1. Nechť C1 a C2 jsou různé cesty grafu G, ktere maji alespoň jeden
společný uzel. Podgraf vzniklý jako symetrická difernce C1(+)C2 bude
souvislý.
a) vždycky
b) nikdy
c) jen někdy
(2b)
2. Orientovaný graf
a) ano
(2b)

má 20 uzlů a 200 hran. Může být acyklický ?
b) ne

3. Určete (výrazem závislým na n) dominanci cesty tvořené n hranami
(n+3)div3 nebo (n)div 3 + 1
(3b)
4. Nechť S je neorientovaný strom, který má 2 středy a poloměr r.
Určete maximální a minimální hloubku (orientovaného kořenového) stromu
vzniklého prohledáním stromu S do hloubky.
x - hloubka, n - počet uzlů. hlmin(T) určíme z: 2x-1<n<=2x+1-1,
hlmax(T)=n-1
(3b)
5. Co jsou argumenty přechodového zobrazení Turingova stroje, jaká je
jeho hodnota a jakou toto zobrazení hraje při výpočtu prováděném
Turingovým strojem ?
(2b)
6. Existuje pro nějaké n (1<n<6) nějaký (kořenový)strom stupně n,
ktrerý má celkem 40 uzulů
ano, pro n=3, jeho hloubka je 3
(3b)
7. Přechodový diagram konečného automatu M obsahuje cyklus. Lze pouze
z tohoto faktu odvodit nějakou vlastnost jazyka L(M) přijímaného tímto
automatem ?
a) ano(jakou)
b) ne
(2b)
8.Určete postup s nejmenší časovou složitostí pro nalezení nejkratší
cesty mezi dvěma uzly neorientovaného stromu, jehož hrany jsou
ohodnoceny reálnými (obecně i záporný) čísly
a) Dijkstrův algoritmus
b) Floyd-Warshallův algoritmus
c) jiný
(jaký)
(3b)
9. Graf G vznikl vypuštěním jedné hrany z úplného neorientovaného
grafu o n (n>=3) uzlech Kn grafu G. Je možné pokrýt jediným uzavřeným
nebo otevřeným tahem ?
a) vždy
b) nikdy
c) někdy(kdy ?)
(2b)
10. Nakreslete všechny možné neizomorfní souvislé neorientované grafy
s 5 uzly nebo 4 hranami
(4b)
/*****************************************************************/
Rozstrel 23b, 11 nutnych
1. co znamena O(f(n)) = g(n)? >> funkce f roste asymptoticky nejvyse
tak jako fce g

2. 3 rozdily mezi Dijkstrou a Johnsonovym algoritmem >> viz skripta
3. mate uplny graf, vezmete z nej 2 nesousedni hrany, kolika zpusoby
je vznikly izomorfni sam na sebe? >> nevim, naky vzorecek
4. jaky je maximalni a minimalni prumer stromu o n uzlech
5. graf o 12 uzlech a 9 hranach, jaky ma minimalni a maximalni pocet
komponent
6. pri pruchodu grafem jsme nasly vsechny 4 typy hran - co muzeme rict
o grafu?
a) je souvisly - nevime b) je silne souvisly - nevime c) je acyklicky
- neni
7. vemte uplny graf K5 a udelejte sjednoceni jeho dvou ruznych koster
- je mozne, aby vznikly graf byl neplanarni? >> neni, protoze aby byl
neplanarni, musel by podgraf byt homeomorfni s K5 nebo K3,3, coz ty
dve kostry nejsou...
to same udelat i pro K3,3
a jeste jedna:
necht T1 a T2 jsou stromy vznikle prohledavanim do hloubky a sirky
uplneho bipartitniho grafu(n,n), co muzeme rict o jejich hloubkach >>
do sirky je hloubka vzdy rovna 2, do hloubky je hloubka rovna k-1, kde
k je pocet uzlu
Druha cast:
mate orientovany graf bez cyklu, napiste algoritmus, ktery zjisti
pocet vsech ruznych cest v grafu
navod: zkuste zjistit, kolik cest konci v tom kterem uzlu
- pokud nekoho zajima reseni, tak at mi napise, tedka sem mi to sem
nechce rozepisovat
mate dany neorientovany strom a pocet jeho vnitrnich uzlu "k" a dale
posloupnost jednotlivych stupnu techto uzlu
- spocitejte, kolik ma takovy graf listu
- spocitejte minimalni a maximalni polomer toho grafu
a este neco spocitejte, to uz nevim
posledni priklad byla dana regularni gramatika, sestrojte konecny
determ. automat, ktery prijima retezec generovany jazykem ty gramatiky
- klasika z JPR, kdo je nemel, tak good luck :-))
70% zkousky jsou stranky 20-70 ve skriptech, ty se nesmi podcenit..
/*****************************************************************/
Máte graf (viz. reporty)
o
/ \
o - o
/ \ / \
o - o - o
/ \ / \ / \
o
o
o
o
atd...

