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Zaradenie modulu

Modul Matematika pre u£ite©ov informatiky 3 je zaradený do vzdelávania v rámci
aktivity 1.2 a do 3. semestra. Jeho formálnymi prerekvizitami sú, prirodzene, pred-
chádzajúce matematické moduly Matematika pre u£ite©ov informatiky 1 a Matema-
tika pre u£ite©ov informatiky 2 a on slúºi ako formálna prerekvizita tým modulom,
kde sa pouºíva matematika.

Abstrakt modulu

Tento modul je venovaný dôleºitej matematicko-informatickej ²truktúre � grafom. Je
rozdelený do dvoch ²tvorhodinových celkov.

Prvý je venovaný rie²eniu hlavolamov nazývaných prievoznícke úlohy (za£íname azda
najznámej²ím � o vlkovi, koze a kapuste). Na ich rie²ení sa prirodzeným spôsobom
ukazujú jednotlivé fázy procesu zdolávania problémov podobného typu:

�al²ie vzdelávanie u£ite©ov základných a stredných ²kôl v predmete informatika 1



1. modelovanie, t. j. vo©ba vhodnej dátovej reprezentácie,

2. diskretizácia a redukcia na kone£ne ve©a �stavov� (alebo akýchsi kon�gurácií),

3. reformulácia podmienok úlohy vo zvolenej dátovej ²truktúre a eliminácia neprí-
pustných stavov,

4. formulácia prechodovej podmienky medzi stavmi,

5. pouºitie vhodného algoritmu na nájdenie poºadovanej cesty,

6. spätná interpretácia nájdenej cesty do rie²enia v re£i pôvodnej úlohy.

Pri jednotlivých fázach tohto procesu sa ukazuje, ºe vhodným modelom takejto úlohy
je diagram, ktorý má isté uzly a ich spojnice, ktorý sa odborne nazýva graf. �peciálne
v 5. fáze sa potom stretávame s prirodzenou potrebou príslu²ného grafového algo-
ritmu.

Drvivá vä£²ina vz´ahov v realite má binárny charakter. Nie je to preto prekvapením,
ºe grafové ²truktúry sa pri modelovaní reálnej situácie vyskytujú ve©mi £asto: Ich uzly
� tzv. vrcholy � sú objekty, medzi ktorými uvaºujeme o modelovanom vz´ahu, kaºdá
spojnica � tzv. hrana � medzi dvoma uzlami potom vyjadruje, ºe medzi nimi tento
vz´ah je. Mnohostranné vyuºitie takýchto ²truktúr má za následok pomerne búrlivý
rozvoj teórie grafov.

V druhej £asti textu sa preto budeme grafom venova´ podrobnej²ie:

1. V £asti Základné pojmy sa posluchá£i oboznámia so základnými pojmami teórie
grafov. Zavedieme pojmy graf, vrchol, hrana, ale i stupe¬ vrchola £i podgraf
grafu. Ukáºeme nieko©ko príkladov vyuºitia grafov.

2. V £asti Súvislos´ v grafe by sa mali posluchá£i zoznámi´ s pojmami sled a súvis-
los´. Bude uvedený postup (algoritmus), ktorým sa moºno �vymota´� z kaºdého
bludiska.

3. V £asti Vzdialenos´ vrcholov by sa mali posluchá£i zoznámi´ s pojmami cesta
v grafe a vzdialenos´ dvoch vrcholov, zodpovedajúca d¨ºke najkrat²ej cesty.
Vzh©adom na to, ºe tieto pojmy sú intuitívne jasné, je moºné pracova´ so vzdia-
lenos´ou aj v hranovo-ohodnotených grafoch. Ukáºeme algoritmus na h©adanie
najkrat²ej cesty medzi vrcholmi a jeho vyuºitie v praxi (napríklad GPS) a popí²e-
me pokusu sociológa S. Milgrama o priemernej �vzdialenosti� medzi ©u¤mi.

4. V £asti Stromy a kostry budú posluchá£i oboznámení aj s pojmami strom, ko-
re¬ový strom a binárny strom. Ukáºeme, ako rie²i´ úlohu o elektri�kácii, ktorú
rie²ili v medzivojnovom období £eskí matematici.

5. V £asti Pochôdzky v grafoch sa posluchá£i dozvedia o tom, kedy sa dajú grafy
(obrázky) kresli´ jedným ´ahom a aké je moºné vyuºitie tejto úlohy v praxi.
Podobne uvedieme popis úlohy obchodného cestujúceho a povieme si nie£o o spô-
soboch h©adania optimálneho rie²enia v úlohách tohto typu.

6. V £asti Farbenie grafov sa za£ne úlohou o minimálnom po£te farieb potrebných
na zafarbenie mapy. Posluchá£i budú oboznámení s úlohami o farbení grafov a ich
aplikáciami, napríklad pri nastavovaní svetelných kriºovatiek alebo pri pride©o-
vaní spojov na nástupi²tia.

Posluchá£i sa tak oboznámia s matematickými aplikáciami, ktoré sú prezentovate©né
uº ºiakom na základných ²kolách. Uvedieme aj niektoré príklady, ktoré stáli pri zrode
teórie grafov a zapísali sa do dejín matematiky. Priblíºime si aj niektoré prepojenia
medzi teóriou grafov a informatikou.
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Cie© modulu

Cie©om tohto predmetu vo v²eobecnosti je prinies´ u£ite©om informatiky poznatky
z oblastí matematiky, ktoré súvisia s rozvojom informatiky. V tomto kurze je, ºia©,
matematike venovaného tak málo priestoru, ºe sa musíme obmedzi´ iba na vybrané
kapitoly. Uvedomujeme si, ºe úrove¬ vedomostí z matematiky u posluchá£ov je ve©mi
rôznorodá � od kvali�kovaných u£ite©ov matematiky, ktorí ju denne u£ia, aº po u£ite©ov
iných aprobácií, z ktorých niektorí sa matematike nevenujú prakticky od strednej
²koly. Z tohto poh©adu môºe by´ problematické zosúladi´ vyu£ovanie tém tak, aby
sme nenudili prvú skupinu u£ite©ov a zárove¬ �neutiekli� u£ite©om z tej druhej. Do-
mnievame sa, ºe vybrané témy umoº¬ujú vybra´ postup, ktorý bude vyhovova´ obom
skupinám. Okrem toho, ºe posluchá£om sprostredkujeme matematické poznatky, kto-
ré priamo súvisia s informatikou, tieto témy môºu poskytnú´ u£ite©om matematiky za-
ujímavé nápady a in²piráciu aj na hodiny matematiky. Tu treba zdôrazni´, ºe nechceme
nikoho pou£ova´, ako má u£i´ ºiakov na základných a stredných ²kolách � na²i poslu-
chá£i to vzh©adom na svoje vzdelanie a prax vedia nepochybne lep²ie ako my.

Teória grafov (a niekde aj diskrétna matematika), ºia©, nie je zaradená na v²etkých
in²titúciách venujúcich sa príprave budúcich u£ite©ov matematiky a informatiky medzi
povinné predmety. Na druhej strane posluchá£i, ktorí ne²tudovali matematiku, budú
ma´ moºnos´ sledova´ a vyskú²a´ si prechod od úloh zábavnej matematiky k za-
ujímavým a dôleºitým aplikáciám na takej úrovni, ktorá im umoºní porozumie´ jed-
notlivým krokom pri tomto prechode. Preto dúfame, ºe teória grafov zaujme ako
u£ite©ov matematiky, tak i tých, ktorí matematiku nevyu£ujú.
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1. Prievoznícke úlohy

1.1. Príklad 1

Istý chudobný prievozník dostal za úlohu previez´ cez rieku vlka, kozu a kapustu. Mal Táto úloha sa nachádza v zbierka
zaujímavých matematických úloh
s názvom Úlohy na cibrenie umu
mladých, ktorej autorom bol
anglický mních, u£ite©, �lozof
i básnik Alcuin z Yorku (asi 735�804),
dvoran Karola Ve©kého v Aachene.

(zdroj obrázka: http://historyofscience.com/

G2I/timeline/images/alcuin.jpg)

v²ak len jeden £lnok, do ktorého sa okrem neho zmestil len jeden z týchto troch or-
ganizmov. Dobre vedel, ºe vlk si brúsi zuby na kozu a tá zasa po²ku©uje po kapuste,
preto nechcel ºiadnu z týchto dvojíc necha´ bez svojho dozoru. Na²´astie, vlk, na-
priek tomu, ºe bol hladný ako vlk, o kapustu ºiaden záujem nejavil. Divokos´ rieky
prievozníkovi nedovo©ovala s £lnkom, svojím jediným ºivobytím, ºiadne experimenty,
ak ho chcel pouºi´ (a veru, ni£ iné mu neostávalo), musel v ¬om sedie´. Ako mal vlka,
kozu a kapustu bez úhony prepravi´ na druhý breh rieky?

Aktivita Vysvetlite svoje rie²enie spoluºiakovi.

1.2. Prvé rie²enie príkladu 1

Kapacita £lnka jasne nazna£uje, ºe na jeden ²up to prievozník nezvládne (ve¤ £o by
to uº bol za hlavolam :-)), bude teda zrejme musie´ kmita´ medzi brehmi tam a spä´.
Pri prvej plavbe má £isto teoreticky ²tyri moºnosti:

1 do £lna vezme vlka,

2 do £lna vezme kozu,

3 do £lna vezme kapustu,

4 v £lne pôjde sám.

Pri prvej moºnosti by v²ak po odchode £lnka na pôvodnom brehu ostali koza a kapusta,
z £oho by sa uº tá druhá asi nespamätala. Túto moºnos´ teda musíme vylú£i´. Podobne
je na tom tretia moºnos´, ke¤ by na na nekontrolované spolo£enstvo s vlkom doplatila
pre zmenu koza. �tvrtá moºnos´ je úplná katastrofa, tu môºeme len háda´, £i koza
stihla zoºra´ kapustu skôr, neº s ¬ou podobne naloºil vlk. Ak to teda zhrnieme, jediná
rozumná moºnos´ je teda druhá, a to, ºe prievozník odvezie na druhý breh kozu,
pri£om na pôvodnom zostane bezproblémová dvojica vlk a kapusta.

�o ¤alej? Prievozník (ke¤ºe úlohu zatia© nesplnil) má tentoraz dve moºnosti: Bu¤
odvezie kozu spä´ � to by si v²ak ve©mi nepomohol, ve¤ by sa dostal do pôvodného
stavu �, alebo ju nechá na druhom brehu a naspä´ pôjde sám. Takºe zrejme druhá
moºnos´.

A opä´ má dve moºnosti (tretiu, ºe pôjde spä´ sám, uº ani nebudeme rozobera´),
tu je v²ak v dileme: odvezie vlka, alebo rad²ej kapustu? Ani jedna sa nejaví na prvý
poh©ad problematická, skúsi to teda s vlkom. Ke¤ ho v²ak prevezie na druhý breh,
hrozí nebezpe£enstvo jeho nerovného súboja s kozou, nemôºe sa teda len jednoducho
vráti´ po kapustu. Vlka spä´ bra´ nebude, to by sa vrátil do situácie, v ktorej uº raz
bol. Jediná moºnos´ je teda odviez´ kozu spä´ na pôvodný breh. Tu vezme kapustu
a zavezie ju do bezpe£ia k vlkovi. Ostávajú mu poslednú dve plavby, pri ktorých sa
vráti po kozu a odvezie ju na druhý breh, kde ich uº £aká vlk s úplne nedotknutou
kapustou. Prievozník teda úlohu splnil (a my s ním).

Úloha Ako by to dopadlo, keby sa v spomínanej (jedinej!) dilematickej
moºnosti prievozník rozhodol pre kapustu?
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1.3. Príklad 2

Cez e²te divokej²iu rieku sa teraz majú preplavi´ traja kanibali a traja misionári.
K dispozícii majú opä´ iba £lnok, tentoraz v²ak dvojmiestny a bez prievozníka. Kaºdý
z týchto ²iestich ©udí je schopný dopravi´ £lnok na opa£ný breh, problém je v²ak
v inom: Misionári sa musia vyvarova´ situácie, ke¤ ich je menej neº ©udoºrútov, lebo
tí sa v takom prípade neubránia svojej prirodzenosti a po£et misionárov nenávratne
klesne. Navy²e v kaºdom okamihu musí ma´ £lnok aspo¬ jedného £lena posádky. Ako
majú títo ©udia postupova´, aby sa na druhý breh dostali v²etci ²iesti v pôvodnom
stave?

1.4. Pokus o rie²enie príkladu 2

Po nieko©kých (obvykle neúspe²ných) pokusoch sa rýchlo presved£íme, ºe táto úloha je
podstatne ´aº²ia neº predchádzajúca, hoci sú tematicky príbuzné. Navy²e si musímeDobrou pomôckou je vtipná

animácia na stránke
http://www.plastelina.net/
game2.html.

uvedomi´, ºe aj keby sa nám rie²enie podarilo nájs´, treba ho zapísa´ tak, aby ho
bolo moºné kedyko©vek jednoducho zrekon²truova´. (Autor musí sebakriticky prizna´,
ºe pokia© ide o vysvetlenie rie²enia, uº v prvom príklade sa pohybuje na hrane preh©ad-
nosti, a to sme mali na výber vlastne len na jednom mieste, pri£om obe vo©by viedli
rovnako dobre k nejakému rie²eniu.) Budeme si preto musie´ nájs´ taký spôsob, ktorý
nám umoºní rie²enie ako jednoducho nájs´, tak e²te jednoduch²ie vysvetli´. Aby sme
mali spätnú kontrolu, budeme pracova´ s uº vyrie²eným príkladom 1.

1.5. Druhé rie²enie príkladu 1

Ozna£me si vlka V, kozu K, kapustu �gurálne o a £loveka (neodlú£ite©ne zviazaného
s £lnkom) Č. V kaºdom okamihu je kaºdý z týchto objektov na nejakom mieste. To
by sme síce mohli presne popísa´ trebárs GPS súradnicami, uvedomme si v²ak, ºe
v skuto£nosti sta£í evidova´ len to, £i je objekt na východiskovom brehu, na rieke
v £lnku, alebo alebo na opa£nom brehu. V kaºdom £asovom okamihu t tak môºeme
na²u mnoºinu M = {Č,V,K, o} rozdeli´ na disjunktné mnoºiny Pt, Rt a Dt, ktoré budú
obsahova´ tie objekty, ktoré sa v tomto okamihu nachádzajú (postupne) na pôvodnom
brehu, v rieke, respektíve na druhom brehu.

Úloha Ak je presne po polhodine na pôvodnom brehu koza a na druhom
vlk, ako vyzerajú tieto mnoºiny?

