
Cvičenie 3
Príklad 3.1.

Máme úplný graf s n vrcholmi. O každej hrane vieme jej cenu, čo môže byť kladné aj záporné číslo. Chceme
vybrať niekoľko hrán tak aby sme mali čo najnižšiu cenu a zároveň boli všetky vrcholy spojené pomocou
vybratých hrán.

Náčrt riešenia 3.1.

Uvedomme si, že ak chceme dosiahnuť najnižšiu možnú cenu, určite sa nám oplatí vybrať všetky hrany so
zápornou dĺžkou. To nám vytvorí nejaké komponenty, ktoré sú už navzájom prepojené a pospájame ich pomocou
algoritmu na hľadanie najlacnejšej kostry.

Príklad 3.2.

Máme graf ohodnotený graf G. Nájdite druhú najlacnejšiu kostru. Pre jednoduchosť predpokladajme, že
všetky hrany majú rôznu cenu.

Náčrt riešenia 3.2.

Zoberme si najlacnejšiu kostru. Ak z nej odoberieme hranu a pridáme nejakú inú, ktorá v nej nie je, cena
kostry sa nám zväčší. Ak hľadáme druhú najlacnejšiu kostru, toto sa nám neoplatí robiť viac ráz, lebo by sme
zväčšili cenu príliš – stačilo by iba raz vymeniť a dostali by sme lacnejšiu kostru.

Teda druhú najlacnejšia kostra sa od tej najlacnejšej líši len v dvoch hranách – jedna odbudla a jedna sa
pridala. Vyberme si teda nejakú nekostrovú hranu a pridajme ju do našej najlacnejšej kostry. Vytvorí sa nám
jeden cyklus, z ktorého musíme nejakú hranu odstrániť (samozrejme nie tú, čo sme pridali). A aby sme veľkosť
kostry zmenili čo najmenej, chceme odstrániť čo najdrahšiu hranu na tejto kružnici.

Možný algoritmus teda skúša pridávať postupne všetky nekostrové hrany a hľadá tú, kde bude zmena čo
najmenšia. Nech vedie nekostrová hrana medzi vrcholmi x a y. Potom v podstate hľadáme najdrahšiu hranu na
ceste x− y v najlacnejšej kostre. Takéto riešenia sa potom dajú ešte o niečo vylepšiť.

Príklad 3.3.

Máme cestnú sieť zadanú ako graf s kladne ohodnotenými hranami. k kamarátov, ktorý bývajú vo vrchloch
v1 až vk sa chcú stretnúť v krčme, ktorá je vo vrchole v. Aký je najmenší čas, za ktorý tam všetci prídu?

Náčrt riešenia 3.3.

Samozrejme, chceme použiť Dijkstrov algoritmus. Avšak, namiesto toho aby sme púšťali k algoritmov z
vrcholov v1 až vk a hľadali cestu do v pustíme iba jednu z vrchlo v do všetkých ostatných. Tým si ušetríme
kopec času. Uvedomme si, že toto riešenie by fungovalo aj keby boli hrany boli orientované, akurát by sme
museli otočiť ich orientáciu.

Príklad 3.4.

Máme neorienotavý ohodnotený graf. Nájdite najkratšiu cestu medzi vrcholmi a, b, ktorá prechádza cez
párny počet hrán (teda nemusí mať párnu dĺžku).

Náčrt riešenia 3.4.

Uvedomme si, že Dijkstrov algoritmus vo všeobecnosti neprehľadáva graf, ale nejakú množinu stavov. Pri
klasickom algoritme sú tieto stavy: „Ako najrýchlejšie sa vieme dostať z vrchola a do vrchola v?ÿ

V tomto prípade sa nám stavy zmenia: „Ako najrýchlejšie sa vieme dostať z vrchola a do vrchola v s paritou
p?ÿ (teda párny alebo nepárny počet hrán, ktoré prejdeme.) Tieto stavy si vieme zakresliť ako vrcholy nového
grafu, v podstate každý vrchol zdvojíme a musíme zdvojiť aj hrany. Každá hrana totiž zmení paritu. Následne
v tomto grafe spustíme zo stavu (vrchol a, párny) Dijkstru do stavu (vrchol b, párny).

Príklad 3.5.