Nektery ty trojuhelniky jsou bily a nektery cerny. Najit nejvetsi bily
metodami dynamickeho programovani.
/*****************************************************************/
Rozstrel byl na 23 bodu – min 11,5 (za 10,5 - pokud byl dobry vysledek
ze cvik)
- byly otazky za 2 body, 3 body a 4 body
1. Ktera funkce roste asymptoticky rychleji a zduvodnit.
g(n)=n^2/ln(n), f(n)=n*ln(n)
a] f(n)

b] g(n)

c] obe rostou stejne rychle

Spravna odpoved: a]
2. Definujte Jazyk, ktery prijima konecny automat.
Spravne: Nemusela tam byt definice ze skript. Na plny pocet
(3 body) stacilo svymi slovy, ale spravne.
3, 4. Neco s biparitnim grafem. A jeho poctem hran a izomorfizmem
sama na sebe. Nepamatuju si. Ale je dobry vedet, co
je to biparitni graf :)
5. Neco ve smyslu, jak bude vypadat graf s n hranama,
kterej ma n ruznych koster?
Velmi volna a nepresna citace
S vyjimkou nejake jedne definice (ten jazyk) je to vse z latky od
strany 13 do strany cca 90 ve skriptech. Doporucuju velmi dobre projit
definice ruznych pojmu (vcetne jejich uskali) a propocitat priklady u
techto kapitol. Chce to znat par pojmu a nedelat to na zkousce skoro
poprve, pak nedopadnete jako ja.
2. cast (tu jsem si opsal :) )
1. Navrhnete efektivni algoritmus, ktery pro neorientovany
graf zadany spojovou reprezentaci zjisti, zda je
biparitni, tj ma chromaticke cislo 2. Urctete asympt.
slozitost vaseho algoritmu. Nemela by byt prilis horsi
nez O(|U|+|H|).
Navod: Inspirujte se algoritmy systematickeho prochazeni
grafem.
8b
2. Mejme graf ve tvaru mrizky:
A1 A2
An
o---o---o---o
|
|
|
|
o---o---o---o
|
|
|
|
o---o---o---o
B1 B2
Bn
a]Urcete hodnoty h(G), mi(G), alpha(G), beta(G), X(G)
b]Urcete vzdalenosti (Ai,Bj) pro vs. i,j
c]Kolik ruznych minimalnich cest existuje mezi uzly
Ai, Bi?

Inspirujte se vztahem:
SUMA [k od 1 do n] (k) = n(n+1)/2
0,5+0,5+2+3+1+1+2b
3. Urcete max s->t tok v nasledujici siti se stanovenou
dolni mezi toku u nekterych hran (dvojice dolni mez/kapacita).
Reste tak, aby byl videt postup reseni.
Byl tam graf s 13 uzly. 1 zdroj, 1 spotrebic. U dvou
hran bylo i dolni omezeni.
9bodu
Druhou cast snad vzdycky nejak date dohromady, ale rozstrel je krize.
Z cca 50 lidi dnes proslo rozstrelem 17. Takze asi takhle.
/*****************************************************************/
Jenom doplneni (to co si pamatuju ja).
1. Pro jaka n>=1 se da udelat pravidelny strom stupne 4, kde n je
pocet listu?[2b]
n=4^k, kde k je prirozene.
2. Mame nesouvisly NG o 12 uzlech, 3 komponentach a chromaticke cislo
je 2. Jaky je max. pocet hran v tomto grafu?[myslim, ze 2b]
Myslim, ze 25.
3. Mame orientovany graf o k komponentach. Pokud pridame jednu hranu,
co muzeme rict o k ve vyslednem grafu?[3b]
Budto se nic nestane(oba dva uzly v jedne komponente) a nebo bude
pocet komponent 1..k.
4. Kolik je izomorfismu u grafu Kn,n sam na sebe?[4b]
Myslim, ze 2*(n!)^2
5. Mame NG o dvaceti uzlech, T(G)=10. Je mozne v tomto grafu najit
(uzavrenou, otevrenou) cestu? [myslim, ze 3b]
Ano, i to je mozne:)
/*****************************************************************/
Přesné zadání rozstřelu:
1) Pro ktera prirozena n (n>=1) je mozne sestrojit prav. orient.
koren. strom stupne 4, ktery ma presne n listu:
a) pro vsechna n
b) jen pro vhodna n (ktera)
c) pro zadne
2 body
-2) Jaky max. pocet hran muze mit nesouvisly neorientovany graf o 12
uzlech a 3 komponentach,
ktery ma chromaticke cislo rovne 2?
2 body
Jde se na to pres bipartitni graf...bohuzel jsem fakt tou dobou
nevedel, co to je
-3) Kolika ruznymi zpusoby lze uplny bipartitni graf Kn,n zobrazit
izomorfne na sebe?
4 body
Ehm zase bipartitni graf
-4) Pro ktera n (n>=2) je mozne uplny bipartitni graf Kn,n pokryt
jedinym (uzavrenym nebo otevrenym) tahem?
a) pro kazde n
b) pro zadne n