Rie²enie Ná² £asový okamih t je teraz 0,5 h, máme teda ur£i´ mnoºiny P0,5h,
R0,5h, a D0,5h.
Na pôvodnom brehu je pod©a zadania iba koza, takºe prvá z týchto
mnoºín obsahuje iba prvok K, t. j. P0,5h = {K}. Podobne na
druhom brehu je iba vlk, takºe tretia mnoºina obsahuje iba prvok
V, t. j. D0,5h = {V}.
Zvy²ní aktéri � prievozník Č a kapusta o � sa musia nachádza´
v rieke, ktorej zodpovedá druhá mnoºina, t. j. R0,5h = {Č, o}.
V²imnime si tieº, ºe kaºdé dve z týchto troch mnoºín sú disjunktné
(t. j. nemajú ºiaden spolo£ný prvok), a kaºdý prvok mnoºiny M sa
v²ak nachádza v práve jednej z nich.

Kaºdá z mnoºín Pt, Rt a Dt je teda nejakou podmnoºinou mnoºiny M, £iºe jednou
z týchto ²estnástich mnoºín:

{Č,V,K, o}, {Č,V,K}, {Č,V, o}, {Č,K, o}, {Č,V}, {Č,K}, {Č, o}, {Č},

{V,K, o}, {V,K, }, {V, o}, {K, o}, {V}, {K}, {o}, ∅.
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Prvých osem je vzh©adom na prievozníka, ktorý má situáciu pod kontrolou, bezproblé-
mových, starosti nám v²ak robia mnoºiny {V,K} � to by vlk zoºral kozu �, {K, o} � to by
koza zoºrala kapustu �, ale ani {V,K, o} � to by sme moºno aj mali akciu tri v jednom
;-). Nazvime tieto mnoºiny zakázané. V ºiadnom okamihu t sa teda ºiadna z mnoºín Pt,
Rt a Dt nemôºe rovna´ jednej z týchto troch zakázaných podmnoºín M. Pri Rt je táto
podmienka splnená automaticky, ve¤ tá je bu¤ prázdna (to je vtedy, ke¤ je £lnok na
niektorom brehu), alebo v prípade neprázdnosti (vzh©adom na kapacitu £lnka) najviac
dvojprvková, pri£om jeden prvok je vtedy ur£ite Č. Sta£í teda poºadova´ splnenie
tohto obmedzenia pre mnoºiny Pt a Dt.

Uvedomme si v²ak jeden zásadný problém: £asových okamihov, v ktorých musí by´ táto
podmienka splnená, je nekone£ne ve©a. Naozaj ju v²ak musíme kontrolova´ v kaºdom
z nich? V²imnime si, ºe ke¤ sa nejaká £iastková plavba za£ína v £ase t1 a kon£í v £ase
t2, tak pre kaºdý £asový okamih t z (otvoreného) intervalu (t1, t2) platí:

� Mnoºina Pt sa nemení a je rovná mnoºine Pt2, t. j. stavu na konci tejto plavby.

� Mnoºina Rt sa nemení a (ako sme videli) nie je rovná ºiadnej zakázanej pod-
mnoºine.

� Mnoºina Dt sa nemení a je rovná mnoºine Dt1, t. j. stavu na za£iatku tejto
plavby.

Úloha Predpokladajme, ºe vlk je uº na druhom brehu a prievozník práve
z pôvodného brehu preváºa kozu. Prevoz za£al v £ase 35 minút
a skon£í ho v £ase 40 minút. Ako v tomto £asovom intervale vyze-
rajú na²e mnoºiny?

Rie²enie Najprv si uvedomme, ºe v tomto prípade t1 = 35 min a t2 = 40 min.
Na za£iatku prevozu je prievozník s kapustou e²te na pôvodnom
brehu, kde je aj (zatia© nespomínaná) koza, na druhom brehu £aká
vlk, v rieke teda zatia© e²te nie je nikto. Platí teda P35min =
{Č, o,K}, R35min = ∅ a D35min = {V}.
Na konci prevozu je uº prievozník s kapustou na druhom brehu
pri vlkovi, koza ostala na pôvodnom. Platí teda P40min = {K},
R40min = ∅ a D40min = {Č, o,V}.
V²imnime si teraz niektorý okamih t z intervalu (35 min, 40 min)
(napríklad t = 37 min 14 s). Vtedy je prievozník s kapustou kdesi
v rieke, koza je na pôvodnom brehu a vlk na druhom, takºe Pt =
{K} = P40min, Rt = {Č, o} a Dt = {V} = D35min.

Ak teda nastane problém (v zmysle rovnosti niektorej zakázanej podmnoºine) niekde
uprostred £iastkovej plavby, ten istý problém uº musel nasta´ na za£iatku tejto plavby,
alebo nastane aj na jej konci. Ekvivalentne (obmenou) sformulované, ak problém ne-
nastane v okamihu za£iatku ani v okamihu konca £iastkovej plavby, nenastane ani v jej
priebehu. To v²ak pre nás znamená, ºe na²u podmienku nemusíme kontrolova´ v kaº-
dom okamihu, sta£í sa obmedzi´ iba na okamihy za£iatkov, resp. koncov £iastkových
plavieb. A tých je len (pri akomko©vek spôsobe preplavovania) len kone£ne ve©a.

A e²te jedno podobné zjednodu²enie: Ak t1 je okamih konca jednej £iastkovej plavby
a t2 okamih za£iatku £iastkovej plavby vzápätí nasledujúcej, platí Pt1 = Pt2, Dt1 =
Dt2 a Rt1 = Rt2 = ∅. To nám umoº¬uje v²íma´ si len napr. za£iatky £iastkových plavieb
(a navy²e, samozrejme, koniec poslednej).

Úloha Ke¤ sa prievozník po predchádzajúcej plavbe dostane na druhý
breh, za ¤al²iu minútu vyloºí kapustu a naloºí vlka. Ako po-
tom budú vyzera´ príslu²né mnoºiny v (uzavretom) intervale
[40min, 41 min]?
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Rie²enie Z predo²lej úlohy uº vieme, ºe P40min = {K}, R40min = ∅
a D40min = {Č, o,V}. Nasledujúcu minútu prievozník vykladá
a nakladá £lenov posádky. Mení tak obsah £lnka, ktorý v²ak, ke¤ºe
je zrejme priviazaný k brehu, môºeme povaºova´ za jeho do£asnú
sú£as´. Pre kaºdý okamih t z intervalu [40min, 41 min] teda platí
Pt = {K} = P40min, Rt = ∅ = R40min a Dt = {Č, o,V} = D40min.

Kaºdý z takýchto okamihov t je teda popísate©ný usporiadanou dvojicou spomínaných
mnoºín 〈Pt, Dt〉. Pripome¬me, ºe Rt je prázdna, moºno ju teda úplne ignorova´.
Navy²e to znamená, ºe Pt ∪ Dt = M, pri£om, zopakujme, Pt ∩ Dt = ∅. Na popis
situácie by teda sta£ila samotná mnoºina Pt (mnoºina Dt je predsa jej doplnok M),
kvôli preh©adnosti v²ak budeme uvádza´ obe mnoºiny.

Na£rtnime v²etky situácie � budeme ich nazýva´ stavy �, pri£om (kvôli preh©adnosti)
v©avo umiestnime moºnosti, v ktorých je Č na pôvodnom brehu (£iºe v prvej zloºke),
a vpravo moºnosti, v ktorých je Č na druhom brehu (£iºe v druhej zloºke):

〈{Č,V,K, o}, ∅〉

〈{Č,V,K}, {o}〉

〈{Č,V, o}, {K}〉

〈{Č,K, o}, {V}〉

〈{Č,V}, {K, o}〉

〈{Č,K}, {V, o}〉

〈{Č, o}, {V,K}〉

〈{Č}, {V,K, o}〉

〈{V,K, o}, {Č}〉

〈{V,K}, {Č, o}〉

〈{V, o}, {Č,K}〉

〈{K, o}, {Č,V}〉

〈{V}, {Č,K, o}〉

〈{K}, {Č,V, o}〉

〈{o}, {Č,V,K}〉

〈∅, {Č,V,K, o}〉

V ¤al²ej fáze odstránime tie stavy, ktoré poru²ujú deklarovanú podmienku, £iºe také,
ktorých prvá alebo druhá zloºka je zakázaná, t. j. jedna z {V,K}, {K, o} alebo
{V,K, o}:

Úloha Z predchádzajúceho obrázku odstrá¬te takéto neprípustné stavy.

Medzi niektorými z týchto stavov existujú tzv. prechody: Napríklad zo stavu 〈{Č,V, o},
{K}〉 (t. j. ke¤ je na pôvodnom brehu prievozník s vlkom a kapustou, kým koza je na
druhom brehu) sa moºno dosta´ do stavu 〈{V, o}, {Č,K}〉 (t. j. ke¤ je na pôvodnom
brehu vlk a kapusta a na druhom prievozník s kozou), a to jednoducho tak, ºe £lovek
sa sám preplaví na druhý breh.

Úloha Sú medzi nasledujúcimi stavmi prechody? Ak áno, akým plavbám
zodpovedajú?

1. Zo stavu 〈{Č,V,K}, {o}〉 do stavu 〈{K}, {Č,V, o}〉.

2. Zo stavu 〈{K}, {Č,V, o}〉 do stavu 〈{Č,V,K}, {o}〉.

3. Zo stavu 〈{K}, {Č,V, o}〉 do stavu 〈{Č,V,K, o}, ∅〉.

4. Zo stavu 〈{K}, {Č,V, o}〉 do stavu 〈{Č,V}, {K, o}〉.

8 �al²ie vzdelávanie u£ite©ov základných a stredných ²kôl v predmete informatika



Rie²enie 1. Na za£iatku plavby sú na pôvodnom brehu prievozník, vlk a koza,
na druhom je osamotená kapusta. Na konci plavby na druhom
brehu ku kapuste pribudli prievozník s vlkom, z pôvodného títo
dvaja odbudli � ostala tam len koza. Znamená to, ºe ú£astníkmi
plavby boli prievozník a vlk a plavili sa z pôvodného brehu na druhý.

Rie²enie 2. Ako vidíme, tu sú stavy navzájom vymenené. Na za£iatku je na
pôvodnom brehu koza, na druhom prievozník, vlk a kapusta. Na
konci na pôvodnom brehu ku koze pribudli prievozník s vlkom,
z druhého tak, samozrejme, odbudli � ostala tam len kapusta.
Ú£astníkmi plavby teda boli opä´ prievozník a vlk, ale tentoraz
sa plavili opa£ným smerom.

Rie²enie 3. Na za£iatku je pôvodnom brehu koza, na konci tam majú by´
v²etci. Znamená to, ºe ú£astníkmi predpokladanej plavby boli
okrem prievozníka aj vlk a kapusta, £o v²ak vzh©adom na kapa-
citu £lnka nie je moºné. Prechod medzi stavmi 〈{K}, {Č,V, o}〉
a 〈{Č,V,K, o}, ∅〉 teda neexistuje.

Rie²enie 4. Na za£iatku je pôvodnom brehu koza, na konci tam majú by´
iba prievozník a vlk. Kam teda zmizla koza? Ani medzi stavmi
〈{K}, {Č,V, o}〉 a 〈{Č,V}, {K, o}〉 teda prechod neexistuje.

Vedeli by sme existenciu takéhoto prechodu vyjadri´ nejakou podmienkou? Ozna£me
prvý stav 〈P1, D1〉 a druhý 〈P2, D2〉 a rozlí²me dve moºnosti smeru plavby:

1 Ak plavba smeruje z pôvodného brehu na druhý, jej ú£astníkom musí by´ prievoz-
ník, £o znamená, ºe na za£iatku je na pôvodnom brehu (matematicky to vy-
jadríme vz´ahom Č ∈ P1) a na konci na druhom (t. j. Č ∈ D2, resp. ekvivalentne
Č /∈ P2). Po tejto plavbe sa mnoºina P1 objektov na pôvodnom brehu na za£iatku
plavby zmen²í, mnoºina P2 objektov na pôvodnom brehu tak bude podmnoºinou
P1 (t. j. P2 ⊆ P1). S prievozníkom sa môºe plavi´ najviac jeden ¤al²í pasaºier,
celá posádka (£o je vlastne rozdiel P1 r P2 mnoºín P1 a P2) má preto jedného
alebo dvoch £lenov (matematicky vyjadrené 1 ≤ |P1 r P2| ≤ 2).

2

Úloha Rozoberte analogicky druhú moºnos´ a matematicky sformu-
lujte príslu²né podmienky.

Rie²enie Sta£í zameni´ úlohu brehov (teda namiesto Pi písa´ Di).
Dostávame Č ∈ D1, Č /∈ D2, D2 ⊆ D1 a 1 ≤ |D1 r D2| ≤ 2.
Vzh©adom na vz´ah medzi mnoºinami Pi a Di tieto podmienky
môºeme ekvivalentne preformulova´ na tvar Č /∈ P1, Č ∈ P2,
P2 ⊇ P1 a 1 ≤ |P2 r P1| ≤ 2.

Úloha Zistite, £i tieto podmienky platia alebo neplatia pri dvojiciach
stavov z predpredchádzajúcej úlohy.

Rie²enie 1. Ke¤ºe P1 = {Č,V,K} a P2 = {K}, platí Č ∈ P1, Č /∈ P2, P2 ⊆ P1

a P1 r P2 = {Č,V}, takºe 1 ≤ |P1 r P2| = 2 ≤ 2. Podmienky sú
teda splnené, a to pre plavbu tam.

Rie²enie 2. Ke¤ºe P1 = {K} a P2 = {Č,V,K}, platí Č /∈ P1, Č ∈ P2, P2 ⊇ P1

a P2 r P1 = {Č,V}, takºe 1 ≤ |P2 r P1| = 2 ≤ 2. Podmienky sú
teda aj tu splnené, av²ak pre plavbu spä´.

Rie²enie 3. Ke¤ºe P1 = {K} a P2 = {Č,V,K, o}, platí Č /∈ P1. Podmienka
pre plavbu tam teda nie je splnená, ako je to s druhou? Vz´ahy
Č /∈ P1, Č ∈ P2 a P2 ⊇ P1 síce platia, ale P2 r P1 = {Č,V,K},
takºe |P2 r P1| = 3. Podmienka 1 ≤ |P2 r P1| ≤ 2 teda nie je
splnená, nemôºe teda ís´ ani o plavbu spä´.

