ugyanezekaz ütközések megtörténtek az eredeti táblában is (a próbasorozatok értékfüggetlensége miatt).Tehát legalább annyi ütközés volt az els®, mint a második esetben.4. [Vizsga: 2008. június 3.℄ Az 1 és 91 közötti összes 3-mal osztható egész számotvalamilyen sorrendben egy M méret¶ hash-táblába raktuk a h(x) = x (mod M) hash-függvény segítségével, lineáris próbával. Ennek során hány ütközés fordulhatott el®,ha M = 35, illetve ha M = 36?
M = 35 esetén a 3 . . . 33 számok a saját helyükre kerülnek, 0 (mod 3) helyekre, 36 . . . 69 számok
1 (mod 3) helyekre, 72 . . . 90 számok pedig 2 (mod 3) helyekre, és mindegyik elfér, tehát ninsütközés. M = 36-nál sak 3 . . . 33 fér be ütközés nélkül, 36 . . . 69 pont ugyanezekre a helyekremenne, 72 . . . 90 szintén. Innen már ki lehet számolni.



5. [Vizsga: 2005. május 26.℄ A kezdetben üresM méret¶ hash-táblába sorban beraktuka k1, k2, . . . , kn kulsokat a h(x) ≡ x (mod M) hash-függvénnyel, lineáris próbával.Jelölje t1 a keletkezett táblában az egymás melletti foglalt mez®k maximális számát.Amikor ugyanezt a k1, k2, . . . , kn sorozatot ugyanabban a sorrendben egy üres 2Mméret¶ táblába rakjuk be a h(x) ≡ x (mod 2M) hash-függvénnyel, lineáris próbával,akkor a kapott táblálban legyen t2 az egymás melletti foglalt mez®k maximálisszáma.(a) Igazolja, hogy t2 ≤ t1Tfh t2 > t1. Ekkor vegyünk egy t2 hosszú sorozatot a 2M méret¶ táblában, és nézzükmeg, hogy ezek hogyan helyezkednének el az eredeti táblában (a beszúrások sorrendjemegegyezik!). Vegyük észre, hogy az eredetibe beszúráskor, ha egyéb ütközés nem volt,ugyanezt a sorozatot kapjuk (iklikus értelemben, modulo aritmetika miatt), vagy esetleghosszabbat is (lineáris próba miatt). Ez ellentmond a feltételnek, tehát t2 ≤ t1.(b) Igaz-e, hogy t1 ≤ 2t2?Ellenpélda: |0|4|2| (mod 3), de |0| |2| |4| | (mod 6), t1 = 3, t2 = 1, és 3 � 2 · 1.6. Mi a baja a h(k) = k2 (mod 7) hash-függvénynek, ha a tábla 7 méret¶?Nem az összes lehetséges értéket veszi fel. Ki kell számolni mind a 7 lehet®séget, és látszik.7. Mutassuk meg, hogy nyitott ímzéses hashelés és lineáris próba esetén már kétkulshoz tartozó hash-függvényérték megegyezése is okozhat tetsz®legesen nagyméret¶ somósodást!Konstruktívan: legyen h(x1) = h(x2), ezután h(xi) = h(xi−1) − 1. Így sak x1-hez és x2-höztartozó érték egyezik meg, mégis látható, hogy tetsz®leges nagy n-re n hosszú somónk lesz (ésminden beszúrás ütközéses volt).8. [Vizsga: 2008. május 27.℄ Éllistával adott egy n pontú e él¶ irányított gráf. Aztszeretnénk tudni, hogy van-e benne olyan minden pontot tartalmazó részgráf, amiegy, a gyökerét®l a levelek felé irányított fa. Adjon O(ne + n2) lépésszámú algorit-must, ami ha van, talál egy ilyen részgráfot.Minden súsból egy mélységi bejárással ellen®rizzük, hogy ilyen-e. Ha találunk, akkor meg-állunk, ha nem, akkor pedig nem is lehet (különben valamelyik bejárás megadta volna). Ezösszesen O(n(n+ e)) = O(ne+ n2).9. [Vizsga: 2010. június 3.℄ Egy falutörténet írója n korábbi lakosról gy¶jtött infor-máiókat. A kérdésekre kapott válaszok a következ® típusúak voltak:
• Si személy meghalt Sj születése el®tt;
• Si személy élete során született Sj;
• Si személy korábban született, mint Sj;
• Si korábban halt meg, mint Sj.Egy Si, Sj párra nem biztos, hogy szerepel minden választípus, és olyan pár is lehet,amely egyetlen válaszban sem szerepel együtt. Mivel az emberek id®nként rosszulemlékeznek, nem biztos, hogy minden kapott informáió helyes. Adjon algoritmust,amivel k db fenti típusú válaszról O(n+k) lépésben eldönthet®, hogy van-e közöttükellentmondás.Vegyünk fel egy 2n súsú gráfot, ahol az egyes súsok adott személy születésének és halálánakfelelnek meg (Si-re vi,sz és vi,h). A gráf élei jelentik az id®beli megel®zést, azaz vk-ból vl-be futóél azt jelenti, hogy vk esemény vl el®tt történt. A születési és halál súsokat személyenkéntértelemszer¶en összekötjük. A többi él az informáiókból jön, pl. Si személy élete során született

Sj esetén egy (vi,sz, vj,sz) és (vj,sz, vi,h) élet húzunk be (a többi is értelemszer¶en). Az informái-ókban pontosan akkor nins ellentmondás, ha a gráf DAG (egyik irány: ha lenne ellentmondás,



