
Problémamegoldó szeminárium, 2. alkalom

1. Legyen V egy (véges) alaphalmaz, H1,H2 ⊆ 2V , és az A ∈ R(|H1|+|H2|)×|V | mátrix a H1 és a H2 (multiplicitással vett)
uniójának incidencia-mátrixa. Bizonyítsuk be, hogy a következő esetekben A TU:

(a) ha H1 és H2 egy-egy partíciója V -nek,
(b) ha H1 és H2 egy-egy lánc (azaz H1, H2 ∈ Hi esetén H1 ⊆ H2 vagy H2 ⊆ H1).

2. Adottak 0 ≤ ai < bi ≤ 1 valós számok (i = 1, . . . ,m), és adott egy k pozitív egész. Mutassuk meg, hogy az [ai, bi]
intervallumok beoszthatók k csoportra úgy, hogy tetszőleges x ∈ [0,1]-re az x-et tartalmazó intervallumok száma a
különböző csoportokban majdnem ugyanannyi (legfeljebb 1-gyel térhet el).

3. Bizonyítsuk be, hogy ha egy TU mátrix minden sorában és minden oszlopában páros sok nem nulla elem van, akkor a
mátrix elemeinek összege osztható 4-gyel.

4. Tegyük fel, hogy 1 gépre szeretnénk n darab, rendre pj ideig tartó munkákat felrakni, egyszerre csak egy munka
lehet a gépen, a munkáknak megszakítás nélkül kell elvégződniük. A befejezési időket Cj-vel jelölve a célunk

∑n
j=1 Cj

minimalizálása. Adjunk algoritmust az optimális megoldás megtalálására.

5. Szeretnénk n darab munkát elvégezni m darab azonos típusú, párhuzamosan működő gépen. Minden munkához adott
a pj megmunkálási idő. Egy munka feldolgozását bármikor megszakíthatjuk, és bármikor újrakezdhetjük, esetleg egy
másik gépen; a kikötés csak annyi, hogy egy gépen egyszerre csak egy munkát végezhetünk, és egy munka egyszerre
csak egy gépen futhat.

(a) Igazoljuk hogy T := max
{

max pj ,
1
m

∑
pj

}
-nél kisebb határidőig biztosan nem végezhető el az összes munka.

(b) Adjunk erősen polinomiális algoritmust, amellyel ütemezve pontosan a fenti időpontra befejezhető az összes munka.

6. Tegyük fel, hogy az egyszerű G gráf Hamilton, és minden Hamilton-útjának a két végpontja szomszédos. Ekkor G '
Cn,Kn vagy Kn,n valamilyen n-re.

7. Tegyük fel, hogy G egyszerű összefüggő gráf minden v csúcsára igaz, hogy minden v gyökerű DFS-fa egy v végpontú
út. Ekkor Ekkor G ' Cn,Kn vagy Kn,n valamilyen n-re.

8. Bizonyítsuk be Brooks tételét az előző feladat segítségével ! Ha G egyszerű, összefüggő gráf és G nem teljes gráf illetve
nem páratlan kör, akkor χ(G) ≤ ∆(G), ahol χ(G) jelöli G kromatikus számát, ∆(G) pedig a maximális fokszámot
G-ben.
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