Rie²enie 4. Ke¤ºe P1 = {K} a P2 = {Č,V}, neplatí ani P1 ⊆ P2, ani P1 ⊇ P2.
Nie je to teda plavba ani tam, ani naspä´.
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Ako sme si mohli v²imnú´ pri predchádzajúcich úlohách, ak je moºný prechod zo
stavu 〈P1, D1〉 do stavu 〈P2, D2〉, je moºný aj opa£ný prechod, £iºe z 〈P2, D2〉 do
〈P1, D1〉 (plavba je totiº vratný dej). �iara medzi týmito dvoma stavmi, ktorou budeme
na obrázku takýto prechod znázor¬ova´, teda nebude potrebova´ orientáciu. Navy²e
sme prezieravým rozmiestnením stavov docielili, ºe kaºdá z £iar má oba konce na
opa£ných stranách. Aplikovaním pred chví©ou sformulovanej podmienky tak dostávame
nasledujúci obrázok:

〈{Č,V,K, o}, ∅〉

〈{Č,V,K}, {o}〉

〈{Č,V, o}, {K}〉

〈{Č,K, o}, {V}〉

〈{Č,K}, {V, o}〉

〈{V, o}, {Č,K}〉

〈{V}, {Č,K, o}〉

〈{K}, {Č,V, o}〉

〈{o}, {Č,V,K}〉

〈∅, {Č,V,K, o}〉

Po£iato£ný stav znamená, ºe v²etky ²tyri objekty sú na pôvodnom brehu, je to teda
〈{Č,V,K, o}, ∅〉. Naopak, stav, do ktorého sa potrebujeme dosta´, je 〈∅, {Č,V,K, o}〉,
vtedy je uº v²etko na druhom brehu. Ako vieme, £iary medzi stavmi znamenajú pre-
chody, teda jednotlivé moºné plavby. Na²ím cie©om je teda nájs´ postupnos´ stavov
(s0, s1, . . . , sn) takú, ºe s0 = 〈{Č,V,K, o}, ∅〉, sn = 〈∅, {Č,V,K, o}〉 a pre kaºdé i
z mnoºiny {1, . . . , n} existuje medzi si−1 a si £iara. Navy²e môºeme predpoklada´,
ºe táto postupnos´ stavov je prostá, teda ºe sa v nej ºiadny stav neopakuje.

Z obrázku ©ahko vidie´, ºe takéto cesty sú dve:

〈{Č,V,K, o}, ∅〉

〈{Č,V,K}, {o}〉

〈{Č,V, o}, {K}〉

〈{Č,K, o}, {V}〉

〈{Č,K}, {V, o}〉

〈{V, o}, {Č,K}〉

〈{V}, {Č,K, o}〉

〈{K}, {Č,V, o}〉

〈{o}, {Č,V,K}〉

〈∅, {Č,V,K, o}〉

〈{Č,V,K, o}, ∅〉

〈{Č,V,K}, {o}〉

〈{Č,V, o}, {K}〉

〈{Č,K, o}, {V}〉

〈{Č,K}, {V, o}〉

〈{V, o}, {Č,K}〉

〈{V}, {Č,K, o}〉

〈{K}, {Č,V, o}〉

〈{o}, {Č,V,K}〉

〈∅, {Č,V,K, o}〉

Tieto dve cesty v²ak nie sú v pravom zmysle rie²eniami na²ej pôvodnej úlohy, tie
vzniknú aº ich spätnou interpretáciou. Tá nám uº, na²´astie, nebude robi´ ve©ký
problém, pretoºe pod©a predchádzajúcej analýzy dobre vieme, £o znamenajú jed-
notlivé prechody. Pod nákladom tu budeme rozumie´, koho prievozník (ako povinný
£len posádky) vzal so sebou. Najprv prvá cesta:

plavba za£iatok koniec smer náklad slovné vyjadrenie
1 〈{Č, V, K, o}, ∅〉 〈{V, o}, {Č, K}〉 → K £lovek preplaví na druhý breh kozu
2 〈{V, o}, {Č, K}〉 〈{Č, V, o}, {K}〉 ← � £lovek sa preplaví na pôvodný breh sám
3 〈{Č, V, o}, {K}〉 〈{o}, {Č, V, K}〉 → V £lovek preplaví na druhý breh vlka
4 〈{o}, {Č, V, K}〉 〈{Č, K, o}, {V}〉 ← K £lovek preplaví na pôvodný breh kozu
5 〈{Č, K, o}, {V}〉 〈{K}, {Č, V, o}〉 → o £lovek preplaví na druhý breh kapustu
6 〈{K}, {Č, V, o}〉 〈{Č, K}, {o, V}〉 ← � £lovek sa preplaví na pôvodný breh sám
7 〈{Č, K}, {o, V}〉 〈∅, {Č, V, K, o}〉 → K £lovek preplaví na druhý breh kozu
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Úloha Vytvorte analogickú tabu©ku pre druhú cestu.

V²imnime si, ºe pri prvej ceste (ale rovnako i pre druhej) vykonal kaºdý pasaºier
nepárny po£et plavieb � ako vidíme z prvého st¨pca, prievozník ich urobil sedem,
z piateho st¨pca zas môºeme vy£íta´, ºe vlk a kapusta cestovali raz a koza trikrát.
Uvedomme si, ºe toto pozorovanie je v plnom súlade s faktom, ºe kaºdý napokon
zmenil breh, teda s akýmsi �zákonom (ne)zachovania parity�.

1.6. Metóda rie²enia prievozníckych úloh

Na rozdiel od beºného rie²ite©a povaºuje informatik akýko©vek hlavolam za skuto£ne
vyrie²ený aº vtedy, ke¤ nájde algoritmus na rie²enie ¤al²ích problémov rovnakého
typu. Najneskôr pri rie²ení piateho sudoku £i ma©ovanej kríºovky si v²imne, ºe my²lie-
nok rie²enia nie je príli² ve©a, zákonite sa teda opakujú, a jeho informatická my-
se©, citlivá na jednu zo základných vlastností algoritmu � hromadnos´, sa (vedomo
£i podvedomo) za£ne zaobera´ tým, ako by proces rie²enia toho-ktorého hlavolamu
zautomatizoval. Rie²ite©-informatik je skrátka uspokojený aº vtedy, ke¤ (jeho pro-
gram) vie vyrie²i´ kaºdé sudoku £i kaºdú ma©ovanú kríºovku. To v²ak £asto znamená
prvotnú investíciu do nájdenia a hlavne sformalizovania algoritmu.

Podobne sme postupovali aj my. Ná² prvý pokus o rie²enie príkladu 1 bol síce úspe²ný,
ale dôvodom tohto úspechu bola hlavne jeho principiálna jednoduchos´ � jediný zdan-
livý zádrhe© v skuto£nosti (ako sme mohli vidie´) zádrhe©om vôbec nebol. Jednoducho,
mali sme ²´astie. Pokus o rie²enie príkladu 2 takýmto ad hoc spôsobom uº pravde-
podobne tak jednozna£ne k úspechu neviedol. Vrátili sme sa preto k uº vyrie²enému
príkladu 1 a vyrie²ili sme ho nanovo, tentoraz v²ak s vy²²ími ambíciami, a to vytvori´
celú metodiku rie²enia problémov podobného typu � tzv. prievozníckych úloh. Pokúsme
sa ju sformulova´:

1 Zvolíme vhodnú dátovú reprezentáciu na popísanie jednotlivých stavov.

2 Mnoºinu stavov diskretizujeme, aby bola kone£ná. Obvykle ide o zredukovanie
mnoºiny stavov na tie, pri ktorých sú v²etci ú£astníci na niektorom z brehov
(a teda rieka je prázdna). Takáto redukcia spôsobí aj zjednodu²enie dátovej
²truktúry odobratím uº irelevantnej informácie o situácii na rieke.

3 Sformulujeme (a sformalizujeme) podmienku prípustnosti stavov a jej nevyhovu-
júce stavy eliminujeme.

4 Sformulujeme (a sformalizujeme) prechodovú podmienku, t. j. kedy má medzi
dvoma stavmi by´ prechod.

5 Na vzniknutom obrázku (opticky) nájdeme cestu medzi po£iato£ným a koncovým
stavom (prípadne sp¨¬ajúcu ¤al²ie dodato£né podmienky).

6 Výslednú cestu interpretujeme v kontexte pôvodného zadania, £ím získavame
rie²enie úlohy.

K bodu 5 treba doda´, ºe pri komplikovanej²ích úlohách môºe ©udská schopnos´ optic-
ky vyh©ada´ cestu zlyha´. V takom prípade v²ak aj tak celý proces rie²enia rad²ej elek-
tronizujeme a optické vyh©adávanie cesty nahradíme zodpovedajúcim algoritmom.

Za zmienku stojí porovnanie d¨ºky oboch rie²ení príkladu 1. Druhé je nieko©konásobne
dlh²ie, zdanlivo mu teda chýba motivácia. Tak to uº s prvotnými investíciami chodí.
�al²í text v²ak nás azda presved£í, ºe sa v prípade prievozníckych úloh vyplatila.
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1.7. Rie²enie príkladu 2 (pod©a metodiky)

1 Výber vhodnej dátovej ²truktúry:

Na rozdiel od príkladu 1 tu nemáme ²tyri objekty, ale rovno sedem: traja kani-
bali, traja misionári a jeden £lnok. Ak by sme chceli aº príli² mechanicky pre-
vzia´ rie²enie príkladu 1, v ktorom sme vyberali z 24 moºných podmnoºín mnoºi-
ny objektov, tu by takýchto podmnoºín bolo 27, £iºe 128, £o je v²ak na optické
rie²enie asi prive©a. Tu sme v²ak predsa len v trochu inej situácii � kým predtým
sme vedeli úplne rozlí²i´ kaºdý z objektov, tu jednotlivých ©udoºrútov, resp. jed-
notlivých misionárov rozlí²i´ nevieme, dôleºitý je len ich po£et. situáciu na kaº-
dom z troch miest � pôvodný breh, rieka a druhý breh � teda budeme popisova´
nie podmnoºinou objektov ako predtým, ale usporiadanou trojicou 〈k, m, c〉, kde
k je po£et kanibalov, m je po£et misionárov a c po£et £lnkov, pri£om pod©a
zadania je k ∈ {0, 1, 2, 3}, m ∈ {0, 1, 2, 3} a c ∈ {0, 1}. Stav teda bude popísaný
usporiadanou trojicou takýchto trojíc

〈〈k1,m1, c1〉, 〈k2,m2, c2〉, 〈k3,m3, c3〉〉,

kde prvá zloºka popisuje situáciu na pôvodnom brehu, druhá na rieke a tretia na
druhom brehu. Pod©a zadania pritom platia vz´ahy:

• k1 + k2 + k3 = 3 (celkovo sú kanibali traja),

• m1 + m2 + m3 = 3 (celkovo sú aj misionári traja),

• c1 + c2 + c3 = 1 (£lnok je jediný).

2 Diskretizácia stavového priestoru:

Môºeme tu v podstate doslova zopakova´ my²lienku z príkladu 1, ºe ak nena-
stane problém v tých £asových okamihoch, ke¤ je £lnok na niektorom z brehov,
nenastane ani vtedy, ke¤ je na rieke. Ani tu totiº nemôºe na samotnej rieke
nasta´ sitácia, ºe by po£et ©udoºrútov preváºil nenulový po£et misionárov, ve¤
£lnok je iba dvojmiestny. To pre nás znamená zjednodu²enie dátovej ²truktúry
na

〈〈k1,m1, c1〉, 〈k2,m2, c2〉〉,
kde prvá zloºka popisuje situáciu na pôvodnom a druhá na druhom brehu, pri£om
platia vz´ahy:

• k1 + k2 = 3,
• m1 + m2 = 3,
• c1 + c2 = 1.

Inými slovami, sta£í pozna´ situáciu na pôvodnom brehu, t. j. hodnoty k1, m1

a c1, celkový stav je potom 〈〈k1,m1, c1〉, 〈3 − k1, 3 − m1, 1 − c1〉〉. Napriek tomu
v²ak kvôli preh©adnosti budeme explicitne sledova´ situáciu na oboch brehoch.

Úloha Ako bude vyzera´ príslu²ný stav, ak sú na pôvodnom brehu
traja misionári, jeden kanibal a £lnok?

Rie²enie Pod©a zadania je po£et misionárov na pôvodnom brehu m1 =
3, analogicky pre po£et kanibalov na tomto brehu platí k1 =
1, a ke¤ºe tam máme i £lnok, máme c1 = 1. Pod©a pred-
chádzajúcich úvah teda ide o stav 〈〈3, 1, 1〉, 〈3−3, 3−1, 1−1〉〉,
£iºe 〈〈3, 1, 1〉, 〈0, 2, 0〉〉, £o zodpovedá tomu, ºe na druhom
brehu sú len dvaja kanibali (a navy²e bez £lnka).

Uvedomme si e²te, ºe celkový po£et teoreticky moºných stavov je 4 (po£et
moºností pre po£et kanibalov) · 4 (po£et moºností pre po£et misionárov) · 2 (bu¤
tam £lnok je, alebo nie je), £iºe 32, £o je pomerne prijate©né £íslo. Podobne
ako minule na£rtneme stavový diagram tak, ºe v©avo budú stavy s £lnkom na
pôvodnom brehu a vpravo stavy s £lnkom na druhom brehu:
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〈〈3, 3, 1〉, 〈0, 0, 0〉〉

〈〈3, 2, 1〉, 〈0, 1, 0〉〉

〈〈3, 1, 1〉, 〈0, 2, 0〉〉

〈〈3, 0, 1〉, 〈0, 3, 0〉〉

〈〈2, 3, 1〉, 〈1, 0, 0〉〉

〈〈2, 2, 1〉, 〈1, 1, 0〉〉

〈〈2, 1, 1〉, 〈1, 2, 0〉〉

〈〈2, 0, 1〉, 〈1, 3, 0〉〉

〈〈1, 3, 1〉, 〈2, 0, 0〉〉

〈〈1, 2, 1〉, 〈2, 1, 0〉〉

〈〈1, 1, 1〉, 〈2, 2, 0〉〉

〈〈1, 0, 1〉, 〈2, 3, 0〉〉

〈〈0, 3, 1〉, 〈3, 0, 0〉〉

〈〈0, 2, 1〉, 〈3, 1, 0〉〉

〈〈0, 1, 1〉, 〈3, 2, 0〉〉

〈〈0, 0, 1〉, 〈3, 3, 0〉〉

〈〈3, 3, 0〉, 〈0, 0, 1〉〉

〈〈3, 2, 0〉, 〈0, 1, 1〉〉

〈〈3, 1, 0〉, 〈0, 2, 1〉〉

〈〈3, 0, 0〉, 〈0, 3, 1〉〉

〈〈2, 3, 0〉, 〈1, 0, 1〉〉

〈〈2, 2, 0〉, 〈1, 1, 1〉〉

〈〈2, 1, 0〉, 〈1, 2, 1〉〉

〈〈2, 0, 0〉, 〈1, 3, 1〉〉

〈〈1, 3, 0〉, 〈2, 0, 1〉〉

〈〈1, 2, 0〉, 〈2, 1, 1〉〉

〈〈1, 1, 0〉, 〈2, 2, 1〉〉

〈〈1, 0, 0〉, 〈2, 3, 1〉〉

〈〈0, 3, 0〉, 〈3, 0, 1〉〉

〈〈0, 2, 0〉, 〈3, 1, 1〉〉

〈〈0, 1, 0〉, 〈3, 2, 1〉〉

〈〈0, 0, 0〉, 〈3, 3, 1〉〉

3 Podmienka prípustnosti stavov:

Pod©a zadania vieme, ºe na ºiadnom mieste sa nesmie nachádza´ viac ©udoºrú-
tov neº misionárov. Nepopísanou, ale zrejmou výnimkou je situácia s nenulovým
po£tom kanibalov, ale nulovým po£tom misionárov � vtedy totiº ©udoºrúti aj na-
priek formálnej prevahe nemajú koho zjes´. Zakázané stavy sú teda tie, ktorých
aspo¬ jedna zloºka má jeden z tvarov 〈2, 1, c〉, 〈3, 1, c〉, alebo, 〈3, 2, c〉, ostatné
stavy sú povolené.