akkor az kört jelentene a gráfban; másik irány: ha kör van a gráfban, az egy esemény sajátmaga el®tti bekövetkeztét jelenti, azaz ellentmondás). |V | = n, |E| = O(n+ 2k) (�élet� élek ésállításonként legfeljebb két él), DAG-ság eldöntése mélységi bejárással O(|V |+ |E|) = O(n+k).10. [ZH: 2005. április 8.℄ Cirkuszi akrobaták egymás vállára állva minél nagyobb tor-nyot szeretnének létrehozni (a toronyban minden szinten sak egy akrobata lesz).Esztétikai és gyakorlati szempontok miatt egy ember vállára sak egy olyan állhat,aki nála alasonyabb és könnyebb is. A irkuszban n akrobata van, adott mind-egyikük magassága és súlya. Adjon algoritmust, amely O(n2) lépésben megadja alehetséges legtöbb emberb®l álló torony összeállítását.Felveszünk egy irányított gráfot, ahol a súsok az akrobaták, két akrobata között akkor fut él(értelemszer¶ irányítással), ha az egyik ráállhat a másikra. Egy irányított út a gráfban pont egyhelyes egymásraállásnak felel meg. A gráf DAG, ha nem lenne az, akkor valaki saját magánálnehezebb és magasabb lenne. A leghosszabb utat keressük, ami mélységi bejárás segítségével
O(|V |+ |E|) = O(n+ n2) = O(n2) ebben az esetben.11. [ZH: 2007. április 27.℄ Tekintsük az olyan G irányított gráfokat, amelyekben haeltekintünk az élek irányításától, akkor a kapott irányítatlan G′ gráf összefügg®.A G gráf egy mélységi bejárásánál maximálisan hány olyan sús lehet, amelyre amélységi és a befejezési szám megegyezik?
n, ilyen például egy irányított út, ahol pont az iránnyal ellentétesen vesszük a súsokat. Többnem lehet, hiszen n súsa van a gráfnak.12. Adjunk algoritmust, mely egy éllistával megadott irányítatlan gráfban vagy találegy kört, vagy igazolja a gráf körmentességét O(|V |) id®ben (függetlenül attól, hogy
|E| akár sokkal nagyobb is lehet, mint |V |)!Ha egy irányítatlan gráfban n − 1 élnél több van, akkor biztos van benne kör (de ha ennélkevesebb, attól még lehet benne kör!). Így indítunk egy mélységi bejárást, amit n él vizsgálataután automatikusan leállítunk, egyébként meg magától is a megadott lépéskorlátban megáll.13. [Vizsga: 2007. június 19.℄ Egy el®re rögzített útvonalon úgy indulunk el, hogy azautó L literes tankja tele van. Útiélunkhoz úgy akarunk eljutni, hogy legalább egyfél tanknyi benzin maradjon az autóban. Tudjuk, hogy az utunkba es® n benzinkútközül melyikben mennyibe kerül a benzin, továbbá, hogy két szomszédos benzin-kút között, valamint a kiindulóponttól az els® benzinkútig, illetve az utolsó ben-zinkúttól a élunkig mennyi benzint fogyaszt az autó. Az egyszer¶ség kedvéért hamegállunk egy benzinkútnál, akkor mindig tele tankolunk. Adjon algoritmust, ami
O(Ln2) lépésben megmondja, hogy hol álljunk meg tankolni ha azt akarjuk, hogyutunk során a benzinköltség minimális legyen. (Javítási útmutatóban: ELNEZEST, afeladatba bele akartam irni, de kimaradt, hogy a fogyasztas mindig egesz liter. Ha valaki meg-oldotta e nelkul (es meg jobb is a lepesszama), annak orulunk. Ha valaki feltette, hogy mindenegesz, annak is orulunk, mert ezt akartuk es meg gondolatot is tud olvasni.)Építünk egy gráfot, ami mind az n közbees® benzinkúthoz (+ a kezd®- és végponthoz) tartalmaz
L súsot; vi,l jelentése: az i-edik kúthoz l liternyi benzinnel érkeztünk. Az élek egyértelm¶en be-húzhatók a fogyasztás alapján (vagy tankolunk és úgy megyünk tovább, vagy nem tankolunk),így minden súsból legfeljebb 2 él indul ki; a feltételek alapján tiltottakat (elfogyó benzin, ke-vés benzinnel élbaérés) eleve nem húzzuk be. Az élek súlya 0, ha nem tankolunk, és a tankolásköltsége (a tankolandó mennyiség és az ár ismeretében konstans id®ben meghatározható), hatankolunk. Ebben a gráfban egy legrövidebb út pont a legolsóbb utazást fogja jelenteni. A gráfDAG (sak benzinkutak között, el®refele mennek élek), így a legrövidebb út megkereséséneklépésszáma O(|V |+ |E|) = O(Ln+2Ln) = O(Ln), ami pont jó is. (Ha nem sak a szomszédoskutakat néznénk, hanem minden kútból behúznánk az összes élet, ahova eljuthatunk, akkorkutanként és literenként 2 helyett O(n) él indulhatna ki, így adódna ki O(Ln2) � természetesen
O(Ln) = O(Ln2), így a leírt megoldás is helyes).



14. A G(V,E) összefügg®, irányított gráf minden éle az 1, 2, . . . k számok valmelyikévelvan súlyozva. Egy út értéke legyen az úton található élek súlyainak maximuma.Adjunk O(|E| log k) futásidej¶ algoritmust az adott x, y ∈ V súsok közti legkisebbsúlyú út értékének meghatározására!Adott i számra meg tudjuk nézni, hogy x és y sús között van-e legfeljebb i súlyú út, azaz az
i-nél nem nagyobb súlyú élek kihagyásával x és y egy komponensben van-e. A legkisebb olyan
i szám, amire x és y egy komponensben vannak, pont a minimális súlyú út súlya. Mivel sak
1, . . . , k közötti élsúlyaink vannak, bináris kereséssel meg tudjuk keresni a megfelel® i-t. A kom-ponensbe tartozás ellen®rzése mehet bejárással, ami O(|E|+ |V |), viszont itt az összefügg®ségmiatt |V | = O(|E|). Összesen tehát a lépésszám O(|E| log k).15. [Vizsga: 2003. május 30.℄ Éllistával adott egy G gráf, melynek n súsa és e éle van.A gráf minden súsához hozzá van rendelve egy 1 és k közötti egész szám (ímke).Találjunk (ha létezik) olyan tarka utat a gráfban, amelyben minden 1 ≤ i ≤ k ímkepontosan egyszer fordul el®. Az algoritmus lépésszáma legyen O(k!(e+ n)).Ha adott egy π permutáió, akkor egy bejárással O(e + n) lépésben el tudom dönteni, hogyvan-e megfelel®, k hosszú út (sak a π szerinti aktuálisan következ® ímkéj¶ éleket vesszüklétez®nek a bejárás lépései során). Összesen k! permutáió lehet, így mindet végig tudjuk nézni
O(k!(e+ n)) lépésben.16. Bizonyítsuk be, hogy minden G = (V,E) irányított gráf felbontható két DAG-ra;pontosabban az élhalmazának van olyan E1, E2 partíiója (E = E1∪E2 és E1∩E2 = ∅),hogy a G1 = (V,E1) és a G2 = (V,E2) gráfok DAG-ok!Indukióval a pontszámra. n = 1-re triviálisan igaz. Tfh n-re igaz, kérdés, hogy igaz-e n + 1pontra? Ha van egy n + 1 pontú irányított gráfunk, akkor véletlenszer¶en válasszuk ki egypontját. A maradék n az indukiós feltevés szerint felbontható megfel®en két DAG-ra (perszesimán lehet, hogy az egyik, másik, vagy mindkett® akár 0 élet tartalmaz, de ez minket nemzavar), ezeknek van egy topologikus sorrendje. Az n + 1-edik pont bejöv® éleit rendeljük azegyik DAG-hoz, ett®l az DAG marad (a topologikus sorrendben az aktuális lesz az utolsó pont,a többit nem zavarja), a kimen® éleket pedig a másik DAG-hoz (hasonlóan az is DAG marad).Így az állítást igazoltuk.17. [ZH: 2008. márius 28.℄ Egy n × n méret¶ táblázat minden eleme egy egész szám.A táblázat bal alsó sarkából akarunk eljutni a jobb fels® sarkába úgy, hogy egylépésben a táblázatban vagy felfelé vagy jobbra egyet lépünk. Azt szeretnénk, hogya lépegetés során látott elemek növekv® sorrendben kövessék egymást. Egy ilyen útértéke a benne szerepl® számok összege. Adjon O(n2) futási idej¶ algoritmust, amimeghatározza, hogy az adott táblázatban a szabályok szerinti utak értékei közöttmekkora a legnagyobb! (Persze, dinprog is kézenfekv®, de most DAG-gal!)Felveszünk egy gráfot: súsai a táblázat mez®i, élei a mez®k közötti megengedett lépések (anövekedési feltételt is �gyelembe véve), az élsúlyok a mez®k értékei. Könny¶ látni, hogy egy, abal alsó saroknak megfelel® súsból a jobb fels®ig tartó út pont egy megengedett lépegetés, ígyebben a gráfban egy leghosszabb utat kell keresni a bal alsó súsból indulva. A lépési szabályokmiatt a gráf DAG, így O(|V | + |E|) lépésben ez megtehet®, ami jelen esetben O(n2 + 2n2) =
O(n2), hiszen n2 súsunk van, és minden súsból legfeljebb két él indul.18. [ZH: 2007. április 27.℄ Az n × n méret¶ tábla minden mez®jére egy pozitív egészszám van írva, az i-edik sorának j-edik elemére A[i, j], ahol 0 ≤ i, j < n. Feladat,hogy az els® oszlopból eljussunk az utolsó oszlopba úgy, hogy egy lépésben mindiga következ® oszlopba lépünk, és azon belül, ha az i-edik sorban voltunk, akkor akövetkez® lépésben vagy az (i− 1) (mod n), vagy az i, vagy az (i+ 1) (mod n) számúsorba kerülhetünk. Adjon O(n2) lépésszámú algoritmust, ami meghatározza, hogyaz els® oszlop melyik eleméb®l induljunk, ha azt akarjuk, hogy a bejárt mez®könlév® számok összege minimális legyen (az utolsó oszlop bármelyik mez®je lehet az