c) pro nektera n (ktera)
3 body
A bipartitak tu je potreti...bomba, ne? :(
-5) Ktera z funkci f(n)=n^2/ln(n) a g(n)=n*ln(n) roste asymptoticky
rychleji?
a) f(n)
b) g(n)
c) obe stejne rychle
2 body
-6) Neorientovany souvisly graf G ma 20 uzlu a polomer T(G)=10. Muze v
grafu G exist. (otevrena) cesta delky 15?
a) ano
b) ne
2 body
-7) Jak bude vypadat souvisly neorientovany graf s n (n>=3) hranami,
ktery ma n ruznych koster?
2 body
-8) Jak je definovan jazyk L(M) prijimany deterministickym konecnym
automatem M=<Q,A,male delta,s,F>?
3 body
tady chtel vzorec ze skript nebo slovni popis svymi slovy - definici
ve skriptech nehledejte - neni tam
-9) Necht G je orient. graf, ktery ma k silnych komponent. Ke grafu G
pridame novou orient. hranu mezi jeho stavajicimi dvema uzly. Urcete
mozny pocet silnych komponent vznikleho grafu ve vztahu k cislu k
3 body
---------rozstrel je sajgon - hlidaj a ani nema clovek sanci nahlednout k
sousedovi
druhou pulku uz naopak nehlidaj vubec a menili jsme si papiry
/*****************************************************************/
Rozstrel asi na hodinu, bylo tam urcite:
1. Symetricka diference 2 stromu (ne nutne disjunktnich) je strom
1)vzdy
2)nikdy
3)nekdy
2. Kolik je max pocet hran v NG o n uzlech, aby libov. orientace dala
acyklicky graf ?
- nevim uz, jestli to je presny, opravte nekdo
3. Nakresli faktory K5 neobsahujici kruznici a majici 3 nebo 4 hrany a
vyznac
homeomorfni mnoziny
4. Definice toku v siti
5. Slozitost DFS pouzivajici matici A
6. Mame 2n uzlu, vytvor hrany spojujici uzly i a n+i pro i=1,2,..n,
kolika zpusoby lze graf isomorfne zobrazit na sebe ?

