
Gyakorlás
Adatstruktúrák és algoritmusok

13. gyakorlat

1. A szoftverpiacon n féle grafikus formátum közötti oda-vissza konverzióra használa-
tos programok kaphatók: az i-edik és a j-edik között oda-vissza fordító program ára
aij, ha létezik ilyen program. Javasoljunk módszert annak eldöntésére, hogy mely
programokat vásároljuk meg, ha azt szeretnénk a lehető legolcsóbban megoldani,
hogy a megvett programokkal bármelyik formátumról bármelyik másik formátumra
képesek legyünk konvertálni.

2. Egy bolthálózat tulajdonosa új raktár létesítésén gondolkodik a városban. A rak-
tárból minden boltba hetente egyszer fog szállítani, természetesen mindenhova a
lehető leggyorsabban megtehető útvonalon, (de egyszerre csak egy boltba). Olyan
helyre szeretné telepíteni a raktárat, hogy a hetente szállítással töltött összes idő
minél kisebb legyen. Legyen a város úthálózata egy G = (V,E) gráffal adott, mely-
nek csúcsai a kereszteződések, az élek a közvetlen utak. Minden ilyen útszakaszról
tudjuk, hogy mennyi idő alatt lehet megtenni. Tegyük fel, hogy a boltok bizonyos
megadott kereszteződésekben vannak, és a raktárat is egy kereszteződésbe akarjuk
telepíteni. Adjunk hatékony algoritmust a raktár helyének meghatározására.

3. Egy város úthálózatát egy irányítatlan gráf írja le. A város útjai kivétel nélkül
felújításra szorulnak, és minden útszakasz felújítási költsége adott. Szerencsére a
város annyi pénzt igényelhet útfelújításra, amennyit csak akar, de az összes terve-
zett útfelújítást egyszerre kell elvégezni, és ha egy útszakaszon dolgoznak, akkor az
az útszakasz nem használható. Adjunk algoritmust annak eldöntésére, hogy mely
útszakaszokat újítsuk fel, ha a városnak a felújítás ideje alatt járhatónak kell marad-
nia, azaz a fennmaradt részben bármely csomópontból bármely másik csomópontba
el lehessen jutni.

4. Egy n × k méretű táblázatban van néhány megjelölt elem. A táblázat bal alsó
sarkából akarunk eljutni a jobb felső sarkába úgy, hogy minden lépésben csak felfelé
és jobbra léphetünk. Adjunk algoritmust, ami a megjelölt elemek helyét ismerve
meghatározza, hogy egy ilyen út során maximálisan/minimálisan hány alkalommal
tudunk megjelölt elemre lépni.

5. Éllistával adott a G = (V,E) egyszerű, összefüggő gráf. A gráf élei súlyozottak,
a súlyfüggvény c : E → {−1, 1}. Adjon algoritmust, ami G-ben O(|V | + |E|)
lépésben meghatározza, hogy mennyi a minimális súlya egy olyan részgráfnak, ami
G minden pontját tartalmazza és összefüggő.

6. Egy játékban egy n × m-es rácson lépegetünk. Egy lépés során a rács mentén
vízszintesen jobbra vagy függőlegesen lefelé tudunk a következő rácspontba lépni.
Azonban adott néhány kereszteződés, ahova nem szabad lépnünk. Adjon O(nm)



futási idejű algoritmust annak meghatározására, hogy ha a bal felső rácspontból
kezdünk, akkor el tudunk-e jutni a jobb alsó sarokba.