utolsó olyan mez®, amire rálépünk).A tábla mez®it vesszük egy gráf súsainak, az élek a megengedett lépéseket jelölik, súlyuk amez® súlya, ahonnan indulnak. Legyen egy forrás, ami az összes els® oszlopbelihez hozzá vankötve 0 súllyal, és egy nyel®, amibe az utolsó oszlopból vezetnek élek. Így egy megengedettlépkedés pont egy útnak fog megfelelni a gráfban a forrástól a nyel®ig. A gráf DAG, a lépésekde�níiója miatt. |V | = O(n2), |E| = O(n2) (minden súsból legfeljebb 3 él indul, a forrásbólpedig n db), így a legkisebb összeg¶ lépkedés pont egy legrövidebb út a forrásból a nyel®be,ami O(|V |+ |E|) = O(n2) lépésben megvan.19. [Vizsga: 2007. június 12.℄ Egy számítógéphálózatban n számítógép van. Mindenolyan eseményt, hogy az i-edik gép üzenetet küld a j-ediknek (i, j, t) formában fel-jegyezünk, ahol a t egész szám az üzenet küldésének id®pontját jelöli. Ugyanabbana t id®pontban egy gép több gépnek is küldhet üzenetet. Ha a t id®pontban az i-edik gép vírusos volt, akkor egy (i, j, t) üzenet hatására a j-edik gép mefert®z®dhet,ami azt jelenti, hogy a t + 1 id®ponttól kezdve már a j-edik gép is vírusos lehet.Legyen adott az (i, j, t) hármasoknak egy m hosszú listája, valamint x, y és t0 < t1egész számok. Azt kell eldöntenünk, hogy ha az x-edik gép a t0 id®pontban vírusosvolt, akkor lehet-e emiatt az y-adik gép a t1 id®pontban vírusos. Adjon algoritmust,ami ezt a kérdést O((t1 − t0)n+m) lépés után megválaszolja.Vegyünk fel egy gráfot, súsai a számítógépek minden id®pillanatban t0 és t1 között, élei (irá-nyítottak) az üzenetek. Vegyünk fel még éleket az ugyanahhoz a géphez tartozó szomszédosid®pontok között is el®refele! Ebben a gráfban az x géppel pontosan azok vannak egy kom-ponensben, akik lehetnek vírusosak (ezt kisit indokolni kell). Így x-b®l egy bejárást indítvamegtaláljuk a kérdéses gépeket. |V | = O(n(t1 − t0)), |E| = O(n(t1 − t0) + m) (saját élek éslegfeljebb m üzenet), így a bejárás lépésszáma O((t1 − t0)n +m).



Algel X. gyakorlatMegoldások: Feszít? gráfok3. [Vizsga: 2005. június 23.℄ Irányítatlan gráf tárolására adjon meg egy adatszerkezetetaz alábbi m¶veletekkel:ÚJCSÚCS(v): a gráfhoz hozzáad egy új súsot;ÚJÉL(u, v): a már létez® u és v súsok közé felvesz egy élet;VANÚT(u, v): igen értéket ad vissza, ha vezet az u és v súsok között út, egyébkéntpedig nem értéket.Ha a tárolt gráfnak n súsa van, akkor mindhárom m¶velet lépésszáma legyen
O(logn).Gyakorlatilag UNIÓ-HOLVAN. Azért indokolni és lépésszámokat számolni nem árt.5. [Vizsga: 2008. június 3.℄ Éllistával adott a G = (V,E) egyszer¶, összefügg® gráf. Agráf élei súlyozottak, a súlyfüggvény c : E → {−1, 1}. Adjon algoritmust, ami G-ben O(|V |+ |E|) lépésben meghatározza, hogy mennyi a minimális súlya egy olyanrészgráfnak, ami G minden pontját tartalmazza és összefügg®.A keresett részgráfba minden −1 súlyú élet be kell válogatni (ha nem tennénk, akkor egy ilyenél bevételével jobbat kapnánk). Mostmár sak az összefügg®séget kell biztosítani. Bejárássalhatározzuk meg a −1 súlyú élek által feszített részgráf komponenseinek számát, ez legyen k.Ekkor a súly ∑