7. h1 je hloubka DFS stromu grafu G, h2 hloubka BFS stromu grafu G,
plati :
1) h1<=h2
2) h2<=h1
3} nekdy tak, nekdy tak
4)a snad jeste jedna varianta.
celkem asi 9 otazek, minimum 11b
Velka pisemka
Byla na ni asi hodina a ctvrt
1. Najit algoritmus, jak pro dany soubor stupnu uzlu d1<=d2<=d3 ...
vytvorit strom.
suma(di)=2n-2
Navod - dukaz k vete tusim 3.46 ta o polomeru a prumeru stromu a
odlupovani listu ze stromu
2. Proc matice V**i pro Kn obsahuje na hlavni diagonale stejna cisla
di a mimo ni stejna cisla ai ?
Urcete pocty sledu delky i - odvodit rekurzivni vztah pro ai di a pak
to nak vyjadrit ci co
3. Sestroj determinist. automat prijimajici jazyk NEOBSAHUJICI
podretezec 0101
a napsat jeho regularni gramatiku.
Navod - nejprv vytor automat, ktery 0101 prijima
/*****************************************************************/
rozstrel kolar casove zmenil z 30 na 45 min coz je velmi rozumne
a taky snizil hranici opet na 11b ale s tim bych moc nepocital jako s
pravidlem
tenhle roztrel byl hodne podobnej jako minulej (viz. minuly reporty)
ujasnete si co to je symetricka diference!
a taky izomorfismus - dneska tam zas nakej hustej byl a jak to resit
netusim
(minule byl ten uplnej K5 bez 1 hrany a izom sam na sebe)
-symetricka diference by mel byt soucet - prunik (vlastne XOR)
-strom BFS je maximalne tak hlubokej jako DFS
-vic uz si asi nevzpomenu a todle taky uplne nezarucuju...
v pisemce byl opet automat a gramatika
/*****************************************************************/
rozstrel Kolar nak neodhad :-(( nebo sme tam byli sami volove
nazval to ze to bylo jak u WATERLOO rozstrel byl na 25 bodu a pres
polovinu (12,5) se dostalo tak 5 lidi z nakech 30 co nas tam bylo.
Rozstrel:
1. K1 a K2 jsou 2 kruznice.Graf vznikly jako symetricka diference K1 +
K2 bude obsahovat kruznici:
a) vzdy
b) nikdy
c) nekdy
u vseho zduvodneni
2. Neorientovany graf souvisly. Orientujte aby vznikl silne souvisly
orientoany takovy ze kdyz si pak vzpomenu a 1 hranu otocim tak bude
furt silne orient. Nakreslit a aby byl co nejmensi!

3. Z uplneho grafu Kn vypustime 1 hranu. Kolika zpusoby izomorfni sam
na sebe.
4. Predstav si strom prohledavani do sirky. H je hloubka stromu. T je
prumer grafu z ktereho jsme udelali ten strom.
a) h<=t
b) h>=t
c) ruzne
u vseho zduvodneni
5. naka silenost s biparitnim ohodnocenym grafem o n uzlech
a hledam jeho minimalni kostru...
6. neco jako ....
mam automat bez smycek...
co muzete rict o generovanem jazyku...??
7. popis rozdily mezi Dijskrou a Heuristickym hledanim
8. slozitost prohledavani do sirky z matice sousednosti V
9. vsechny neizomorfni stromy s 5 a 6 uzly a rozdelit do homeomorfnich
skupin
/*****************************************************************/
Rozstrel uz tu byl, tak jeste druha cast :)
1) Dokazte ze NG je souvisly prave tehdy, pokud pro libovolny rozklad
jeho mnoziny uzlu do dvou trid {U1, U2} existuje hrana(u,v), u z U1, v
z U2.
Navod: Dukaz bu mit 2 casti: souvislost => lib. rozklad ma
pozadovanouvlastnost a rozklad ma vlastnost => souvislost. oboji lze
resit sporem.
8bodu
2) Graf Gn je zadan jako trojuhelnikova sit, ktera ma delku strany
prave n(>=1) hran.
Urcete: hodnost a cyklomaticke cislo, chromaticke cislo, polomer a
prumer.
delku nejdelsi otevrene cesty a nejdelsiho uzavreneho tahu.
9bodu
3) Pro nasledujici regularni gramatiku sestrojte konecny
deterministicky automat prijimajici tuto gramatiku.
G=<{0,1},{S,A,B,C},P,S>
P:
S -> 0A
A -> 0C
B -> 0C
S -> 0B
A -> 1C
B -> 1A
C -> 1B
A -> 1
Rozstrel byl co se uspesnosti tyce fakt waterloo, ale osobne mi to tak
tezky neprislo. Kdo postoupil do finale, tak mel vyhrano, vetsina to
pak uz udelala.
/*****************************************************************/
7)nakreslit všechny izomofizmy NG s 3uzly a 3-mi hranami,
2)kolik min.uzlu ma NG o k komponentach a n uzlu.
4)jestli sjednocení dvou stromů,ktere maji spol.2 uzly a možná
nějakou hranu je strom(a,b,c)
pak ještě další 4.Bylo to tam pořád o počtu hran,uzlů a komponent.
2.část přesně jedno z předchozích zadání (stromová síť,hyperkrychle a
BFS)
/*****************************************************************/
1) Sit S = <Tn,q,s,{t1,t2,...tk}> ma tvar korenoveho stromu TN jehoz
koren s je zdrojem site a kazdy z listu {t1,t2,....tk} je moznym
spotrebicem.