Máme obdĺžnikovú mapu veľkosti n × m. Na každom políčku je jedno kladné číslo. Táto mapa sa nám
postupne zatápa. k minút od začiatku sú pod vodou všetky políčka, ktorých číslo je menšie alebo rovné k.
Takisto máte zadané časy t1, t2 . . . tl. Pre každý zadaný čas zistite koľko súvislých ostrovov sa nachádza nad
hladinou (Ak je na ostrove jazero a na ňom je ďalší ostrov, rátame to ako dva rôzne ostrovy).
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Náčrt riešenia 3.5.

Začíname s jedným súvislým komponentom, ktorý sa nám postupne rozpadáva na menšie časti a v každom
momente musíme vedieť povedať, koľko ostrovov sa aktuálne na mape nachádza. Rozpadávanie sa však nie je
operácia, ktorú by sme vedeli riešiť. To čo poznáme je spájanie komponentov, teda union find.

Otočíme si teda čas. Budeme predpokladať, že všetky políčka sú už zaplavené a postupne od najvyššieho
sa budú vynárať spod vody. V tomto momente sa už dá použiť klasický union find. Vždy keď sa vynorí nové
políčko, pozrieme sa, či ho máme pripojiť k nejakým iným komponentom, alebo je to samostatné z vody
vytŕčajúce políčko, teda nový komponent.

Príklad 3.6.

V obrovskom mrakodrape (rádovo 1018 poschodí) máme výťah, ktorý má iba tri tlačítka a, b a c (1 ≤
a, b, c ≤ 105). Pri stlačení niektorého z tlačítok sa výťah posunie o príslušný počet poschodí vyššie (o a, b alebo
c poschodí). Zistite počet poschodí, na ktoré sa výťahom vieme dostať po sérii nejakých stlačení.

Náčrt riešenia 3.6.

Povedzme si, že vždy keď budeme chcieť vyjsť na nejaké poschodie x, najskôr budeme stláčať iba tlačítka b
a c a až na konci stlačíme niekoľkokrát tlačítko a. To znamená, že postupnosťou stlačení b a c sa musíme dostať
na poschodie, ktorého zvyšok po delení a je rovný x mod a.

Takisto, ak sa už raz dostaneme na poschodie, ktorého zvyšok po delení a je y, vieme sa dostať na všetky
vyššie poschodia s týmto zvyškom, iba opakovaným stláčaním a. Preto chceme pre každý zvyšok nájsť najnižšie
poschodie s týmto zvyškom, na ktoré sa vieme dostať stlačením b a c. Potom vieme ľahko vypočítať odpoveď
– pre každý zvyšok si pozrieme najnižšie kam sa vieme dostať a pridáme k výsledku všetky vyššie s rovnakým
zvyškom, čo vieme vypočítať pomocou vhodného delenia.

Ostáva už len vypočítať tie najnižšie poschodia pre každý zvyšok. Spravíme si teda graf, kde každý vrchol
bude zodpovedať jednému zvyšku a. Z každého vrchola x povedie hrana do vrchola (x + b) mod a s cenou b a
do vrchola (x+c) mod a s cenou c. V takomto grafe spustíme Dijkstrov algoritmus z vrchola 0 (teda prízemia).
Dĺžky najkratších ciest, ktoré dostaneme budú naozaj zodpovedať najnižším poschodiam s príslušným zvyškom,
kam sa vieme dostať. Zložitosť celého riešenia by bola O(a log a).

(Bonus) Dá sa spraviť aj rýchlejšie riešenie – ceny hrán v grafe nebudú b (resp. c), ale budú 0 ak x + b
(resp. x+ c) je menej ako a a 1 v opačnom prípade. Dĺžka cesty teda zodpovedá počtu blokov a poschodí, ktoré
sme už prešli. Z dĺžok najkratších ciest v takomto grafe vieme spočítať riešenie úlohy podobne ako v predošlom
prípade. Výhodou je, že v grafe, kde sú ceny hrán z {0, 1} vieme nájsť najkratšie cesty v čase O(|V |+ |E|) čo
je v našom prípade O(a) (upravíme algoritmus BFS tak, že keď prejdeme po nulovej hrane, vložíme vrchol na
začiatok double-ended-queue, nie na koniec).
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