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1. Adott a G irányítatlan gráf a következ® éllistával: a: b, c; b: a, d; c: a, d; d: b, c, e,
f; e: d, f, g; f : d, e, g, h; g: e, f, h; h: f, g. Keressünk G-ben a-ból kiinduló szélességi
feszít®fát! Mennyi lesz a csúcsok a-tól való távolsága?

2. Határozzuk meg az A csúcsból az összes többi csúcsba vezet® legrövidebb út hosszát az
alábbi gráfban a Bellman-Ford algoritmussal.

3. Az alábbi gráfon a Floyd-algoritmust futtatjuk. Az algoritmus során (a 4. javítási menet
végén) az F4 táblázat tartalmazza az ismert úthosszakat. Hogyan változik a táblázat,
amikor minden csúcspárra újra elvégezzük a frissítést?

F4 =


0 7 2 10 3
∞ 0 ∞ ∞ 1
∞ 5 0 8 1
∞ −3 ∞ 0 −2
∞ 2 ∞ 5 0


4. Éllistával adott a súlyozott él¶ G(V,E) gráf. Tegyük fel, hogy az élek súlyai az 1, 2, 3

számok közül valók. Javasoljunk O(n+e) költség¶ algoritmust az s ∈ V pontból az összes
további v ∈ V pontokba viv® legrövidebb utak hosszának meghatározására! (Itt n a G
gráf csúcsainak, e pedig az éleinek a száma.)
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5. Legyen G = (V,E) mátrixszal adott n-pontú, súlyozott él¶ irányított gráf. Tegyük fel,
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® legrövidebb utak hosszának
meghatározására.

6. Egy kezd® autóvezet® a városban való közlekedése során szeretne gyakorlatának megfelel®
útvonalat választani. Az úthálózat egy irányítatlan gráfként van megadva, a csúcsok a
keresztez®dések, az élek az utak, a csúcsoknál adott, hogy nehéz-e számára az a keresztez®dés.
(Az hogy nehéz, a keresztez®dés tulajdonsága, nem azon múlik, merr®l érkezik oda és
merre akar rajta áthaladni.) Írjon le egy algoritmust, amivel meg lehet határozni, hogy
az autós az egyik adott csúcsnál lev® otthonából mely csúcsokba tud autóval úgy eljutni,
hogy útja során két nehéz csúcs soha nem jön közvetlenül egymás után. Az algoritmus
lépésszáma éllistás megadás esetén legyen O(n+ e), ahol n a csúcsok és e az élek száma.

7. Éllistával adott egy n pontú, e él¶ irányított gráf. Azt szeretnénk tudni, hogy van-e benne
olyan minden pontot tartalmazó részgráf, ami egy, a gyökerét®l a levelek felé irányított
fa. Adjon O(ne+ n2) lépésszámú algoritmust, ami ha van, talál egy ilyen részgráfot.

8. Egy város úthálózata egy n csúcsú irányítatlan grá�al adott, a közlekedési csomópontok
a gráf csúcsai. Adott a szomszédos csomópontok közötti távolság. A városban J < n
buszjárat van. A járatok végállomásai és a megállói is csomópontokban vannak, egy
járat minden megállója különböz®. Adott minden járatra, hogy mely csomópontokban
vannak az egymás utáni megállók. Két egymás utáni megálló nem biztos, hogy szomszédos
pontban van - a busz nem áll meg minden utcasarkon. Viszont az egy csomópontban lev®
megállók egy helyen vannak, nem kell köztük gyalogolni. Amikor a város egyik pontjából
a másikba akarunk eljutni, olyan útvonalat választunk, hogy utunk során összesen a lehet®
legkevesebbet kelljen gyalogolni (közben tetsz®legesen sokat buszozhatunk, az átszállások
száma nem korlátozott). Adjon O(n3) lépésszámú algoritmust, ami meghatároz két
olyan csomópontot, amelyek között a feltételeknek megfelel® útvonalon a legtöbbet kell
gyalogolni.

9. Nyári utazásunkra valutát akarunk váltani. A pénzváltó n különböz® valutával foglalkozik,
a j-edik fajta 1 egységéért rij-t kell �zetni az i-edik pénznemben. Az rij tömb felhasználásával
adjon O(n3) lépéses algoritmust, amely minden valutapárra meghatározza, hogy mi az
elérhet® legjobb átváltási arány, ha feltesszük, hogy az átváltásokért nem számolnak fel
külön költséget. (Az i-r®l a j-re való átváltás történhet több lépcs®ben is, érdemes lehet
el®bb i-r®l k1-re konvertálni, onnan k2-re, stb és végül j-re.)
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