a)Navrhnete efektivni algoritmus pro nalezeni spotrebice t s
nejvetsi hodnotou maximalniho toku s -> t mezi vsemi listy
b)Navrhnete algoritmus pro urceni takove minimalni upravy kapacit
hran teto site takove, aby do kazdeho listu t bylo mozne dopravit max.
tok stanoveny v a)(nebo tak nejak)
pro oba algorimy slozitost a navrhnout reprezentaci.
4+4+2 bodu
2}Necht Hn je n-rozmerna hyperkrychle,tj. graf obsahujici 2^n uzlu
oznacenych kazdy jednou n-bitovou kombinaci
00...00,00..01,00..10,...,11..11
Hranou jsou spojeny ty dvojice uzlu jejichz bitove kombinace se lisi
pouze v jedinem bitu
a)pro graf Hn urcete stupne uzlu a celkovy pocet hran grafu
b)urcete,kolika ruznymi isomorfismy lze n-bitova krychle zobrazit
sama na sebe
c)urcete vzdalenost a pocet ruznych nejkratsich cest mezi uzly
a1..an a b1..bn jejichz bitove kombinace se lisi v k bitech
3+3+3 bodu
3) Urcete strom prohledavani grafu do hloubky (DF
strom).Predpokladejte abecedni seznam sousedu.Zjistete zda je vystupni
strom shodny s minimalni kostrou grafu
k tomu byl zadan graf asi o 15 uzlech,bylo to docela jednoduchy projit
to do hloubky,na min.kostru jsem pouzil Boruvku a vyslo ze nejsou
stejna..
4+5 bodu
/*****************************************************************/
1. cast klasickej rozstrel a navic otazky:
a) 2 stromy hranove disjunktni spolecny maji 3 uzly. Da se
jednoznacne urcit
cyklomaticke cislo jejich sjednoceni ???
b) graf G a z nej vytvorime podgrafy indukovane mnozinami uzlu U1 a
U2.
Je sjednoceni techto podgrafu stejne jako graf indukovany
mnozinou uzlu
U1 sjednoceno U2 ???
2.cast byly tri priklady:
a) dokazat ze plati : graf je souvisly prave tehdy kdyz kazdy
rozklad uzlu
na mnoziny U1 a U2 ma vlastnost ze aspon mezi jenou dvojici uzlu
u1 z U1
a u2 z U2 existuje hrana ... nebo tak nak ..:-)
Napoveda: ukazte => i <= a oboje de sporem
b) automat zadanej gramatikou a prevest na DETERMINISTICKEJ automat
, cili
nejprve na nedeterministickej (jak je to ve skriptech) a pak z
nej na
deterministickej (taky ve skriptech)
c) byl zadanej graf a melo se urcit napr. hodnost a cyklematicke
cislo,
polomer a prumer, chromaticke cislo, nejdelsi cesta otevrena,
nejdelsi

uzavrenej tah a jeste mozna neco uz nevim :-( ten graf vypadal
takhle :
o
/ \
o---o
/ \ / \
o---o---o
.
.
. . .. . .

a tak furt dal celkem tech hran ve

strane je n
a to je vse pratele :-) na ustni teprve du tak to snad vyjde ...
/*****************************************************************/
/2002*****JENOM 2. CAST********2002********JENOM 2. CAST******2002/
/*****************************************************************/
1.dokaz ze neorientovany graf je souvisly *prave tehdy kdyz* pro
libovolny rozklad uzlu do dvou mnozin (U1 a U2) plati, ze existuje
alepon jedna hrana (u,v),kde u je v U1 a v je v U2
Navod: provest sporem,chtel tam a zpatky
2.sit slozena z trojuhleniku o strane n-hran (trojuhlenik rozsekany na
4 trojuhelnicky a takle furt dokola)
a)hodnost a cyklomaticke cislo
b)barevnost
c)polomer,prumer
d)maximalni vzdalenost...?
3.Byla zadana gramatika,kterou bylo potreba prevest na
deterministuicky
automat - tzn. prevest na nederministicky dle skript na str. 179 a pak
tento
automat prevest na deterministicky
/*****************************************************************/
1. Algoritmus pro zjisteni nejkratsi kruznice (mysleno nejmene hran)
se w zapornou delkou. Napoveda bylo pouzit algoritmus 7.3 a 7.4 ze
skript.
2. Byl dan graf. V podtate kdyz si nakreslite matici m*n a tam kde se
krizi
hrany date uzly tak to je on. Napsat hodnost grafu dominanci
nezavislost
cyklomaticke cislo, chromatisnost. V zavislosti na m a n.
3. Pomoci pojmu pouzivanych u grafu charkaterizujte nedeterministicky
automat
ktery:
a) prijima prazdny jazyk
b) prijima nejake slova delky n
c) neprijima slova kratsi nez n
d) prijima nekonecne dlouha slova
/*****************************************************************/
1) úloha 4.4-4 ze skripta (nápověda: inspirujte se hledáním do
hloubky)
2) máme úplný graf Kn o n uzlech