s(e)=−1−1 + k − 1, hiszen a komponenseket k − 1 darab 1 súlyú éllel kell éselég összekötni (ennyi elég és lehetséges G öf miatt; ha kevesebb, akkor meg marad különkomponens). A lépészám a bejárásé: O(|V |+ |E|).6. Mátrixával adott egy G irányítatlan súlyozott gráf. Adott még a G-nek egy F mini-mális súlyú feszít®fája, és az F -nek egy f éle. Adjon O(n2) lépésszámú algoritmust,ami meghatározza, hogy az f él súlyát meddig lehet úgy felemelni, hogy az F agráf minimális feszít®fája maradjon.
f elhagyásával F két komponensre esik, ezeket egy bejárással meg tudjuk keresni (és mindensúsnál megjegyezzük, hogy melyik komponensbe tartozik). f -et pontosan a két komponensközött futó élek tudják helyettesíteni, így közülük a minimális súlyú súlyáig tudjuk f -et növelni.Tehát G (F -en kívüli) összes élén végigmegyünk, és a két komponens között futók súlyánakminimumát megkeressük. Lépésszám: bejárás és éleken végigmenés: O(n2 + n2) = O(n2).7. [Vizsga: 2008. május 27.℄ Éllistával adott egy egyszer¶, összefügg®, súlyozott irá-nyítatlan G = (V,E) gráf amiben nins két egyforma súlyú él. Adjon O(|V | · |E|)lépésszámú algoritmust, ami megadja a gráfban a második legkisebb súlyú feszít®-fát.Vázlatosan: a legkisebb súlyú feszít®fától a különböz® élsúlyok miatt pontosan egy élben fogeltérni (ezt meg kell indokolni!). Így keresünk egy feszít®fát, és abból egyenként az összes (n−1)élet kék helyett pirosra színezzük, és keresünk egy kék élet. A kapott n− 1 érték közül a legki-sebbet vesszük. Lépésszám: O(|E| log |E|+ |V | · |E|) = O(|V | · |E|), feszfakeresés és utána n−1kék szabály.8. Legyen adva egy (egyszer¶, irányítatlan, összefügg®) n súsú G gráf éllistával,az élek súlyozásával együtt. Tegyük fel, hogy a G-b®l a v1 sús, valamint a v1-reilleszked® élek elhagyásával keletkez® G′ gráf még mindig összefügg®, és adott a G′egy minimális költség¶ feszít®fája. Adjunk O(n logn) futási idej¶ algoritmust a Ggráf egy minimális költség¶ feszít®fájának elkészítésére!A piros-kék algoritmus a G′-ben pirosra színezett éleket G-ben is pirosra színezné (a kékeketnem biztos!). Ezért elég, ha G′ feszít®fájához vesszük hozzá v1-et, és ebben a gráfban keresünkminktg feszfát. Ez Prim vagy Kruskal algoritmussal éllistás megadásbanO(|E| log |E|), és ebbenaz esetben legfeljebb n− 1 + n élünk van (feszít®fa és új élek), így a költség O(n logn) lesz.



9. Éllistával adott egy összefügg®, egyszer¶, irányítatlan, n súsú, e él¶ G gráf supakülönböz® élsúllyal. Adjunk egy olyan O(e) költség¶ algoritmust, ami a G gráfegy minimális feszít®fájának legalább 2
3
n élét el®állítja! (Azaz egy olyan élhalmaztkeresünk, ami biztosan része egy minimális költség¶ feszít®fának.)Bor·vka algoritmusának els® két menetét futtatjuk (els® menet után legalább ⌊

n

2

⌋ él van meg,második után legalább ⌊

3n
4

⌋).10. Hány éle van az n pontú egyszer¶ összefügg® gráfnak, ha pontosan 3 különböz®feszít®fája van?Legalább n, hiszen n− 1 esetén fa lenne, így ekkor sak egy feszít®fája lehetne. Ha van benneegy k hosszú kör, akkor a kör bármely élét elhagyva a maradék kiegészíthet® feszít®fává, ígyekkor legalább k darab van neki. Vagyis sak 3 hoszzú kör(ök) lehet(nek) a gráfban. Ha több3 hosszú kör is van, akkor bel®lük függetlenül el lehet hagyni éleket, így a feszít®fák száma 3egész számú többszöröse lesz. Vagyis a gráfban pontosan egy darab, 3 hosszú kör van (azaz egyháromszög, aminek a súsairól fák lóghatnak le), így egy ilyen gráfnak legfeljebb n éle lehet.Fentieket összerakva pontosan n éle van.11. Bizonyítsuk be, hogy a piros-kék algoritmus akkor is helyesen m¶ködik, ha egyfeszít®fa költségét az élsúlyok összege helyett az élsúlyok maximumával de�niáljuk!(Ez az állítás vizsgán bizonyítás nélkül is felhasználható, ha úgy adódik.)A piros-kék algoritmus helyességének bizonyításában ezzel a élfüggvénnyel is minden állításérvényes lesz.12. [Vizsga: 2007. június 5.℄ Útépítéskor a környéken sok helyen felszedték a járdát. Azépít®k 1-t®l n-ig megszámozták a fontos pontokat (kapualj, útkeresztez®dés, stb.).A környék állapotát két n× n táblázat írja le. A J táblázatban J [i, j] = 1, ha az i és
j pontok az után szomszédosak és megmaradt az ezeket összeköt® részen a járda,egyébként az érték 0. A P táblázat az ideiglenesen elhelyezhet® pallókat írja le: ha az
i és j pontok összeköthet®ek egy pallóval, akkor P [i, j] ennek a pallónak a költsége.Amennyiben a két pont nem köthet® össze egy pallóval, akkor a táblázatban ∗szerepel. (Minden palló pontosan két pontot érint.) Szeretnénk biztosítani, hogymindenhonnan mindenhova el tudjunk jutni (hol járdán hol pallón haladva). Azépít®k élja, hogy úgy válasszák meg a pallók helyét, hogy minél kevesebb pallótkelljen használniuk, és ezen belül a pallók értékeinek összege minimális legyen. Írjonle egy algoritmust, ami O(n2) lépésben javasol egy ilyen elhelyezést. (Egy pontratetsz®legesen sok palló illeszkedhet, és a gyalogosok az egy pontra illeszked® pallókbármelyikér®l bármelyikére át tudnak lépni.)El®ször megmaradt járdákat használva öf kompnensek keresés, majd a komponensek közöttmin ktg feszfa. Helyesség és lépésszám bizonyítandó!