Úloha Z predchádzajúceho obrázku odstrá¬te zakázané stavy.

4 Prechodová podmienka:

Prechod bude opä´ znamena´ jednu plavbu, a to povedzme zo stavu 〈〈k1,m1, c1〉,
〈3− k1, 3−m1, 1− c1〉〉 do stavu 〈〈k2,m2, c2〉, 〈3− k2, 3−m2, 1− c2〉〉. Rozoberme
obe moºnosti smeru plavby:

1 Ak plavba smeruje z pôvodného brehu na druhý, na pôvodnom brehu teda
£lnok na za£iatku je � t. j. c1 = 1, ale na konci nie � c2 = 0. To znamená, ºe
na na²om obrázku je stav 〈〈k1,m1, c1〉, 〈3 − k1, 3 − m1, 1 − c1〉〉 v©avo a stav
〈〈k2,m2, c2〉, 〈3− k2, 3−m2, 1− c2〉〉 vpravo.
Po£et kanibalov ani po£et misionárov na pôvodnom brehu nemohol stúpnu´,
platí teda k1 ≥ k2 a m1 ≥ m2. Plavby sa teda zú£astní k1 − k2 kanibalov
a m1 −m2 misionárov. Sú£et týchto po£tov pritom nesmie presiahnu´ kapa-
citu £lnka, zárove¬ v²ak musí by´ kladný (£lnok potrebuje dozor), platí teda
1 ≤ (k1 − k2) + (m1 −m2) ≤ 2.

2

Úloha Analyzujte moºnos´, ºe ide o plavbu opa£ným smerom.

Aj tu platí, ºe v²etky deje (plavby) sú vratné (jednoducho sa oto£í £lnok), teda
£iary znázor¬ujúce prechody nebudú orientované. Navy²e sme si opä´ zabezpe-
£ili, ºe oba ich konce sú na rôznych stranách.
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〈〈3, 3, 1〉, 〈0, 0, 0〉〉

〈〈3, 0, 1〉, 〈0, 3, 0〉〉

〈〈2, 3, 1〉, 〈1, 0, 0〉〉

〈〈2, 2, 1〉, 〈1, 1, 0〉〉

〈〈2, 0, 1〉, 〈1, 3, 0〉〉

〈〈1, 3, 1〉, 〈2, 0, 0〉〉

〈〈1, 1, 1〉, 〈2, 2, 0〉〉

〈〈1, 0, 1〉, 〈2, 3, 0〉〉

〈〈0, 3, 1〉, 〈3, 0, 0〉〉

〈〈0, 0, 1〉, 〈3, 3, 0〉〉

〈〈3, 3, 0〉, 〈0, 0, 1〉〉

〈〈3, 0, 0〉, 〈0, 3, 1〉〉

〈〈2, 3, 0〉, 〈1, 0, 1〉〉

〈〈2, 2, 0〉, 〈1, 1, 1〉〉

〈〈2, 0, 0〉, 〈1, 3, 1〉〉

〈〈1, 3, 0〉, 〈2, 0, 1〉〉

〈〈1, 1, 0〉, 〈2, 2, 1〉〉

〈〈1, 0, 0〉, 〈2, 3, 1〉〉

〈〈0, 3, 0〉, 〈3, 0, 1〉〉

〈〈0, 0, 0〉, 〈3, 3, 1〉〉

V²imnime si ²tyri stavy, z ktorých nevedie ºiadna £iara. Ich existencia podmien-
kam úlohy neodporuje, ale, ako vidíme, z iných stavov sú nedosiahnute©né.

5 H©adanie cesty:
〈〈3, 3, 1〉, 〈0, 0, 0〉〉

〈〈3, 0, 1〉, 〈0, 3, 0〉〉

〈〈2, 3, 1〉, 〈1, 0, 0〉〉

〈〈2, 2, 1〉, 〈1, 1, 0〉〉

〈〈2, 0, 1〉, 〈1, 3, 0〉〉

〈〈1, 3, 1〉, 〈2, 0, 0〉〉

〈〈1, 1, 1〉, 〈2, 2, 0〉〉

〈〈1, 0, 1〉, 〈2, 3, 0〉〉

〈〈0, 3, 1〉, 〈3, 0, 0〉〉

〈〈0, 0, 1〉, 〈3, 3, 0〉〉

〈〈3, 3, 0〉, 〈0, 0, 1〉〉

〈〈3, 0, 0〉, 〈0, 3, 1〉〉

〈〈2, 3, 0〉, 〈1, 0, 1〉〉

〈〈2, 2, 0〉, 〈1, 1, 1〉〉

〈〈2, 0, 0〉, 〈1, 3, 1〉〉

〈〈1, 3, 0〉, 〈2, 0, 1〉〉

〈〈1, 1, 0〉, 〈2, 2, 1〉〉

〈〈1, 0, 0〉, 〈2, 3, 1〉〉

〈〈0, 3, 0〉, 〈3, 0, 1〉〉

〈〈0, 0, 0〉, 〈3, 3, 1〉〉

〈〈3, 3, 1〉, 〈0, 0, 0〉〉

〈〈3, 0, 1〉, 〈0, 3, 0〉〉

〈〈2, 3, 1〉, 〈1, 0, 0〉〉

〈〈2, 2, 1〉, 〈1, 1, 0〉〉

〈〈2, 0, 1〉, 〈1, 3, 0〉〉

〈〈1, 3, 1〉, 〈2, 0, 0〉〉

〈〈1, 1, 1〉, 〈2, 2, 0〉〉

〈〈1, 0, 1〉, 〈2, 3, 0〉〉

〈〈0, 3, 1〉, 〈3, 0, 0〉〉

〈〈0, 0, 1〉, 〈3, 3, 0〉〉

〈〈3, 3, 0〉, 〈0, 0, 1〉〉

〈〈3, 0, 0〉, 〈0, 3, 1〉〉

〈〈2, 3, 0〉, 〈1, 0, 1〉〉

〈〈2, 2, 0〉, 〈1, 1, 1〉〉

〈〈2, 0, 0〉, 〈1, 3, 1〉〉

〈〈1, 3, 0〉, 〈2, 0, 1〉〉

〈〈1, 1, 0〉, 〈2, 2, 1〉〉

〈〈1, 0, 0〉, 〈2, 3, 1〉〉

〈〈0, 3, 0〉, 〈3, 0, 1〉〉

〈〈0, 0, 0〉, 〈3, 3, 1〉〉

〈〈3, 3, 1〉, 〈0, 0, 0〉〉

〈〈3, 0, 1〉, 〈0, 3, 0〉〉

〈〈2, 3, 1〉, 〈1, 0, 0〉〉

〈〈2, 2, 1〉, 〈1, 1, 0〉〉

〈〈2, 0, 1〉, 〈1, 3, 0〉〉

〈〈1, 3, 1〉, 〈2, 0, 0〉〉

〈〈1, 1, 1〉, 〈2, 2, 0〉〉

〈〈1, 0, 1〉, 〈2, 3, 0〉〉

〈〈0, 3, 1〉, 〈3, 0, 0〉〉

〈〈0, 0, 1〉, 〈3, 3, 0〉〉

〈〈3, 3, 0〉, 〈0, 0, 1〉〉

〈〈3, 0, 0〉, 〈0, 3, 1〉〉

〈〈2, 3, 0〉, 〈1, 0, 1〉〉

〈〈2, 2, 0〉, 〈1, 1, 1〉〉

〈〈2, 0, 0〉, 〈1, 3, 1〉〉

〈〈1, 3, 0〉, 〈2, 0, 1〉〉

〈〈1, 1, 0〉, 〈2, 2, 1〉〉

〈〈1, 0, 0〉, 〈2, 3, 1〉〉

〈〈0, 3, 0〉, 〈3, 0, 1〉〉

〈〈0, 0, 0〉, 〈3, 3, 1〉〉

Za£iato£ný stav je 〈〈3, 3, 1〉, 〈0, 0, 0〉〉, koncový 〈〈0, 0, 0〉, 〈3, 3, 1〉〉. (Opticky h©ada´
cestu nie je aº také jednoduché ako minule (ba pri len trochu ne²´astnej²ie
na£rtnutom obrázku takmer aº nemoºné), ale po dostato£nej men²ej námahe sa
to hádam podarí.) Tentoraz máme ²tyri rie²enia, ukáºme jedno:

〈〈3, 3, 1〉, 〈0, 0, 0〉〉

〈〈3, 0, 1〉, 〈0, 3, 0〉〉

〈〈2, 3, 1〉, 〈1, 0, 0〉〉

〈〈2, 2, 1〉, 〈1, 1, 0〉〉

〈〈2, 0, 1〉, 〈1, 3, 0〉〉

〈〈1, 3, 1〉, 〈2, 0, 0〉〉

〈〈1, 1, 1〉, 〈2, 2, 0〉〉

〈〈1, 0, 1〉, 〈2, 3, 0〉〉

〈〈0, 3, 1〉, 〈3, 0, 0〉〉

〈〈0, 0, 1〉, 〈3, 3, 0〉〉

〈〈3, 3, 0〉, 〈0, 0, 1〉〉

〈〈3, 0, 0〉, 〈0, 3, 1〉〉

〈〈2, 3, 0〉, 〈1, 0, 1〉〉

〈〈2, 2, 0〉, 〈1, 1, 1〉〉

〈〈2, 0, 0〉, 〈1, 3, 1〉〉

〈〈1, 3, 0〉, 〈2, 0, 1〉〉

〈〈1, 1, 0〉, 〈2, 2, 1〉〉

〈〈1, 0, 0〉, 〈2, 3, 1〉〉

〈〈0, 3, 0〉, 〈3, 0, 1〉〉

〈〈0, 0, 0〉, 〈3, 3, 1〉〉

Úloha Na£rtnite ostatné rie²enia.
Rie²enie V²etky tri sú v bo£nom pásiku.

V²imnime si, ºe v²etky ²tyri rie²enia sa navzájom lí²ia len prvými dvoma, resp.
poslednými dvoma plavbami.
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6 Interpretácia:

Za£neme prvou cestou. Pod posádkou budeme rozumie´ obsadenie £lna, t. j.
usporiadanú dvojicu 〈a, b〉, kde a je po£et plaviacich sa ©udoºrútov a b plaviacich
sa misionárov. Slovné vyjadrenie si tentoraz uº odpustíme:

plavba za£iatok koniec smer posádka
1 〈〈3, 3, 1〉, 〈0, 0, 0〉〉 〈〈2, 2, 0〉, 〈1, 1, 1〉〉 → 〈1, 1〉
2 〈〈2, 2, 0〉, 〈1, 1, 1〉〉 〈〈2, 3, 1〉, 〈1, 0, 0〉〉 ← 〈0, 1〉
3 〈〈2, 3, 1〉, 〈1, 0, 0〉〉 〈〈0, 3, 0〉, 〈3, 0, 1〉〉 → 〈2, 0〉
4 〈〈0, 3, 0〉, 〈3, 0, 1〉〉 〈〈1, 3, 1〉, 〈2, 0, 0〉〉 ← 〈1, 0〉
5 〈〈1, 3, 1〉, 〈2, 0, 0〉〉 〈〈1, 1, 0〉, 〈2, 2, 1〉〉 → 〈0, 2〉
6 〈〈1, 1, 0〉, 〈2, 2, 1〉〉 〈〈2, 2, 1〉, 〈1, 1, 0〉〉 ← 〈1, 1〉
7 〈〈2, 2, 1〉, 〈1, 1, 0〉〉 〈〈2, 0, 0〉, 〈1, 3, 1〉〉 → 〈0, 2〉
8 〈〈2, 0, 0〉, 〈1, 3, 1〉〉 〈〈3, 0, 1〉, 〈0, 3, 0〉〉 ← 〈0, 2〉
9 〈〈3, 0, 1〉, 〈0, 3, 0〉〉 〈〈1, 0, 0〉, 〈2, 3, 1〉〉 → 〈2, 0〉

10 〈〈1, 0, 0〉, 〈2, 3, 1〉〉 〈〈1, 1, 1〉, 〈2, 2, 0〉〉 ← 〈0, 1〉
11 〈〈1, 1, 1〉, 〈2, 2, 0〉〉 〈〈0, 0, 0〉, 〈3, 3, 1〉〉 → 〈0, 1〉

Aktivita Vyberte spomedzi seba troch misionárov a troch kanibalov ;-), a £í-
taním predchádzajúcej tabu©ky nasimulujte celú cestu.

Úloha Vyrie²te analogickú úlohu s po£tom kanibalov 4 a po£tom mi-
sionárov 4.

Úloha Ako sa môºu zmeni´ po£ty kanibalov a misionárov, aby úloha mala
rie²enie?

Úloha Vyrie²te úlohu 1 za podmienky, ºe máte k dispozícii trojmiestnu
lo¤ku. (Pozor, kanibali môºu by´ nebezpe£ní aj na lo¤ke!)

1.8. �al²ie prievoznícke úlohy

Úloha Traja ©udia, jedna ve©ká opica a dve malé opice chcú prejs´ cez
rieku, k dispozícii v²ak majú len jednu dvojmiestnu lo¤ku. V ºiad-
nom momente nemôºe by´ na brehu viac opíc ako ©udí (môºete
háda´ pre£o ;-)). Veslova´ vedia iba ©udia a ve©ká opica. Ako sa
dostanú v²etci na druhý breh?

Úloha Rodi£ia s dvoma de´mi pri²li k ²irokej rieke. �iroko-¤aleko nebol
ºiaden most. Na²´astie si v²imli, ºe kúsok ¤alej po prúde sedí ne-
jaký rybár v lo¤ke a loví ryby. Poºiadali ho teda o prevoz. Rybár
povedal: �Ve©mi rád. Ale lodi£ka je malá, unesie najviac jednu
dospelú osobu alebo dve deti.�. Ako to majú urobi´, aby sa v²etci
£lenovia rodiny dostali na druhý breh a lo¤ku odovzdali naspä´
rybárovi?