a) dokažte, že po libovolné orientaci hran tohoto grafu ve
výsledném grafu existuje kořenová kostra
b) dokažte, že po odebrání hrany z původního grafu je možné provést
takovou orientaci hran, že už nebude kořenová kostra existovat
c) je možné graf Kn pokrýt jedním tahem?
3) vymyslete co nejvíce nutných (obecných) podmínek pro izomorfismus
grafu. Byly tam 4 grafy, an základě těch podmínek se mělo ukázat, že
nejsou izomorfní.
/*****************************************************************/
1. Navrhnete efektivni algoritmus, ktery zjisti celkovy pocet vsech
ruznych orientovanych cest v orientovanem acyklickem grafu. Navod
Zkuste pro kazdy uzel urcit pocet orientovanych cest koncicich v danem
uzlu. Kolik orientovanych cest zacina v uzlu, ktery je v topologickem
usporadani prvni?
7+3 body
2. Mejme orientovany graf G, ktery ma m obycejnych komponent a n
silnych komponent.
a) Jaky je vztah mezi m a n (m<n)
b) Jaky muze byt maximalni pocet orientovanych hran v koncezaci tohoto
grafu?
c) Jaky je minimalni mozny pocet hran, je li pocet uzlu roven k (k<n)
Poznamka (b) a (c) vyjadrete pomoci m,n,k.
1+4+4 body
3)Urcete maximalni tok v siti a naleznete nejtenci rez. (rez s
minimalni kapacitou).
Reste tak, aby byl videt postup reseni.
nasleduje celkem velkej graf, 13 uzlu, 16 hran, nebudu ho sem kreslit,
(Planarni, obycejny, prehledny, jeden zdroj a jeden spotrebic, bez
omezenych uzlu.).
6+2 body
/*****************************************************************/
a) Rozstrel(2002 ----- ?????????? ----- 2002) - 35 min, 26 b.
2b:
1. Ktera z funkci f(n)=n^sqrt(n), g(n)=(sqrt(n))^n roste asymptoticky
rychleji ?
2. Necht S a S' jsou 2 ruzne tahy z uzlu u do uzlu v, u<>v. Bude
jejich sjednoceni vzdy obsahovat nejakou kruznici ?
3. Dokazte, ze pridanim hrany mezi libovolnymi 2 uzly souvisleho grafu
vznikne alespon 1 kruznice. Pro jake grafy vznikne prave jedna
kruznice ?
4. Charakterizujte graf, ktery zbude po odebrani vsech silnych
komponent z orientovaneho grafu.
5. Urcete vsechny neizomorfni neorientovane stromy se 3 hranami a
vsechny
neizomorfni usporadane korenove stromy se 3 hranami.
6. Uvedte alespon 2 hlavni rozdily mezi Dijkstrovym a Bellman-Fordovym
algoritmem (neuvadejte popis algoritmu)
7. Jak se zmeni pocet silnych komponent OG, pridame-li do nej jednu
hranu ?
3b:
1. Necht G=<H,U,ro> je NG s m hranami a n uzly, ktery ma nekolik uzlu
stupne r a ostatni uzly maji stupen r+1. Urcete pocet uzlu stupne r
pomoci hodnot m,n,r.
2. OG je zadan matici sousednosti. Urcete bez nakresleni grafu, kolik
ruznych orientovanych spojeni deklky 3 je mezi vsemi jeho dvojicemi
uzlu a zda je silne souvisly. Popiste svuj postup.
|0 1 1 0 0|