Algel XI. gyakorlatMegoldások: P?NP1. Adjunk Karp-redukiót a 3-SZÍN nyelvr®l a 4-SZÍN nyelvre!Adott G gráf, amir®l el kell dönteni, hogy színezhet®-e 3 színnel. Ezt kell visszavezetni 4 színnelszínezésre. Vegyünk fel egy új pontot (v), ezt kössük hozzá az összes G-beli ponthoz. Legyenez a gráf G′. Állítás: G ∈ 3SZIN ⇔ G′ ∈ 4SZIN . G ∈ 3SZIN ⇒ G′ ∈ 4SZIN : vegyük
G egy 3 színnel színezését, és adjuk v-nek a negyedik színt G′-ben. Ez a színezés jó lesz.
G ∈ 4SZIN ⇒ G′ ∈ 3SZIN : vegyük G′ egy 4 színnel színezését. Ekkor v színe különbözik azösszes sús színét®l, így a többi sús pont G egy jó 3 színnel színezése szerint van színezve.Az átalakítás polinomiális.2. Bizonyítsuk be, hogy P -beli az olyan négy színnel színezhet® G gráfokból álló nyelv,melyekre igaz, hogy G súsai kiszínezhet®k a piros, zöld, sárga, kék színekkel úgy,hogy pontosan egy sús legyen piros és pontosan két sús legyen kék!A piros és kék színeket legfeljebb n

(

n−1
2

) féle módon oszthatjuk ki, ami polinomiális. Mindenkiosztáshoz a maradék gráfot két színnel kell színezni, ami P -beli feladat. Így polinomszor kellegy polinom költség¶ algoritmust futtatni, ami polinom id®ben megy.3. [Vizsga: 2007. május 29.℄ A G irányítatlan gráf minden x pontjához tartozik egy
s(x) súly. Célunk, hogy olyan feszít®fát találjunk a gráfban, amiben a levelekheztartozó súlyok összege minimális. Fogalmazza meg a feladathoz tartozó nyelvet ésvagy lássa be róla, hogy P -ben van vagy azt, hogy NP -teljes.A nyelv:
L = {(G, k) | G irányítatlan sússúlyozott teljes gráf, amiben van legfeljebb k levélsúlyú feszít®fa}Ez NP -teljes. NP -beli, mert egy jó tanú egy ilyen feszít®fa (ellen®rzés polinom id®ben megy,a mérete is polinom). Adunk egy H-út≺ L Karp-redukiót. Ha egy G gráfban Hamilton-utatkeresünk, akkor minden súshoz rendeljünk 1 súlyt, és az így keletkezett G′ gráfban keressünklegfeljebb 2 levélsúlyú feszít®fát! Állítás: G ∈ H−ut ⇔ (G′, 2) ∈ L. G ∈ H−ut ⇒ (G′, 2) ∈ L:
G egy Hamilton-útja pont egy két level¶, 2 súlyú feszít®fa G′-ben. (G′, 2) ∈ L ⇒ G ∈ H − ut:egy ilyen feszít®fának pontosan 2 levele kell, hogy legyen (ha több lenne, nagyobb lenne asúlya, egy fában pedig mindig van legalább 2 levél). Ez pedig pont egy olyan utat jelent, amitartalmazza a gráf összes súsát, tehát G egy Hamilton-útját. A súsoknak súlyt adni lehetpolinom id®ben.4. Tegyük fel, hogy van egy olyan F eljárásunk, ami egy input G gráfra és k számra 1lépés alatt megmondja, hogy van-e G-ben legalább k méret¶ független ponthalmaz.Tervezzünk olyan algoritmust, ami polinomid®ben(a) meghatározza α(G)-t!Van-e benne 1 ftln pont? Ha igen, van-e benne 2? Ha igen, van-e benne 3? Az els® NEMválasznál (mondjuk k)-nál tudjuk, hogy α(G) = k − 1. Lépésszám O(n) a feltételezésmiatt. Lehet bináris kereséssel is, így a lépésszám O(logn).(b) talál egy α(G) méret¶ független ponthalmazt!Meghatározzuk α(G)-t mondjuk O(logn) id®ben. Választunk egy pontot, kitöröljük agráfból, és megkérdezzük a maradékról, hogy van-e benne α(G) független pont. Ha igen,akkor az adott pont nem lehetett egy max. ftln ponthalmaz része, hiszen ekkor létezne agráfban α(G) + 1 független pont. Ha nem, akkor pedig biztos egy max. ftln halmazbelipontot töröltünk. Ugyanezt megsináljuk az összes többi pontra is úgy, hogy a töröltpontokat nem állítjuk vissza. Ha megvan α(G) pont, akkor kész vagyunk, és legfeljebb

O(n) lépésszámunk van (a feltételezés �gyelembevételével).



5. [Vizsga: 2008. június 10.℄ Tegyük fel, hogy P 6= NP . Az alábbi feltételek közülmelyikb®l következik és melyikb®l nem következik hogy az X eldöntési problémanem P -beli?(a) Egy NP -teljes Y problémára X Karp-redukálható. Ez nem mond semmit X-r®l,hiszen P ⊆ NP , és minden NP -beli visszavezethet® tetsz®leges NP -teljesre.(b) Egy NP -teljes Y probléma Karp-redukálható X-re. EkkorX NP -nehéz, amiX ∈ Pesetén P = NP -t jelente, amit feltettünk hogy nem így van. Így X nem P -beli.() az X probléma NP -beli. Ett®l még lehet P -ben is, hiszen P ⊆ NP .6. Mi az alábbi problémák bonyolultsága, ha az input egy G(V,E) gráf (|V | = n, |E| =
e)? Természetesen bizonyítsuk is be!(a) Van-e G-ben egy legalább 15 pontú teljes részgráf? P -beli, az összes lehetségesrészgráf O(

(

n

15

)

) = O(n15).(b) Van-e G-ben legalább n/100 hosszúságú kör?
NP -teljes, tanú egy ilyen kör (poli ell, poli méret), valamint van H-körr®l Karp-redukió(99n izolált pont).() Van-e G-ben olyan feszít®fa, amelyben a maximális fokszám legfeljebb 2? Ez aH-út.(d) Van-e G-ben olyan feszít®fa, amelyben a maximális fokszám legfeljebb 3? NP -teljes, tanú egy ilyen feszfa, valamint el®z®t erre vissza lehet vezetni (minden ponthoz egyels®fokú pont).7. Bizonyítsuk be, hogy a leghosszabb út meghatározása egy irányított, élsúlyozott Ggráfban NP -teljes! (Pontosabban az ehhez tartozó eldöntési probléma.) Másképpen:bizonyítsuk be, hogy
L = {(G, k) | G irányított, élsúlyozott gráf, van benne legalább k súlyú út}