1.9. Príklad 3

Na za£iatku starého dreveného mosta stoja uº za tmy ²tyria kamaráti, ktorým z nápro-
tivnej strany odchádza o 17 minút posledný autobus. Napriek dravosti rieky je most
ve©mi chatrný � udrºí najviac dvoch ©udí, dokonca sú v ¬om uº i nejaké diery, takºe sa
dá prejs´ len s baterkou. �ia©, na²i ²tyria priatelia majú len jednu, a navy²e niektorí
z nich majú zdravotný handikep: kým jeden dokáºe tento most prejs´ za dve minúty
a druhý dokonca za minútu, tretiemu to trvá pä´ minút, a ²tvrtému dokonca desa´.
Ak idú po moste dvaja (£omu sa zrejme nevyhnú), rýchlej²í sa, samozrejme, musí
prispôsobi´ tempu pomal²ieho. Stihnú ten autobus?
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1.10. Rie²enie príkladu 3

Máme tu do £inenia s piatimi objektmi, ktoré sa budú po moste premiest¬ova´ �
baterka B a ²tyria kamaráti K1 s £asom prechodu 1 minúta, K2 s £asom 2 minúty, K3

s 5 minútami a K4 s 10 minútami. Pri rie²ení zatia© sledujme vy²²ie uvedenú metodiku:

1 Výber vhodnej dátovej ²truktúry:

V²imnime si, ºe na²e objekty sú navzájom nezamenite©né: kaºdý z priate©ov má
iný £as prejdenia a baterka na rozdiel od nich musí by´ ú£astná na kaºdom pre-
chode (hrá teda úlohu £lnka z predchádzajúcich úloh). Táto situácia pripomína
príklad 1, kde sme situáciu na oboch brehoch i rieke reprezentovali podmnoºi-
nou základnej mnoºiny, £o je v na²om prípade {B,K1,K2,K3,K4}. Uvedomme
si, ºe takýchto podmnoºín je potom 25, teda 32.

2 Diskretizácia stavového priestoru:

Podobne ako v predchádzajúcich úlohách sa sta£í zaobera´ okamihmi, ke¤ sa
mení niektorá z mnoºín objektov na niektorom brehu. Vtedy na moste nie je
nikto, sta£í teda evidova´ len mnoºiny objektov na brehu. V tomto prípade sa
dokonca obmedzíme na mnoºinu objektov na pôvodnom brehu, mnoºina objek-
tov na druhom brehu bude potom jej komplementom. Diagram stavov teda vy-
zerá takto:

〈{B,K1,K2,K3,K4}, ∅〉

〈{B,K1,K2,K3}, {K4}〉

〈{B,K1,K2,K4}, {K3}〉

〈{B,K1,K2}, {K3,K4}〉

〈{B,K1,K3,K4}, {K2}〉

〈{B,K1,K3}, {K2,K4}〉

〈{B,K1,K4}, {K2,K3}〉

〈{B,K1}, {K2,K3,K4}〉

〈{B,K2,K3,K4}, {K1}〉

〈{B,K2,K3}, {K1,K4}〉

〈{B,K2,K4}, {K1,K3}〉

〈{B,K2}, {K1,K3,K4}〉

〈{B,K3,K4}, {K1,K2}〉

〈{B,K3}, {K1,K2,K4}〉

〈{B,K4}, {K1,K2,K3}〉

〈{B}, {K1,K2,K3,K4}〉

〈{K1,K2,K3,K4}, {B}〉

〈{K1,K2,K3}, {B,K4}〉

〈{K1,K2,K4}, {B,K3}〉

〈{K1,K2}, {B,K3,K4}〉

〈{K1,K3,K4}, {B,K2}〉

〈{K1,K3}, {B,K2,K4}〉

〈{K1,K4}, {B,K2,K3}〉

〈{K1}, {B,K2,K3,K4}〉

〈{K2,K3,K4}, {B,K1}〉

〈{K2,K3}, {B,K1,K4}〉

〈{K2,K4}, {B,K1,K3}〉

〈{K2}, {B,K1,K3,K4}〉

〈{K3,K4}, {B,K1,K2}〉

〈{K3}, {B,K1,K2,K4}〉

〈{K4}, {B,K1,K2,K3}〉

〈∅, {B,K1,K2,K3,K4}〉

3 Podmienka prípustnosti stavov:

Na rozdiel od prechádzajúcich úloh tu nepoznáme ºiadne (ani latentné) kon-
�ikty medzi ú£astníkmi podujatia, preto ich nebudeme bra´ do úvahy. To v²ak
znamená, ºe prípustný je kaºdý stav. (Samozrejme, niektoré sú moºné iba teo-
reticky, napríklad ten, pri ktorom sú uº v²etci kamaráti na druhom brehu, ale
baterka ostala na pôvodnom. Je to síce nezmysel, ale zadaniu neodporuje.)
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4 Prechodová podmienka:

Ozna£me R mnoºinu objektov, ktoré sú aktérmi prechodu (tentoraz doslova pre-
chodu � cez most) zo stavu 〈P1, D1〉 do stavu 〈P2, D2〉. Zo zadania vieme, ºe R
ur£ite obsahuje baterku B a okrem toho e²te aspo¬ jeden, ale najviac dva prvky
typu Ki. Rozlí²me dve moºnosti smeru prechodu:

1 Ak ide o prechod z pôvodného brehu na druhý, P2 musí by´ podmnoºinou P1

a R je práve ich rozdiel P1 r P2. Ke¤ºe R obsahuje B, dostávame B ∈ P1,
B /∈ P2, £o znamená, ºe 〈P1, D1〉 je na na²om obrázku v©avo a 〈P2, D2〉
vpravo. Navy²e pre po£et objektov |R| prechádzajúcich cez most (v£ítane
baterky) platí vz´ah 1 ≤ |R r {B}| ≤ 2.

2

Úloha Analyzujte moºnos´, ºe ide o prechod mosta opa£ným
smerom.

Aj v tomto prípade sú v²etky deje vratné, prechody teda nebudú orientované.
Dostávame obrázok:

〈{B,K1,K2,K3,K4}, ∅〉

〈{B,K1,K2,K3}, {K4}〉

〈{B,K1,K2,K4}, {K3}〉

〈{B,K1,K2}, {K3,K4}〉

〈{B,K1,K3,K4}, {K2}〉

〈{B,K1,K3}, {K2,K4}〉

〈{B,K1,K4}, {K2,K3}〉

〈{B,K1}, {K2,K3,K4}〉

〈{B,K2,K3,K4}, {K1}〉

〈{B,K2,K3}, {K1,K4}〉

〈{B,K2,K4}, {K1,K3}〉

〈{B,K2}, {K1,K3,K4}〉

〈{B,K3,K4}, {K1,K2}〉

〈{B,K3}, {K1,K2,K4}〉

〈{B,K4}, {K1,K2,K3}〉

〈{B}, {K1,K2,K3,K4}〉

〈{K1,K2,K3,K4}, {B}〉

〈{K1,K2,K3}, {B,K4}〉

〈{K1,K2,K4}, {B,K3}〉

〈{K1,K2}, {B,K3,K4}〉

〈{K1,K3,K4}, {B,K2}〉

〈{K1,K3}, {B,K2,K4}〉

〈{K1,K4}, {B,K2,K3}〉

〈{K1}, {B,K2,K3,K4}〉

〈{K2,K3,K4}, {B,K1}〉

〈{K2,K3}, {B,K1,K4}〉

〈{K2,K4}, {B,K1,K3}〉

〈{K2}, {B,K1,K3,K4}〉

〈{K3,K4}, {B,K1,K2}〉

〈{K3}, {B,K1,K2,K4}〉

〈{K4}, {B,K1,K2,K3}〉

〈∅, {B,K1,K2,K3,K4}〉

�iary sme rad²ej po rozumných skupinách pod©a ©avého konca farebne rozlí²ili,
lebo situácia by uº bez nich bola nezvládnute©ná.

5 H©adanie cesty:

Ciest zo stavu do stavu je neúrekom, vyzna£me jednu:
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〈{B,K1,K2,K3,K4}, ∅〉

〈{B,K1,K2,K3}, {K4}〉

〈{B,K1,K2,K4}, {K3}〉

〈{B,K1,K2}, {K3,K4}〉

〈{B,K1,K3,K4}, {K2}〉

〈{B,K1,K3}, {K2,K4}〉

〈{B,K1,K4}, {K2,K3}〉

〈{B,K1}, {K2,K3,K4}〉

〈{B,K2,K3,K4}, {K1}〉

〈{B,K2,K3}, {K1,K4}〉

〈{B,K2,K4}, {K1,K3}〉

〈{B,K2}, {K1,K3,K4}〉

〈{B,K3,K4}, {K1,K2}〉

〈{B,K3}, {K1,K2,K4}〉

〈{B,K4}, {K1,K2,K3}〉

〈{B}, {K1,K2,K3,K4}〉

〈{K1,K2,K3,K4}, {B}〉

〈{K1,K2,K3}, {B,K4}〉

〈{K1,K2,K4}, {B,K3}〉

〈{K1,K2}, {B,K3,K4}〉

〈{K1,K3,K4}, {B,K2}〉

〈{K1,K3}, {B,K2,K4}〉

〈{K1,K4}, {B,K2,K3}〉

〈{K1}, {B,K2,K3,K4}〉

〈{K2,K3,K4}, {B,K1}〉

〈{K2,K3}, {B,K1,K4}〉

〈{K2,K4}, {B,K1,K3}〉

〈{K2}, {B,K1,K3,K4}〉

〈{K3,K4}, {B,K1,K2}〉

〈{K3}, {B,K1,K2,K4}〉

〈{K4}, {B,K1,K2,K3}〉

〈∅, {B,K1,K2,K3,K4}〉

6 Interpretácia:

Z neho môºeme £íta´ (implicitnou sú£as´ou �posádky� je, samozrejme, baterka
B):

prechod za£iatok koniec smer posádka
1 〈{B, K1, K2, K3, K4}, ∅〉 〈{K1, K2}, {B, K3, K4}〉 → {K3, K4}
2 〈{K1, K2}, {B, K3, K4}〉 〈{B, K1, K2, K3}, {K4}〉 ← {K3}
3 〈{B, K1, K2, K3}, {K4}〉 〈{K1}, {B, K2, K3, K4}〉 → {K2, K3}
4 〈{K1}, {B, K2, K3, K4}〉 〈{B, K1, K2}, {K3, K4}〉 ← {K2}
5 〈{B, K1, K2}, {K3, K4}〉 〈∅, {B, K1, K2, K3, K4}〉 → {K1, K2}

A úloha je vyrie²ená!. . . Po£ka´! Nebolo v znení úlohy nie£o s nejakými £asmi? My sme
v²ak v na²om rie²ení o £asoch vôbec neuvaºovali! Skontrolujme, £i celkový £as na²ej
cesty skuto£ne nepresiahne tých 17 minút. Pod©a zadania vieme, ºe v kaºdom riadku
treba zaráta´ £as pomal²ieho:

prechod posádka £as
1 {K3, K4} 10
2 {K3} 5
3 {K2, K3} 5
4 {K2} 2
5 {K1, K2} 2

Celkový £as je teda 10 + 5 + 5 + 2 + 2 minút, t. j. aº 24 minút. To v²ak znamená, ºe
na²a cesta nie je rie²ením! Kde sme teda urobili chybu, ve¤ sme postupovali presne
pod©a návodu?. . . :-(

Áno, aº ale príli² presne. Netvorivo. Situácia sa totiº oproti predchádzajúcim úlohám
v £omsi zmenila. Predtým nám sta£ilo nájs´ vlastne ktorúko©vek cestu medzi za£ia-
to£ným a koncovým stavom, teraz v²ak h©adáme v istom zmysle najkrat²iu. No, vlastne
sa nám to podarilo, ve¤ ºiadna cesta nemá menej neº pä´ prechodov. Tu nám v²ak ide
o £as, pod najkrat²ou teda treba rozumie´ tú s najmen²ím £asom. To vlastne znamená,
ºe kaºdej £iare medzi stavmi bude priradená akási hodnota, ktorá bude v minútach
znamena´ £as prechodu príslu²nej posádky cez most. D¨ºka cesty bude potom rovná
sú£tu ohodnotení v²etkých jej hrán (ak, pravdaºe, zanedbáme réºiu pri prestupovaní
z mosta do prosta :-) a opa£ne).

18 �al²ie vzdelávanie u£ite©ov základných a stredných ²kôl v predmete informatika



Kaºdú £iaru by sme teda mali ozna£i´ niektorou z hodnôt 10, 5, 2, alebo 1, prípadne
kvôli preh©adnosti hrany prefarbi´ tentoraz uº iba ²tyrmi farbami tak, aby kaºdá z nich
znamenala inú hodnotu. Tým sa v²ak po£et ciest nezmení. . .

Doteraz sme mohli ´aºi´ z výhody, ktorú nám obrázok poskytoval práve tým, ºe bol
obrázkom � rie²enie sme mohli nájs´ pomocou svojho zraku, ktorý je na h©adanie
súvislých línií cvi£ený od narodenia. Tu v²ak uº nejde o nájdenie nejakej cesty, tých je
tam dos´. Máme medzi nimi nájs´ najkrat²iu, a v tom nám na²e o£i asi uº nepomôºu.
Musíme na to ís´ nejako inak. . .

Uvedomme si, ºe d¨ºka najkrat²ej (t. j. najmenej hodnotnej) cesty je vlastne zárove¬
vzdialenos´ koncového stavu od stavu za£iato£ného. Dokonca to platí aj pre ©ubovo©ný
iný stav z tejto cesty. Tento fakt nám pomôºe vyb¯dnu´ z problémov: Sta£í totiº nájs´
vzdialenosti v²etkých stavov k po£iato£nému stavu s0, a výslednú cestu uº potom ©ahko
zrekon²truujeme.

Ale ako tie vzdialenosti nájs´? Pri kaºdom stave si budeme udrºiava´ informáciu
o d¨ºke doteraz najkrat²ej cesty k nemu (od po£iato£ného stavu), a ak v priebehu
procesu nájdeme e²te krat²iu, zaktualizujeme ju. Za predpokladu, ºe sa po£as tohto
procesu stretneme s kaºdou cestou, na jeho konci budeme ma´ pri kaºdom stave d¨ºku
de�nitívne najkrat²ej cesty, t. j. jeho vzdialenos´ od po£iatku.

Uvedomme si, £o sa pri nájdení krat²ej cesty vlastne udeje: Nech s je ©ubovo©ný stav
a jeho hodnota nech je x. Nech t je jeho sused s hodnotou y taký, ºe d¨ºka cesty, ktorá
vznikne z najkrat²ej cesty z po£iato£ného stavu do stavu s pred¨ºením o £iaru kladnej
d¨ºky h medzi stavmi s a t, je men²ia neº y. To teda znamená, ºe hodnotu v stave t
treba zmen²i´ na y′ = x + h. Z toho dostávame x < x + h = y′ < y, £iºe ako stará, tak
nová hodnota v stave t je vä£²ia neº hodnota v stave s.