|0 0 0 1 0|
V = |0 1 0 0 1|
|0 0 0 0 1|
|1 0 0 0 0|
3. Naleznete nejmensi graf,jehoz zadna minimalni dominujici podmnozina
uzlu neni nezavisla. Lze nalezt maximalni nezavislou mnozinu uzlu,
ktera není dominujici ?
4. Kolik neorientovanych cest delky alespon 2 obsahuje uplny
pravidelny strom stupne 3 a hloubky 3 ?
b) Priklady - 90 min
1. (priklad 3.2-16 ze skript) ... 10 b.
2. Urcete hodnost, cyklomaticke cislo, nezavislost, dominanci a
chromaticke cislo grafu Gn pro obecne n. Nelze-li nejakou hodnotu
urcit presne, staci stanovit koeficient u nejdulezitejsiho clenu,
ktery urcuje rad rustu pro n -> oo. (nekonecno) ... 9 b.
G0 = jeden izolovany uzel
G1 = K3 (trojuhelnik)
Gn+1 se ziska takto:
o
. . Gn
o . o
/
\
o
o
. . Gn . . Gn
o . o---o . o
3. Prevedte zadany nedeterministicky konecny automat na ekvivalentni
deterministicky automat. ... 7 b.
Pocatek je v uzlu S, koncove stavy jsou C,E
0
1
1
S------>A------>B------>C
^|
|^
|
|
0||0
1| \0
|1
|0
||
|
\ |
|
|v
v
\v
v
D<------E<------F<------G
1
0
1
/*****************************************************************/
30 minut rozstrel - podobny otazky (nekt. stejny) jako jsou na
skola.sh.cvut.cz
1) Obycejny orientovany graf G je dan matici sousednosti V, najdete
algoritmus se slozitosti O(|U|), kterej zjisti, obsahuje-li G tzv.
STOK.
STOK = uzel, ze kt. nevychazi zadna hrana (vystupni stupen 0) a do
kteryho vedou hrany ze vsech uzlu (vstupni stupen |U|-1)
Zavisi slozitost vaseho algoritmu na maticove reprezentaci grafu?
- v podstate jde o to, jestli v tom grafu ex. uzel, kt. ma nulovej
radek a jednickovej sloupec (krome prvku na diag.), jediny co me
napadlo, ze neni treba testovat vsechny radky a sloupce, pokud totiz.
napr. 1. radek ma 5 nul na prvnich peti pozicich, nemuzou mit 2.-5.
uzel jednickovy sloupec a staci kontrolovat ten sestej- ale jestli
tohle ma ve vsech pripadech lin. slozitost...
2) T je neorientovany strom
a) ma K vnitrnich uzlu se stupni N1,N2,...,Nk a M hran, urcete pocet
listu

b) ma K vnitrnich uzlu a L listu, omezte zhora i zdola jeho polomer
r (za pomoci K a L)
3) byl zadanej orientovanej graf... (obrazkem), meli jsme pomoci
prohledavani do hloubky najit topologicke usporadani uzlu (pokud ex.)
a pak jeste lib. zpus. dalsi 2 jiny topolog. usp. uzlu
/*****************************************************************/
/*****************************************************************/
MIKSICEK:
snad vam to pomuze, ja si z 2.kola odnes jen to zadani.
1. maleznete efektivni postup pro libovolnou posloupnost prirozenych
cisel d1<=d2<=...<=dn pro kterou plati 1<=di a suma di=2n-2
sestrojte neorient. strom pro ktery tato posloupnost predstavuje
soubor stupnu.
help: dle orezani listu stromu dle dukazu vety 3.24
9bodu
2) F je matice sousednosti uplneho NG o n uzlech Kn.
zduvodnete proc jsou v i-te mocnine F`i matice F vsechny prvky v
diagonale a vsechny prvky mimo diagonalu stejne (di, ai)
pomoci matice urcete pocet ruynych sledu delky i meyi libovolniou
dvojici krajnich uzlu v grafu Kn.
help: odvodte rekurentni vztahy pro di a ai a jejich vyresenim
dostanete hodnoty di a ai v uzavrenem tvaru)
9bodu
3) sestrojte nedeterministicky konecny automat ktery
slova nad abecedou 0,1 ktera neobsahuji zadny vyskyt
Vytvorte regularni gramatiku generujici jazyk takto
help: zacnerte vytvorenim automatu prijimajici pouze
podretez 0101
9bodu

prijima pouze
retezce 0101.
predepsany
slova obsahujici