NP -teljes!
NP -beliség: tanú egy ilyen út, méret O(n), ellen®rzés O(n), tehát polinomiális. NP -nehézség:a H-út problémát fogjuk rá visszavezetni (H-út ≺ L). A G gráfból, amiben H-utat kell keresni,sinálunk egy súlyozott gráfot, minden élsúlyt 1-re állítunk, és legalább n−1 súlyú út létezésétkérdezzük (ez a gráf legyen G′). Egyik irány: ha van G-ben H-út, akkor G′-ben van legalább
n − 1 súlyú út, mert a G-beli H-út pont ilyen G′-ben. Másik irány: ha van G′-ben legalább
n − 1 súlyú út, akkor ez az 1 súlyok miatt legalább n − 1 élb®l áll, tehát minden súsonkeresztülmegy, vagyis ez pont egy H-út G-ben. Az átalakítás triviálisan polinomiális.8. [Vizsga: 2007. június 12.℄ Tudjuk, hogy a síkgráfokból álló nyelv P-ben van. Legyena SÍK-MAXKLIKK nyelv a következ®:

{(G, k) | G egy síkgráf, amiben van k pontú klikk}Mutassa meg, hogy ez a nyelv NP-teljes, vagy mutassa meg, hogy a nyelv P-benvan.
P -beli. El®ször ellen®rizzük a síkgráfságot (polinom). Ha nem, akkor nins a nyelvben. Ha igen,és k > 4, akkor szintén nem, hiszen K5 biztos nins benne. Egyébként legfeljebb O(

(

n

4

)

) = O(n4)lehet®séget kell végignézni.9. [Vizsga: 2009. május 28.℄ P -beli vagy NP -teljes az alábbi probléma? Adott egy
G = (V,E) irányítatlan gráf és az a kérdés, hogy van-e olyan C kör a gráfban,melyhez minden v 6∈ C súsból vezet él.



NP -teljes. NP -beliség: tanú egy ilyen kör, mérete O(n), ellen®rzés szintén polinomiális. NP -nehézség: H ≺ L visszavezetést sinálunk. G gráfról kérdés, hogy van-e benne H-kör. Csinálunkegy G′ gráfot úgy, hogy G minden súsához felveszünk egy új súsot, ami kizárólag a sajátpárjával van összekötve, és G′-r®l kérdezzük meg, hogy van-e benne ilyen C kör. Helyesség:egyik irány: ha G-ben van H-kör, akkor ez egy jó C kör G′-ben, hiszen az extra pontok közülmindegyik kapsolódik hozzá, az összes többi pedig a körben van. Másik irány: ha van ilyen
C kör G′-ben, akkor az összes extra els®fokú pontnak kapsolódnia kell hozzá, továbbá ezek apontok nyilván nem lehetnek benne. Vagyis a kör pont az összes G-beli ponton megy át, azazez G-nek egy H-köre. Az átalakítás n él és sús felvétele, ami nyilván polinomiális.10. [Vizsga: 2010. május 27.℄ Az árvíz több helyen fenyegeti a gátakat, tudjuk, hogy
n kritikus hely van. Ezek közül az i-ediknél a gát megfelel® meger®sítéséhez hidarab homokzsák kell. Ha az er®sítés nem történik meg (vagy sak kevesebb ho-mokzsákkal), akkor az i-edik helyen ki kárt okoz a folyó. Adottak a hi és ki pozitívszámok, továbbá a gátak meger®sítéséhez összesen rendelkezésre álló homokzsákok
Z száma (Z > 0 egész). Azt szeretnénk meghatározni, hogy ennyi homokzsákkal ho-gyan tudjuk a kárt minimalizálni, ha feltesszük, hogy a meg nem er®sített pontokonkeletkez® károk összeadódnak.Fogalmazza meg a feladatot eldöntési problémaként és vagy adjon rá polinomiálisalgoritmust vagy igazolja, hogy a probléma NP-teljes!
π = {h1, . . . , hn, k1, . . . , kn, Z,K|∀hi, ki > 0;Z ∈ Z

+; ∃zsákkiosztás, hogy a megel®zött kár ≥ K}Érdemes észrevenni, hogy nem a kár minimalizálása fel®l közelítjük meg a problémát, hanem amegel®zött kár maximalizálása fel®l. Ez a probléma NP -teljes. NP -beli, mert jó tanú egy zsák-kiosztás, mérete, ellen®rzése polinomiális. NP -nehéz, HÁTIZSÁK ≺ π visszavezetést tudunktriviálisan sinálni: ha adott egy hátizsák feladat, akkor si súly legyen az árvizes problémában
hi, ci érték legyen ki, az S súlykorlát legyen a Z zsákkorlát, a legalább elérend® C érték pediga legalább megel®zend® K kár. A helyesség és a visszavezetés polinomiálissága triviális.11. [Vizsga: 2010. május 27.℄ Az X probléma bemenete egy binárisan felírt N > 0 egészszám, és akkor lesz a válasz igen, ha N nem 2-hatvány. Az Y probléma bemeneteegy G egyszer¶ gráf, és akkor lesz a válasz igen, ha G súsainak színezéséhez 3-náltöbb szín kell. Ha feltesszük, hogy P 6= NP , akkor van-e X ≺ Y , illetve Y ≺ XKarp-redukió?
X ∈ P , hiszen a bináris felírásban a 2-hatványságot triviális ellen®rzni (pontosan 1 darab 1-esérték lehet). Y probléma a 3SZÍN komplementere, így coNP -teljes. X ≺ Y biztosan van, hiszenegy coNP -teljes problémára bármely coNP -beli, így bármely P -beli visszavezethet® (P =
coP ⊆ coNP ). Ha létezne Y ≺ X visszavezetés, akkor P = coNP lenne, amib®l következne
P = NP , ez pedig ellentmond a feltevésnek, tehát ilyen nem lehet.12. [Vizsga: 2010. június 17.℄ Az X problémában adott egy G dag és egy k pozitívegész szám, a kérdés, hogy van-e G-ben legalább k él¶ út. Igaz-e, hogy X ≺ 3SZÍN,illetve, hogy 3SZÍN ≺ X?
X ∈ P , hiszen mint tudjuk, DAG-ban a leghosszabb út keresése polinomiális. 3SZÍN ismerten
NP -teljes. Az NP -teljesség de�níiója miatt X ≺ 3SZÍN biztos létezik (bármely NP -belivisszavezethet® bármelyNP -teljesre, valamint P ⊆ NP ). Ha létezne 3SZÍN ≺ X , akkor minden
NP -beli probléma polinom lépésben megoldható lenne, így P = NP lenne, ami ellentmond afeltételünknek, vagyis ez nem lehetséges.13. [Vizsga: 2007. június 12.℄ Igazolja, hogy ha a 3SZÍN nyelv benne van coNP -ben,akkor NP = coNP .A Karp-redukió helyessége nem függ az igen vagy nem választól (asa feltétel van benne).Ha egy NP -belire NEM a válasz, akkor ezt visszavezetjük 3SZÍN-re, a visszavezetett probléma