Mnoºina tých stavov, ktorých hodnoty nepresahujú hodnotu v stave s, sa teda pri
nájdení ºiadnej krat²ej cesty s predposledným stavom s nijako nezmení. Takºe ak
budeme postupova´ tak, ºe stav s budeme vybera´ pod©a aktuálnych hodnôt postupne
od najmen²ej k najvä£²ej, hodnoty uº prebratých stavov sa uº meni´ nebudú � môºeme
ich povaºova´ za de�nitívne, teda sú to vzdialenosti. Môºeme preto sformulova´ al-
goritmus: Pri kaºdom stave si budeme udrºiava´ hodnotu doteraz najkrat²ej cesty Tento algoritmus nesie meno

holandského informatika Edsgera
Wybeho Dijkstru (1930�2002), ktorý
ho vyvinul v roku 1959.

(zdroj obrázka: http://en.wikipedia.org/wiki/

Edsger_Dijkstra)

i informáciu, £i je táto hodnota prechodná alebo de�nitívna. Pred za£iatku kaºdú
hodnotu nastavíme na ∞ a budeme ju povaºova´ za prechodnú. Vzápätí prestavíme
hodnotu po£iato£ného stavu na 0. Potom uº v postupujeme iteratívne, v rámci jednej
iterácie vykonáme tieto úkony:

1 Nájdeme najmen²iu prechodnú hodnotu x (ak e²te existuje).

2 Jeden zo stavov s prechodnou hodnotou x ozna£íme s (nedeterminizmus tu hrozí
iba zdanlivo, pretoºe poradie výberu v prípade takéhoto kon�iktu môºe by´
ur£ené dopredu) a jeho hodnotu prehlásime za de�nitívnu.

3 Ozna£íme t1, . . . , tk tých susedov s, ktorí majú zatia© len prechodnú hodnotu,
tieto ich hodnoty ozna£íme postupne y1, . . . , yk a d¨ºky £iar z s k nim postupne
h1, . . . , hk. Pre kaºdé i z {1, . . . , k} potom v prípade yi > x + hi zmeníme
hodnotu v stave ti z yi na x + hi, inak túto hodnotu nemeníme.

Ke¤ºe v kaºdom kroku meníme na de�nitívnu práve jednu hodnotu, spolu vykonáme
práve to©ko iterácií, ko©ko je stavov. (Hoci v na²om prípade by sta£ilo získa´ de�nitívnu
hodnotu v koncovom stave.)

Vykonajme aspo¬ prvých pár krokov:

• Po£iato£ný stav 〈{B,K1,K2,K3,K4}, ∅〉 má najmen²iu hodnotu 0, bude teda de�-
nitívna. Prejdime v²etkých jeho susedov (kaºdý z nich má zatia© len prechodnú
hodnotu):
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– Stavu 〈{K1,K2}, {B,K3,K4}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 10 = 10.

– Stavu 〈{K1,K3}, {B,K2,K4}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 10 = 10.

– Stavu 〈{K1,K4}, {B,K2,K3}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 5 = 5.

– Stavu 〈{K2,K3}, {B,K1,K4}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 10 = 10.

– Stavu 〈{K2,K4}, {B,K1,K3}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 5 = 5.

– Stavu 〈{K3,K4}, {B,K1,K2}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 2 = 2.

– Stavu 〈{K1,K2,K3}, {B,K4}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 10 = 10.

– Stavu 〈{K1,K2,K4}, {B,K3}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 5 = 5.

– Stavu 〈{K1,K3,K4}, {B,K2}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 2 = 2.

– Stavu 〈{K2,K3,K4}, {B,K1}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 0 + 1 = 1.

• Najmen²ia prechodná hodnota je teraz 1, má ju iba stav 〈{K2,K3,K4}, {B,K1}〉.
Odteraz bude táto hodnota de�nitívna. Jeho jediným susedom je po£iato£ný
stav, toho hodnota je v²ak uº de�nitívna.

• �al²ia najmen²ia prechodná hodnota je 2, a to (okrem iného) pri stave 〈{K2,K3,
K4}, {B,K1}〉. Odteraz bude aj táto hodnota de�nitívna. Aj tu je jediným suse-
dom po£iato£ný stav, ten sa uº v²ak meni´ nebude.

• Najmen²ia prechodná hodnota je stále 2, má ju stav 〈{K3,K4}, {B,K1,K2}〉.
Vyhlásime teda túto jeho hodnotu za de�nitívnu a vy²etríme jeho susedov s pre-
chodnými hodnotami:

– Stavu 〈{B,K1,K3,K4}, {K2}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 2 + 1 = 3.

– Stavu 〈{B,K2,K3,K4}, {K1}〉 sa zmení hodnota ∞ na hodnotu 2 + 2 = 4.

� Úloha Urobte e²te jednu iteráciu.

Celý postup znázorníme v nasledujúcej tabu©ke: V jej riadkoch sú informácie o hod-
notách jednotlivých stavoch, st¨pce zodpovedajú jednotlivým iteráciám algoritmu.
Kvôli lep²ej £itate©nosti tejto tabu©ky sme polí£ka, kde by mala by´ hodnota ∞,
nechali prázdne. Na rozdiel od prechodných hodnôt sú de�nitívne hodnoty tu£ným
písmom. �erveným písmom je v kaºdom itera£nom st¨pci zobrazená tá hodnota, ktorá
sa práve mení z prechodnej na de�nitívnu (v²imnime si, ºe je vo svojom st¨pci v súlade
s popisom algoritmu najmen²ia). Hodnoty susedov jej stavu, ktorí e²te majú len pre-
chodnú hodnotu (a teda o nich zis´ujeme, £i sme k nim práve nena²li krat²iu cestu),
sú ozna£ení zelenou farbou. Hviezdi£ka pri niektorých hodnotách znamená, ºe d¨ºka
práve nájdenej cesty a d¨ºka doteraz najkrat²ej existujúcej cesty sú rovnaké.
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stav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . . .
〈{B, K1, K2, K3, K4}, ∅〉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . .
〈{B, K1, K2, K3}, {K4}〉 15 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 . . .
〈{B, K1, K2, K4}, {K3}〉 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 . . .
〈{B, K1, K2}, {K3, K4}〉 15 15 15 *15 15 15 15 . . .
〈{B, K1, K3, K4}, {K2}〉 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . . .
〈{B, K1, K3}, {K2, K4}〉 16 14 14 14 14 14 14 . . .
〈{B, K1, K4}, {K2, K3}〉 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . . .
〈{B, K1}, {K2, K3, K4}〉 18 . . .
〈{B, K2, K3, K4}, {K1}〉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . . .
〈{B, K2, K3}, {K1, K4}〉 15 15 15 15 15 15 . . .
〈{B, K2, K4}, {K1, K3}〉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . . .
〈{B, K2}, {K1, K3, K4}〉 19 . . .
〈{B, K3, K4}, {K1, K2}〉 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 . . .
〈{B, K3}, {K1, K2, K4}〉 22 . . .
〈{B, K4}, {K1, K2, K3}〉 27 . . .
〈{B}, {K1, K2, K3, K4}〉 . . .
〈{K1, K2, K3, K4}, {B}〉 . . .
〈{K1, K2, K3}, {B, K4}〉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . . .
〈{K1, K2, K4}, {B, K3}〉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . . .
〈{K1, K2}, {B, K3, K4}〉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . . .
〈{K1, K3, K4}, {B, K2}〉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . .
〈{K1, K3}, {B, K2, K4}〉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . . .
〈{K1, K4}, {B, K2, K3}〉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . . .
〈{K1}, {B, K2, K3, K4}〉 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 . . .
〈{K2, K3, K4}, {B, K1}〉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . .
〈{K2, K3}, {B, K1, K4}〉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . . .
〈{K2, K4}, {B, K1, K3}〉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . . .
〈{K2}, {B, K1, K3, K4}〉 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 . . .
〈{K3, K4}, {B, K1, K2}〉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . .
〈{K4}, {B, K1, K2, K4}〉 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 . . .
〈{K3}, {B, K1, K2, K3}〉 8 8 8 8 8 *8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . . .
〈∅, {B, K1, K2, K3, K4}〉 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 *19 19 17 17 17 . . .
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Z tabu©ky vidíme, ºe de�nitívna hodnota koncového stavu, t. j. jeho vzdialenos´ od
po£iatku, je 17, na²i priatelia teda svoj autobus stihnú. Ostáva uº iba zisti´, akou
cestou majú ís´ (uspokojíme sa s jedným rie²ením). To vy£ítame pomerne jednoducho
z tabu©ky, a to spätne, od konca po za£iatok:

� Najkrat²iu cestu do koncového stavu sme na²li v 24. iterácii (tam sa totiº pri
tomto stave zmenila hodnota z 19 na 17). Znamená to, ºe predposledný stav
h©adanej cesty je ten, ktorého hodnota bola v tejto iterácii menená na de�nitív-
nu, t. j. 〈{B,K1,K2}, {K3,K4}〉.

� Tento stav získal svoju de�nitívnu hodnotu 13 v 20. iterácii (hci vtedy bola e²te
len prechodná), a to preto, ºe sme do¬ na²li najkrat²iu s predposledným stavom
〈{K1}, {B,K2,K3,K4}〉, ktorého hodnota bola v tejto iterácii de�nitizovaná.

� Ten získal svoju de�nitívnu hodnotu 3 uº v 5. iterácii, a to prostredníctvom stavu
〈{B,K1,K3,K4}, {K2}〉.

� Ten získal svoju de�nitívnu hodnotu 2 v 4. iterácii, a to prostredníctvom stavu
〈{K3,K4}, {B,K1,K2}〉.

� A napokon, tento stav je dosiahnute©ný priamo z po£iato£ného stavu.

Zhr¬me to do tabu©ky:

prechod za£iatok koniec smer posádka £as celkový £as
1 〈{B, K1, K2, K3, K4}, ∅〉 〈{K3, K4}, {B, K1, K2}〉 → {K1, K2} 2 2
2 〈{K3, K4}, {B, K1, K2}〉 〈{B, K1, K3, K4}, {K2}〉 ← {K1} 1 3
3 〈{B, K1, K3, K4}, {K2}〉 〈{K1}, {B, K2, K3, K4}〉 → {K3, K4} 10 13
4 〈{K1}, {B, K2, K3, K4}〉 〈{B, K1, K2}, {K3, K4}〉 ← {K2} 2 15
5 〈{B, K1, K2}, {K3, K4}〉 〈∅, {B, K1, K2, K3, K4}〉 → {K1, K2} 2 17

Úloha Dopl¬te do ve©kej tabu©ky chýbajúce iterácie.

Úloha Vy£ítajte z tabu©ky v²etky ¤al²ie rie²enia príkladu 3. (Vyuºite
pritom hviezdi£kované hodnoty.)

Úloha Zistite, aký £as je za rovnakých podmienok potrebný na prechod
piatich ©udí s £asmi prechodu (v minútach) 1, 3, 6, 8 a 12.
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2. Grafy, ktoré nie sú grafmi funkcií

2.1. Základné pojmy

2.1.1. Oboznámenie sa s pojmom graf

Pojem graf je známy ur£ite kaºdému £itate©ovi, av²ak grafy, s ktorými budeme praco-
va´ teraz, nie sú grafmi funkcií. Sú to kombinatorické objekty, ktoré sa ve©mi dobre
dajú pouºi´ na modelovanie dopravných £i po£íta£ových sietí a s úspechom sa vyuºí-
vajú pri rie²ení mnohých praktických problémov. Na obrázku máme príklady takýchto
grafov.

B

T

L

S

G

H C C H

H

H

H

H

Prvý graf znázor¬uje £as´ ºelezni£nej siete na západe Slovenska. Sú tam bodmi (bude-
me ich nazýva´ vrcholy) znázornené ºelezni£né uzly Bratislava (B), Trnava (T), Galan-
ta (G), Sere¤ (S) a Leopoldov (L). �iarami (budeme ich nazýva´ hrany) sú spojené
tie dvojice ºelezni£ných uzlov, medzi ktorými je priama ºelezni£ná tra´, nepreru²ená
¤al²ím ºelezni£ným uzlom (len poznamenajme, ºe za ºelezni£ný uzol povaºujeme
stanice, z ktorých chodia vlaky viac, ako dvoma smermi � ºelezni£né kriºovatky).

�al²í graf na obrázku je molekula etánu, atómy sú vrcholy a väzby medzi nimi hrany.

Ako sme videli, grafy sa dajú znázor¬ova´ obrázkami, ale v skuto£nosti pri ²tudovaní
(vä£²iny) vlastností grafov záleºí len na tom, ktoré vrcholy sú spojené hranou a ktoré
nie. Nezáleºí teda na tom, £i sú spojené úse£kou, alebo nejakou inou krivkou. (Naprí-
klad nasledujúci obrázok ukazuje dva spôsoby nakreslenia toho istého grafu.)

1

2

3

1 2 3

Tento fakt sa vyuºíva pri reprezentácii grafov na po£íta£i. Grafy s ve©kým po£tom
vrcholov a hrán totiº nie je ve©mi výhodné kresli´ pomocou obrázkov a samotné
zadávanie takýchto obrázkov do po£íta£a môºe by´ trochu problematické (aj ke¤,
samozrejme, nie nerie²ite©né). Môºeme ho v²ak ekvivalentne urobi´ napríklad pro-
stredníctvom tabu©ky, ktorá má v záhlaví riadkov a st¨pcov mená vrcholov a prvky
tabu©ky sú hodnoty 1, ak medzi danými vrcholmi existuje hrana, alebo hodnoty 0, ak
medzi danými vrcholmi hrana neexistuje.

Tu máme dva príklady takejto reprezentácie. Prvá tabu©ka reprezentuje graf ºelezni£-
nej siete z prvého obrázka a druhá tabu©ka zodpovedá grafu z druhého obrázka.
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B T L S G
B 0 1 0 0 1
T 1 0 1 1 0
L 0 1 0 1 0
S 0 1 1 0 1
G 1 0 0 1 0

1 2 3
1 0 1 0
2 1 0 1
3 0 1 0

Teraz uve¤me nieko©ko ¤al²ích príkladov grafov, s ktorými sa môºeme v praxi stretnú´:

� Cestná sie´: vrcholy sú kriºovatky, hrany sú priame cesty medzi kriºovatkami.

� Letecká sie´: vrcholy sú letiská, hranou sú spojené letiská, medzi ktorými exis-
tuje priame letecké spojenie.

� Po£íta£ová sie´: vrcholy sú po£íta£e, hrany sú prepojenia medzi po£íta£mi.

� Internet: vrcholy sú webové stránky, hrany sú medzi stránkami, ktoré odkazujú
na seba.

� Sociálne siete: vrcholy sú ©udia, hrany medzi dvojicou ©udí môºu by´ de�nované
rôzne. Napríklad sú priatelia, majú na seba £íslo v mobile, pracovali spolu nejaký
£as a iné.

� Film: vrcholy sú herci, hrany sú medzi hercami, ktorí hrali spolo£ne v nejakom
�lme.

� Molekuly: vrcholy sú atómy, hrany sú väzby medzi nimi (ako sme to mohli vidie´
na príklade etánu).

� Bunka: vrcholy sú molekuly v bunke, hranou sú spojené molekuly, ktoré v bunke
vstupujú do spolo£nej chemickej reakcie.

Niektoré z uvedených príkladov sú ve©mi dôleºité, napríklad ²túdium vlastností grafov
zodpovedajúcich dopravným sie´am pomohlo nájs´ postupy, ktoré viedli k zníºeniu
nákladov na dopravu. �túdium molekúl v bunke a ich vzájomných reakcií je dôleºité
napríklad aj pri h©adaní prí£in vzniku rakoviny. V poslednej dobe sa upriamuje po-
h©ad aj na vzájomné vz´ahy medzi molekulami, a komplexnos´ dejov prebiehajúcich
v bunke sa vedci snaºia opísa´ práve pomocou grafov.

2.1.2. Stupe¬ vrchola

Pozrime sa na nasledujúce obrázky. �ísla, ktoré sú pri kaºdom vrchole, znamenajú
po£et hrán, ktoré z tohto vrchola vychádzajú, inými slovami, po£et susedných vr-
cholov. Toto £íslo nazývame stupe¬ vrchola.

0

2

3

3

3 3

2 2

3 3

3

�ísla pri vrcholoch na obrázku sú stupne jednotlivých vrcholov. S£ítajme tieto stupne
v oboch grafoch na obrázku. V prvom prípade je to 14 a po£et hrán tohto grafu je 7,
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v druhom prípade je to 12 a po£et hrán tohto grafu je 6. Zdá sa, ºe sú£et stup¬ov
vrcholov je rovný dvojnásobku po£tu hrán.

Úloha Overte tento fakt na ¤al²ích grafoch.

Dôvod, pre£o to platí, je jednoduchý: Kaºdá hrana má dva konce � vrcholy � a prispeje
k tomuto sú£tu po£tom 2 (inak povedané, kaºdá hrana zvý²i stupe¬ práve dvoch vr-
cholov o 1). Vyrie²me nieko©ko úloh, kde tento fakt vyuºijeme.

Úloha Sedem kamarátok sa dohodlo, ºe si cez prázdniny po²lú poh©adnice
nasledujúcim spôsobom: Kaºdá po²le práve tri poh©adnice a kaºdá
po²le poh©adnicu práve tej kamarátke, od ktorej má dosta´ poh©ad-
nicu. Napí²te rozpis (£iºe nakreslite graf) posielania poh©adníc.

Návod Rozpisu zodpovedá graf, v ktorom kamarátky reprezentujeme ako
vrcholy a hranou sú spojené tie kamarátky, ktoré si vymenili po-
h©adnice. H©adáme teda graf so siedmimi vrcholmi, pri£om kaºdý
vrchol má stupe¬ 3. (Existuje taký?)

Úloha Úlohu z predchádzajúceho zadania rie²te pre iné po£ty kamarátok
(napríklad ²es´).

Úloha Na ve£ierku je 51 ©udí. Zdôvodnite, pre£o tam musí by´ £lovek,
ktorý sa pozná s párnym po£tom ©udí na tomto ve£ierku. (Predpo-
kladáme, ºe poznanie sa je vzájomné.)

Graf na nasledujúcom obrázku má ²peciálnu vlastnos´: Jeho vrcholy sa dajú rozdeli´
do dvoch mnoºín tak, ºe hrany sú len medzi vrcholmi z dvoch rôznych mnoºín. Ak sú
dva vrcholy z tej istej mnoºiny, tak medzi nimi nie je hrana. Vpravo máme tento graf
nakreslený poºadovaným spôsobom.

D C

E B

A

D

C

E

B

A

Taký graf sa nazýva bipartitný. Vidíme, ºe sú£ty stup¬ov vrcholov na jednej a na
druhej strane sú rovnaké. Je to preto, ºe kaºdá hrana má konce na rôznych stranách
(v rôznych mnoºinách), prispeje tak k sú£tom na oboch stranách po£tom 1. Vyuºime
tento fakt pri nasledujúcom probléme (zaloºenom na pravdivej udalosti a prevzatom
z [M]).

Vedci (zrejme sociológovia) z University of Chicago robili v roku 1994 prieskum na
vzorke 2500 Ameri£anov, v ktorom zis´ovali, ko©ko mali opýtaní sexuálnych partnerov
opa£ného pohlavia. Výsledok bol, ºe muºi mali pod©a odpovedí v priemere 1,75-krát
viac partneriek ako ºeny partnerov. V roku 2004 robila ABC News podobný prieskum
a výsledky boli takéto: Muºi mali pod©a odpovedí v priemere 20 partneriek a ºeny
v priemere 6 partnerov. �iºe muºi mali v priemere 3,33-krát viac partneriek ako ºeny
partnerov. ABC News navy²e uviedla, ºe chyba v prieskume je nanajvý² 2,5 percenta.
Ktorý z týchto prieskumov bol teda bliº²ie k pravde?

Celú situáciu môºeme modelova´ bipartitným grafom. Ke¤ºe má okolo 300 miliónov
vrcholov, £o je po£et obyvate©ov USA, tak ho rad²ej neskú²ajme kresli´. Jedna strana
bipartitného grafu bude muºská a druhá ºenská. Kaºdá hrana zodpovedá partnerstvu
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medzi príslu²ným muºom a ºenou. A teraz trochu po£ítania: Priemerný po£et part-
neriek u muºov ozna£me pm a priemerný po£et partnerov u ºien ozna£me pz. Po£et
ºien ºijúcich v USA ozna£me z a po£et muºov m. Ako sme povedali, na²ej situácii
zodpovedá bipartitný graf. Sú£et stup¬ov vrcholov na muºskej strane je pm·m, a ten
je rovný sú£tu stup¬ov vrcholov na ºenskej strane, teda £íslu pz·z. Z tejto rovnosti
teda máme, ºe pm/pz = z/m. Podiel pm/pz bol pod©a prvého prieskumu 1,75, pod©a
druhého prieskumu 3,33. Z toho vychádza, ºe v USA ºije 1,75-krát (resp. 3,33-krát) viac
ºien ako muºov. To je, samozrejme, nezmysel, pod©a s£ítania ©udu to je v skuto£nosti
50,8 percenta ºien a 49,2 percenta muºov. Videli sme, ºe jednoduchá úvaha o sú£te�tatistici môºu interpretova´

výsledky prieskumov tak, ºe neboli
vybraté reprezentatívne vzorky, ale
ponúka sa aj jednoduch²ie
vysvetlenie: muºi viac �kecajú�. :o)

stup¬ov vrcholov usved£ila oba prieskumy z omylu. Ako teda interpretova´ výsledky
týchto prieskumov? �o súdi´ o ©u¤och, ktorí robia a zverej¬ujú takéto prieskumy?

2.1.3. Podgraf grafu

D C

E B

A

Podgraf grafu je graf, ktorý má len niektoré vrcholy a niektoré hrany (de�nované práve
medzi týmito vrcholmi) pôvodného grafu. Na obrázku máme dva podgrafy daného
grafu.

D

E B

A

D C

E B

A

Druhý podgraf má tú istú vrcholovú mnoºinu ako pôvodný graf. Takéto podgrafy nazý-
vame faktorové podgrafy daného grafu.

2.1.4. Príklady vyuºitia grafov

Grafy moºno vyuºi´ napríklad aj pri ºrebovaní ²portových turnajov, kde hrá kaºdé
muºstvo s kaºdým. Takýto turnaj moºno reprezentova´ grafom, ktorého vrcholy zod-
povedajú muºstvám, a zápas medzi dvojicou muºstiev je reprezentovaný hranou.
Graf, ktorý zodpovedá takémuto turnaju, má hrany medzi v²etkými dvojicami vr-
cholov. Vieme, ºe takéto turnaje sa hrajú na kolá.

Predpokladajme, ºe muºstiev je ²es´. V jednom kole odohrá kaºdé muºstvo práve
jeden zápas, celý turnaj má teda pä´ kôl. Kaºdé kolo je potom faktorový podgraf grafu
tohto turnaja, v ktorom má kaºdý vrchol stupe¬ 1. Ak nájdeme pä´ takých faktorových
podgrafov, ºe ºiadne dva nebudú ma´ spolo£nú hranu, tak budeme ma´ vyºrebovanie
turnaja na kolá. Pä´ kôl po troch zápasoch dáva pätnás´ zápasov, £o zodpovedá po£tu
hrán pôvodného grafu. Na obrázku máme pä´ faktorových podgrafov zodpovedajúcich
piatim kolám turnaja.
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Toto sa dá zov²eobecni´ pre kaºdý turnaj s párnym po£tom muºstiev 2n. Na obvod
umiestnime 2n − 1 muºstiev, jedno bude uprostred a doplníme hrany tak ako na
obrázku. Hrany otá£ame (vrcholy pritom zostávajú na svojom mieste), takºe dosta-
neme 2n− 1 faktorových podgrafov, ktoré zodpovedajú jednotlivým kolám turnaja.

Úloha Jednoduchým zásahom môºeme v predchádzajúcom príklade uro-
bi´ aj rozpis turnaja pre nepárny po£et muºstiev (jedno muºstvo
má v kaºdom kole vo©no). Vedeli by ste to urobi´ ?

2.2. Súvislos´ v grafe

2.2.1. Sledy medzi vrcholmi

Vezmime graf na nasledujúcom obrázku.

A B C

D E F

Ak sa chceme dosta´ napríklad z vrchola A do vrchola F, môºeme postupova´ takto:
Za£neme v A, potom prejdeme po príslu²nej hrane do B, ¤alej do C, tam zistíme, ºe
sa musíme vráti´ naspä´ do B, potom pôjdeme do E, odtia© do F. Na²e putovanie za-
pí²eme takto: (A,B,C,B,E,F). Iné putovanie môºe vyzera´ nasledovne: (A,B,E,F).
Ur£ite by ste na²li aj iné spôsoby, ako sa dosta´ z A do F. Kaºdé takéto putovanie
nazývame sled medzi danými dvoma vrcholmi.

2.2.2. Súvislé a nesúvislé grafy

Pozrime sa na dva grafy na nasledujúcom obrázku.

u

v
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Vidíme, ºe v prvom grafe sa môºeme dosta´ cestovaním po hranách z kaºdého vrchola
do kaºdého. Takéto grafy nazývame súvislé. V druhom grafe sa takto nedostaneme
napríklad z u do v. Takéto grafy nazývame nesúvislé.

2.2.3. Ako nájs´ cestu z bludiska

Na obrázku máme �bludisko� a graf, ktorý z neho vytvoríme takýmto spôsobom:
Vchod, východ, kriºovatky a konce slepých chodieb predstavujú vrcholy, hranou sú
spojené také dva vrcholy, medzi ktorými existuje priama chodba.
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Nájs´ cestu cez bludisko znamená nájs´ sled medzi vrcholmi zodpovedajúcimi vchodu
a východu. V¤aka ²túdiu vlastností grafov sa na²li efektívne postupy, pomocou ktorých
sa môºeme vymota´ z ©ubovo©ného bludiska. Jeden z moºných postupov vyzerá takto:

1. Kaºdú chodbu, ktorou prechádzame, ozna£me pri vstupe do nej aj na jej konci
vhodnou zna£kou. Ak sme na niektorú kriºovatku (alebo koniec slepej chodby)
dorazili prvýkrát, tak chodbu, ktorou sme tam pri²li, nazveme �chodba prvého
príchodu� (jej koniec by mal ma´ ²peciálnu zna£ku).

2. Ak vyberáme chodbu, ktorou pokra£ova´, musíme dodrºa´ nasledujúce pravidlá:

(a) Kaºdú chodbu moºno pouºi´ v jednom smere práve raz.

(b) Chodbu prvého príchodu pouºijeme v opa£nom smere, iba ak niet inej
moºnosti.

Postup sa kon£í, samozrejme, dosiahnutím východu. Matematici dokázali, ºe pod-
mienky výberu chodieb nám zaru£ujú, ºe sa k východu vºdy dostaneme. Navy²e, ak
je v bludisku m chodieb, tak po£as prechádzania bludiskom prejdeme menej ako 2m
chodieb (niektoré prejdeme oboma smermi). Dôkaz tu robi´ nebudeme, len pozname-
najme, ºe tento postup aj dôkaz jeho korektnosti máme v¤aka tomu, ºe matematici
si uvedomili moºnos´ reprezentova´ kaºdé bludisko ako graf.

E²te si v²imnime �technický detail�, ako zna£i´ za£iatky a konce chodieb v reálnom
bludisku. Ak by sme mali kúsok kriedy, nebol by to problém. Inak by sme museli kresli´
zna£ky do prachu, alebo robi´ ²ípky z kamienkov. V najhor²om prípade by sme mohli
pouºi´ kusy oble£enia � vy²li by sme z bludiska moºno nahí, ale boli by sme naºive.
(Jeden zlomyse©ný ²tudent dokonca navrhol zna£kovanie na spôsob psa. ;-))

Aktivita Rie²te pomocou uvedeného postupu úlohy na h©adanie cesty z blu-
diska. Snaºte sa dodrºa´ uvedený postup. Treba si uvedomi´, ºe pri
rozhodovaní uprostred bludiska nevieme odhadnú´, ktorá chodba
povedie k východu a ktorá nás zavedie do slepej chodby.
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Na nasledujúcom obrázku máme príklad priestorového bludiska. Má tri poschodia,
ktorých pôdorysy sú na obrázku nakreslené ved©a seba. Na prízemí je vchod do blu-
diska ozna£ený ²ípkou dnu a východ ozna£ený ²ípkou von. Na kaºdom poschodí je
devä´ miestností. Medzi miestnos´ami na jednom poschodí sa dá prejs´ iba vtedy,
ke¤ majú spolo£nú stenu a v tejto stene je otvor (na obrázku ozna£ený preru²enou
£iarou). Medzi miestnos´ami na rôznych poschodiach sa dá prejs´ práve vtedy, ke¤ je
jedna bezprostredne pod druhou a tá vrchná má v podlahe urobený kruhový otvor, do
ktorého je vloºený rebrík.

Úloha Prejdite bludiskom od vchodu k východu.
Návod Skúste na h©adanie cesty cez takéto bludiská pouºi´ vy²²ie spo-

menutý postup.

Táto úloha je prevzatá z kniºky [HN], kde môºete nájs´ ¤al²ie pekné priestorové
bludiská.