NEM válaszára van megfelel® tanú (mert a feltétel szerint 3SZÍN ∈ coNP ), tehát ez az adott
NP -beli probléma NEM válaszára is tanú, tehát ez is coNP -beli. Vagyis NP ⊆ coNP , hiszenfentiek minden NP -belire igazak. Hasonló gondolatmenettel belátható, hogy coNP ⊆ NP . Akett®b®l pedig következeik, hogy NP = coNP .14. Lássuk be, hogy az alábbi problémák NP-beliek! Melyekr®l tudjuk megmondani, hogy oNP-benvannak? Melyekr®l, hogy P-ben?(a) L1 = {(G, k) | G gráf kiszínezhet® k színnel}Tanú: megfelel® színezés. Méret: kn, ami polinomiális az input méretében. Ellen®rzés:páronként a pontokat, O(n2), ami polinomiális. P -beliségr®l vagy coNP -beliségr®l nemtudunk mit mondani.(b) L2 = {(G, k) | G páros gráfban van k élb®l álló párosítás}Tanú: ilyen párosítás. Méret: O(n), ellen®rzésO(n), tehát jó. (Egyébként pl magyar módszepolinom idej¶, ezért ez P -ben van, így értelemszer¶en coNP -ben is.)() L3 = {G | G irányítatlan gráfban van Euler-kör}Tanú: egy ilyen kör, ez jó mert blabla. Amúgy P -beli. coNP -beliségre szemléletes tanúegy ptlan fokszámú pont (+öf ellen®rzése).(d) L4 = {(G, k) | G irányítatlan gráfban van k független pont}Tanú: k független pont, ez jó mert blabla. P -beliségr®l vagy coNP -beliségr®l nem tudunkmit mondani.(e) L5 = {G | G irányítatlan gráf, van benne pontosan 100 élb®l álló kör}Tanú: egy ilyen kör, ez jó mert blabla. Egyébként P -beli, mert a kör legfeljebb O( n!

(n−100)!
)féleképpen állhat el®, ami O(n100) (ha minden lehetséges pontsorrendet megvizsgálunk).(f) L6 = {(G, k) | G irányítatlan gráf, van benne legalább k élb®l álló kör}Tanú: egy ilyen kör, ez jó mert blabla. P -beliségr®l vagy coNP -beliségr®l nem tudunk mitmondani. (nk nem polinomiális, ha k az input része!)(g) L7 =

{

(s1, s2, . . . , sn, b) | ∀i si, b ∈ Z
+; ∃j1, . . . , jk (1 ≤ k ≤ n) :

k
∑

l=1

sjl = b

}Ez a részhalmazösszeg probléma, szépen megfogalmazva. Tanú: egy jó indexhalmaz, azazegy megfelel® részhalmaz, ez jó mert blabla. P -beliségr®l vagy coNP -beliségr®l nem tu-dunk mit mondani.15. [Vizsga: 2009. június 4.℄ Egy adott egyszer¶, irányítatlan gráfban maximális mé-ret¶ teljes részgráfot akarunk találni. Írja le ezt a problémát egy egész érték¶programozási feladatként! (A kapott egész érték¶ programozási feladatot nem kellmegoldani.)Minden ponthoz felveszünk egy xi (bináris) változót (binárisságot biztosító korlátok: (3,4,5)),ami 1, ha a vi pont a keresett részgráfban található, egyébként 0. A bevett pontok számát akar-juk maximalizálni, ami megfelel a változók összegének maximalizálásának (1). Két pont nemlehet benne egy teljes részgráfban, így ha összekötetlenek, egyszerre nem lehet ®ket kiválasztani(2).
max

n
∑

i=1

xi (1)feltéve, hogy
xi + xj ≤ 1 ∀i, j : (vi, vj) 6∈ E (2)

xi ≤ 1 ∀i = 1 . . . n (3)
xi ≥ 0 ∀i = 1 . . . n (4)
xi ∈ Z ∀i = 1 . . . n (5)



16. [Vizsga: 2010. június 3.℄ Fogalmazza meg egész érték¶ programozási feladatkéntaz alábbi problémát! Egy adott G = (V,E) irányítatlan egyszer¶ gráfban keresünkolyan maximális méret¶ D ⊆ V súshalmazt, melyre teljesül, hogy minden x ∈ Vsúsnak legfeljebb 2 szomszédja van a D halmazban!Minden ponthoz felveszünk egy xi (bináris) változót (binárisságot biztosító korlátok: (3,4,5)),ami 1, ha a vi pont a keresett súshalmazban található, egyébként 0. A bevett pontok számátakarjuk maximalizálni, ami megfelel a változók összegének maximalizálásának (1). Mindensúsra igaz, hogy a szomszédai közül legfeljebb kett® lehet kiválasztva, azaz a szomszédoknakmegfelel® változók összege nem lehet 2-nél nagyobb (2).
max

n
∑

i=1

xi (1)feltéve, hogy
∑

∀j:(vi,vj)∈E

xj ≤ 2 ∀i = 1 . . . n (2)
xi ≤ 1 ∀i = 1 . . . n (3)
xi ≥ 0 ∀i = 1 . . . n (4)
xi ∈ Z ∀i = 1 . . . n (5)17. [Vizsga: 2010. június 17.℄ Adott egy G = (V,E) egyszer¶, irányítatlan gráf. Egyolyan W ⊆ V halmazt keresünk, amely a lehet® legtöbb súsból áll és teljesülrá, hogy a gráfban bármely 2 független él 4 végpontjából W legfeljebb 2 pontottartalmaz.Hogyan lehet ezt a problémát egészérték¶ programozási feladatként felírni? (Akapott EP feladatot nem kell megoldani!)Minden ponthoz felveszünk egy xi (bináris) változót (binárisságot biztosító korlátok: (3,4,5)),ami 1, ha a vi pont a keresett súshalmazban található, egyébként 0. A bevett pontok számátakarjuk maximalizálni, ami megfelel a változók összegének maximalizálásának (1). Mindenfüggetlen élpárra igaz, hogy a hozzájuk tartozó 4 sús közül legfeljebb kett® lehet kiválasztva,azaz minden ilyen 4 súsnak megfelel® változók összege nem lehet 2-nél nagyobb (2).
max

n
∑

i=1

xi (1)feltéve, hogy
xi + xj + xk + xl ≤ 2 ∀ea, eb : ea = (vi, vj), eb = (vk, vl), egymástól ftln élek (2)

xi ≤ 1 ∀i = 1 . . . n (3)
xi ≥ 0 ∀i = 1 . . . n (4)
xi ∈ Z ∀i = 1 . . . n (5)Megjegyzés: nem tartozik a feladathoz, de érdemes belegondolni, hogy a páronként függetlenélek megkeresése nyilván nem okoz gondot, hiszen végigmegyünk az összes lehetséges élpáron(O(e2)), és a páronként függetlenekre felvesszük a korlátot.



18. [Vizsga: 2009. június 17.℄ A Ládapakolás problémának tekintsük azt a speiális ese-tét, amikor az n tárgy mindegyike vagy a vagy b méret¶, ahol 0 < a < b < 1 és
a + b = 1. Adjon ennek megoldására O(n) lépésszámú algoritmust!Algoritmus: ameddig lehet, párosával rakjuk az a és b méret¶ elemeket ládába, a maradékotpedig a FirstFit algoritmussal rendezzük el. Ez ügyesen implementálva ebben a spe esetbentriviálisan O(n).Helyesség: az a méret¶ elemek darabszáma legyen A, a b méret¶eké B. Ha B ≥ A, akkor azalgoritmus B ládát fog felhasználni (OPT ≤ B), és mivel b > 1/2, mindegyik külön ládábakell, hogy kerüljön, így legalább B ládára szükség is van (OPT ≥ B). Ha A > B, akkor kétdolgot bizonyítunk.Az egyik, hogy mindig létezik olyan optimális elrendezés, hogy minden b méret¶ elem mellettszerepel egy a méret¶ is. Tfh egy olyan optimális elrendezésünk van, ahol legalább az egyik
b-nek nins párja. Ekkor egy sak a-t tartalmazó ládából egy a-t át tudunk rakni ide úgy, hogya szükséges ládák számát nem növeljük. Ezt addig sinálhatjuk, amíg a kívánt elrendezésheznem jutunk, és közben a ládák számát egyszer sem növeltük. Ez alapján elég az olyan elren-dezéseket vizsgálni, ahol minden b párosítva van egy a-val (azaz amilyen elrendezéseket a mialgoritmusunk is ad), és sak az a-k elrendezésére kell konentrálni.Tfh nem a FirstFit szerinti módon vannak a maradék a-k bepakolva. Ekkor az általánosságmegsértése nélkül feltételezhetjük, hogy a bepakolt elemek darabszáma szerint nemnövekv®envannak rendezve a ládák. A feltételezés szerint az utolsó ládán kívül is van olyan, ahova mégbeférne egy a méret¶ elem (különben pont a FirstFit szerinti elrendezésünk lenne). A legutolsóládából ekkor egy a-t átpakolhatunk ide anélkül, hogy a ládák számát növelnénk. Ezt egészenaddig sinálhatjuk, amíg nem a kívánt formában van az elrendezés, és a ládák száma egyszersem n®tt. Azaz mindig létezik olyan optimális megoldás, mint amilyet a mi algoritmusunk ad.Ezt a bizonyítást természetesen le lehetne írni sokkal rövidebben is, de a jó érthet®ség és apreizitás miatt választottam ezt.19. [Vizsga: 2009. május 28.℄ Egy somagküld® szolgálatnál supa egyforma dobozokbapakolják az elküldend® árut. Céljuk az, hogy a ládákban maradó üres helyet kitölt®anyagból minél kevesebbre legyen szükség. Igaz-e, hogy a Ládapakolásra megismertFirst Fit eljárás erre a problémára is egy 2-közelít® algoritmus?Ellenpélda: dobozméret: 1, elemek: 0.6, 0.3, 0.7, 0.4. Optimális megoldás: [0.6, 0.4], [0.7, 0.3],
OPT = 0 (mert 0 hely marad ki). A FirstFit által adott megoldás: [0.6, 0.3], [0.7], [0.4], akimaradó hely 1. Ha 2-közelít® lenne az algoritmus, akkor 1 ≤ 2OPT = 0 teljesülne, aminyilván nins így. Vagyis a válasz nem.20. [Vizsga: 2006. június 12.℄ Van n fájlunk, az i-edik fájl hosszát jelölje hi. Tegyükfel, hogy a fájlok hosszuk szerint nem sökken® sorrendben követik egymást, azaz
0 < h1 ≤ h2 ≤ · · · ≤ hn. Mentéskor két egyforma méret¶ lemez áll rendelkezésünkre.A mentésnek sorban kell történnie, el®bb az els® fájlról kell megmondani, melyiklemezre kerüljön, azután a másodikról, stb. (Fájlokat szétvágni nem szabad, min-den fájl teljes egészében kerül az egyik vagy a másik lemezre.) Amikor a soronkövetkez® fájl már egyik lemezre sem fér rá, akkor abbahagyjuk az eljárást. Egyilyen eljárás optimális, ha a lehet® legtöbb fájlt lehet segítségével kimenteni.Mutassa meg, hogy az a mohó eljárás, amikor a következ® fájlt oda tesszük, aholtöbb hely van, nem feltétlenül optimális. Legfeljebb hány fájllal fogunk kevesebbetkimenteni ezzel a mohó eljárással az optimális (szintén sorrendben ment®) megol-dáshoz képest?Az, hogy a mohó algoritmus nem optimális, egy ellenpéldával könnyen bizonyítható: a szalagmérete legyen 2, az érkez® fájlok mérete 1,1,2. Az optimális megoldásban mind a 3 fájlt kitudjuk írni (az egyik szalagon 1,1, a másikon 2), a mohó sak a két 1-est írja ki, a két szalagra.Némi gondolkodás után megsejtjük, hogy a mohó algoritmus mindig sak legfeljebb 1-gyelkevesebb fájlt ír ki, mint amennyit az optimális kiírás szerint lehetne. Ezt bizonyítjuk be. A



szalagok mérete legyen S. Tfh van egy olyan feladatunk, amiben legalább 2 fájllal többet lehetkiírni, mint amit a mohó változat ad. Ezek közül az els® kett® hossza legyen hi és hi+1, afeltételb®l tudjuk, hogy
hi ≤ hi+1 (1)Az egyik szalagon W1 méret foglalt, a másikon W2. Ha a maradék S −W1 vagy S −W2 helyrebeférne hi, akkor azt a mohó algoritmus berakta volna. Vagyis

S −W1 < hi (2)
S −W2 < hi (3)Az optimális megoldásban W1 és W2 mennyiség¶ adat biztosan szerepel valamilyen elrendezés-ben, és ezen kívül hi és hi+1 is még befér. Azaz az összes elérhet® és felhasznált adatmennyiségetfelírva ebben az esetben

2S ≥ W1 +W2 + hi + hi+1 ≥ W1 +W2 + 2hi (4)ahol a második egyenl®tlenség (1)-b®l következik. Ezt (2) és (3) segítségével tovább írva (�gyel-jünk, hogy hogy hol van ≥, és hol van >!):
2S ≥ W1 +W2 + 2hi > W1 +W2 + (S −W1) + (S −W2) = 2S (5)ami nyilvánvalóan lehetetlen. Így nem lehet, hogy a mohó algoritmus által kiírt fájloknál leg-alább 2-vel több kiírható lenne.