2.3. Vzdialenos´ vrcholov

2.3.1. �Spolo£enská vzdialenos´� � Milgramov pokus

Americký sociológ Stanley Milgram uskuto£nil pokus, v ktorom zis´oval, ko©ko ©udí
je v priemere potrebných na sprostredkovanie kontaktu medzi dvomi náhodne vy-
branými ©u¤mi (ºijúcimi v USA). To znamená, ºe jedna z osôb sa skontaktuje so svo-
jím známym, ten sa skontaktuje opä´ so svojím známym, a takto to pokra£uje, aº
kým nie je nadviazaný kontakt s druhou vybranou osobou. Milgram odhadol, ºe na
skontaktovanie sa s ©ubovo©ným obyvate©om USA posta£uje priemerne ²es´ sprostred-
kovate©ov. Tento prieskum sa uskuto£nil v USA v pä´desiatych rokoch, ale ukazuje sa,
ºe ke¤ to roz²írime na celý svet v sú£asnosti, tak priemerný po£et sprostredkovate©ov
nebude vä£²í (v¤aka rozvoju dopravy a internetu). Celú situáciu môºeme reprezen-
tova´ grafom, ktorého vrcholy sú obyvatelia na²ej planéty a hrana medzi dvoma vr-
cholmi existuje práve vtedy, ke¤ sa príslu²ní dvaja ©udia poznajú. Kritérium poznania
sa dvoch ©udí je síce trochu nejasné, mohli by sme v²ak namiesto toho upresni´, ºe sú
schopní zabezpe£i´ sprostredkovanie kontaktu. Viac o tejto téme moºno nájs´ naprí-
klad v knihe [Ba].

Úloha Vyberte si známu (ºijúcu) osobu a odhadnite, aká je �spolo£en-
ská vzdialenos´� medzi vami a touto osobou (vyberte takto aj iné
osoby zo Slovenska alebo zo zahrani£ia a skúste nájs´ podobné pre-
pojenia).

Úloha Takto môºeme de�nova´ vzdialenos´ aj v iných spolo£enských
sie´ach. De�nujte túto vzdialenos´ napríklad na facebooku. �o
bude predstavova´ hrany medzi vrcholmi?
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2.3.2. Cesta medzi dvoma vrcholmi

Sled (prechádzka po grafe), v ktorom ºiadny vrchol nenav²tívime viac ako raz, nazve-
me cesta. Pod pojmom d¨ºka cesty rozumieme po£et hrán, ktoré táto cesta obsahuje.
Pojem cesta sa vyuºíva na de�novanie vzdialenosti medzi dvojicou vrcholov. V pred-
chádzajúcej £asti sme mali zavedenú (spolo£enskú) vzdialenos´ medzi dvojicou vr-
cholov. Mohli by sme poveda´, ºe táto vzdialenos´ zodpovedá najmen²iemu moºnému
po£tu vrcholov, ktoré musíme nav²tívi´, kým sa dostaneme z po£iato£ného vrchola
do koncového. Pri grafoch sa v²ak ukazuje výhodnej²ie mera´ vzdialenos´ medzi vr-
cholmi pomocou po£tu hrán, ktoré musíme prejs´. Ak teda hovoríme, ºe dva vrcholy
majú vzdialenos´ d, znamená to, ºe najmen²í moºný po£et hrán, ktoré treba prejs´,
kým sa dostaneme z jedného vrchola do druhého, je d. Inak povedané, najkrat²ia cesta
medzi príslu²nými vrcholmi má vtedy d¨ºku d.

Úloha Nájdite (©ubovo©nú) cestu medzi dvomi vrcholmi v danom grafe.
Navrhnite postup na h©adanie cesty medzi vybranou dvojicou vr-
cholov v grafe.

2.3.3. H©adanie najkrat²ej cesty

H©adanie najkrat²ej cesty medzi dvoma vrcholmi je typickým problémom teórie grafov.
E²te dôleºitej²í ako v oby£ajných grafoch je tento problém v hranovo ohodnotených
grafoch. To sú grafy, v ktorých priradíme kaºdej hrane nejaké £íslo. V prípade, ºe tento
graf reprezentuje dopravnú sie´, toto £íslo môºe zodpoveda´ vzdialenosti daných vr-
cholov (napríklad miest) v kilometroch. D¨ºka cesty je potom de�novaná ako sú£et
hodnôt na v²etkých hranách tejto cesty. Najkrat²ia cesta medzi dvojicou vrcholov
v takomto grafe je potom tá cesta z jedného do druhého, v ktorej je sú£et ohodnotení
hrán najmen²í.

Medzi vrcholmi X a Y na obrázku je to cesta cez vrchol V. Jej d¨ºka je 4, d¨ºka druhej
cesty, priamo po hrane z X do Y je, samozrejme, 5.

X

V

Y

U

3

1

2

4

5

H©adanie najkrat²ej cesty (a jej d¨ºky) je úplne beºná praktická úloha. Spome¬me
napríklad autoatlas, kde máme tabu©ku vzdialeností medzi mestami. Táto tabu©ka bola
zostavená tak, ºe cestná sie´ bola prezentovaná ako hranovo ohodnotený graf a pomo-
cou vhodného algoritmu boli na po£íta£i nájdené najkrat²ie cesty a vzdialenosti medzi
vrcholmi (£iºe mestami). Podobné algoritmy na h©adanie najkrat²ej cesty sú �zabu-
dované� aj v po£íta£ových programoch na h©adanie najkrat²ieho dopravného spojenia,
v GPS-kách a ur£ite by sme na²li aj iné oblasti, kde sa tieto postupy uplatnili.

Ukáºme jeden algoritmus na h©adanie najkrat²ej cesty medzi danými vrcholmi. TentoTu si ukáºeme grafársky poh©ad na
tento algoritmus. Nasledujúci text
je vhodný skôr pre matematikov.
Nematematici môºu prikro£i´
priamo k úlohe v nasledujúcom
rám£eku.

algoritmus sa nazýva Dijkstrov a bol spomenutý uº v predchádzajúcej kapitole. Ilus-
trujme ho na konkrétnom príklade. Nájdime najkrat²iu cestu z A do F v grafe na
obrázku.
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A

B

C

D

E

F

3

2

1

1

4

3

1

6

6

Vrcholu A prira¤me zna£ky t(A) = 0 a x(A) = 0, ostatným vrcholom v prira¤me
zna£ky t(v) = ∞ a x(v) = 0 (prvá zna£ka bude zodpoveda´ hodnote doteraz nájdenej
najkrat²ej cesty z A do daného vrchola, druhá zna£ka bude ozna£ova´ predposledný
vrchol tejto cesty). Pri výpo£te sa niektoré ozna£enia budú meni´ (tie, kde e²te nie
je nájdená najkrat²ia cesta) a niektoré uº zostanú kon²tantné (tie, kde bola nájdená
najkrat²ia cesta). Ozna£enia pri A sú kon²tantné uº na za£iatku. V ¤al²om kroku poze-
ráme hrany vychádzajúce z vrchola A do vrcholov B, C, D, E. Pri kaºdom z týchto
vrcholov meníme zna£ky takto: t(B) = 3, x(B) = A, t(C) = 3, x(C) = A, t(D) = 6,
x(D) = A, t(E) = 6, x(E) = A. Najmen²iu z hodnôt t(B), t(C), t(D), t(E) prehlásime
za kon²tantnú (ak ich je viac na výber, zvolíme si ©ubovo©nú z nich, na ¤al²iu príde
rad v nasledujúcom kroku). Nech je to hodnota pri B. Teraz skúmame hrany z B do
v²etkých vrcholov, ktoré e²te nemajú kon²tantné ozna£enie � sú to D, E. Zaujíma nás,
£i je t(D) = 6 vä£²ie ako sú£et t(B)+ c(BD) = 3+2 (kde c(BD) je hodnota hrany BD).
Vidíme, ºe to je pravda. Na²li sme teda krat²iu cestu z A do D, a to cez vrchol B.
Hodnota t(D) sa zmení na 5 a hodnota x(D) sa zmení na B. Podobne hodnota t(E) sa
zmení na 4 a x(E) na B. Z vrcholov v, ktorých ozna£enie je nekon²tantné, vyberieme
ten, ktorý má minimálnu hodnotu t(v). Vidíme, ºe je to vrchol C. V ¤al²om kroku
prezeráme teda hrany z C do vrcholov, ktoré nemajú kon²tantné ozna£enie. Takto
pokra£ujeme, aº kým hodnota pri F nebude kon²tantná. Celý postup je v nasledujúcej
tabu©ke.

cyklus t(A) x(A) t(B) x(B) t(C) x(C) t(D) x(D) t(E) x(E) t(F) x(F)

0. 0 0 ∞ 0 ∞ 0 ∞ 0 ∞ 0 ∞ 0
1. � � 3 A 3 A 6 A 6 A � �
2. � � � � 5 B 4 B � �
3. � � � � 5 E

Najkrat²ia cesta z A do F má d¨ºku 5 a skon²truujeme ju pomocou zna£iek x(v) pre prí-
slu²né vrcholy. Vieme, ºe predposledný vrchol tejto cesty je x(F) = E. Pred vrcholom
E je vrchol x(E) = B. Pred B je vrchol x(B) = A, £iºe za£iatok. Najkrat²ia cesta je
teda daná postupnos´ou vrcholov (A,B,E,F). Môºeme sa pýta´, pre£o takýto postup,
ke¤ v tomto grafe sa dala najkrat²ia cesta ur£i´ poh©adom na obrázok? Tento postup sa
totiº dá naprogramova´ tak, aby sme pomocou po£íta£a vedeli nájs´ najkrat²iu cestu
medzi dvojicou vrcholov v ©ubovo©nom grafe. Napríklad aj v tak rozsiahlom grafe, ktorý
zodpovedá cestnej sieti Slovenska so v²etkými mestami a obcami.

Úloha Vypl¬te nasledujúcu tabu©ku (zodpovedajúcu opä´ grafu ºelez-
ni£nej siete z prvého obrázka) tak, aby medzi príslu²nými vrcholmi
boli d¨ºky najkrat²ích ciest. Údaje vyh©adajte na internete (naprí-
klad pomocou vyh©adáva£ov dopravného spojenia). Popremý²©ajte,
ako sa v týchto vyh©adáva£och vyuºívajú tu spomenuté postupy.

B T L S G
B 0 46
T 46 0 17
L 17 0
S 0
G 0
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2.4. Stromy a kostry

2.4.1. Súvislé acyklické grafy - stromy

Cyklus je také putovanie grafom (taký sled), v ktorom za£neme a skon£íme v tom
istom vrchole a ºiadny iný vrchol nie je nav²tívený viackrát. Strom je súvislý graf,
ktorý neobsahuje cyklus. Na nasledujúcom obrázku máme príklady dvoch stromov.

Druhý strom na obrázku sa nazýva aj kore¬ový strom a vrchol, ktorý je navrchu, sa
nazýva kore¬. Z kore¬a vychádzajú hrany do nieko©kých vrcholov (tu do dvoch), ktoré
kreslíme na tej istej úrovni a nazývame ich nasledovníkmi. Z kaºdého z týchto vrcholov
môºe vychádza´ nieko©ko hrán do ¤al²ích vrcholov, ktoré kreslíme o úrove¬ niº²ie. Ak
z niektorého vrchola uº nevychádza hrana smerom dolu, tak ho nazývame koncový. Ko-
re¬ové stromy sa pouºívajú pri zobrazovaní rodokme¬a a rôznych hierarchických ²truk-
túr. Menej triviálne, ale o to uºito£nej²ie je vyuºitie kore¬ových stromov pri reprezen-
tácii aritmetických výrazov, £o sa vyuºíva aj v preklada£och programovacích jazykov.

Úloha Nakreslite nieko©ko stromov. Ko©ko vrcholov a hrán majú? Zistite,
ko©ko hrán má strom s n vrcholmi.

Úloha Zvo©te si dva ©ubovo©né vrcholy v strome. Ko©ko rôznych ciest medzi
nimi existuje?

2.4.2. Kostra grafu

Kostra grafu je taký faktorový podgraf daného grafu, ktorý je zárove¬ stromom. NaPojem faktorového pografu bol
de�novaný v stati 2.1.3. obrázku máme graf a dve jeho kostry.

A B

C
D

E

A B

C
D

E

A B

C
D

E

Ak máme graf, ktorý má hrany ohodnotené £íslami a vyberieme niektorú jeho kostru,
tak sú£et hodnôt na hranách tejto kostry sa nazýva cena tejto kostry. Najlacnej²ia kos-
tra v danom grafe je kostra s najniº²ou cenou. Na obrázku je graf a jeho najlacnej²ia
kostra.

2

3
4

2
3

4

5

2

3

2
3

4

Jedna z prvých praktických úloh z teórie grafov súvisí práve s týmto pojmom: Po
prvej svetovej vojne bola v �echách a na Morave budovaná elektrická sie´. Otázka
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bola, ako sa má táto sie´ vybudova´, ak majú by´ pripojené v²etky mestá a dediny
a zárove¬ majú by´ náklady na stavbu minimálne. Situáciu môºeme reprezentova´
grafom, v ktorom vrcholy sú mestá a dediny, hrany zodpovedajú úsekom, kde môºe
by´ vybudovaný priamy úsek medzi dvojicou obcí. Graf bude hranovo ohodnotený,
kaºdej hrane priradíme £íslo, ktoré zodpovedá nákladom na postavenie príslu²ného
úseku. Rie²eniu úlohy zodpovedal faktorový podgraf daného grafu, ktorý bol súvislý,
nemal ºiadne �zbyto£né� hrany (£iºe neobsahoval cyklus) a sú£et hodnôt hrán, ktoré
obsahoval, bol minimálny. Ke¤ si tieto vlastnosti zhrnieme, vychádza nám, ºe ²lo práve
o najlacnej²iu kostru grafu.

Postup h©adania najlacnej²ej kostry je ve©mi jednoduchý:

1. Zoradíme si hrany grafu pod©a ohodnotenia od najmen²ej po najvä£²iu.

2. Prvú hranu z tohto zoznamu zoberieme. Ak jej pridaním do vytváranej kostry
nevzniká cyklus, hranu tam zaradíme.

3. Ak je po£et hrán do kostry zaradených rovný n−1, kde n je po£et vrcholov grafu,
tak máme najlacnej²iu kostru. STOP.

4. Ak by pridaním hrany do vytváranej kostry vznikol cyklus, hranu nepouºijeme.

5. Spä´ na krok 2.

Testovanie, £i zaradením hrany nevzniká cyklus, sa rie²i pekným trikom, ktorý moºno
nájs´ napríklad v knihe [Pa].

Úloha Pouºite spomenutý postup na h©adanie najlacnej²ej kostry v da-
ných hranovo ohodnotených grafoch.

2.5. Pochôdzky v grafoch

2.5.1. Kreslenie grafov jedným ´ahom

Za prvú úlohu teórie grafov sa povaºuje úloha o siedmich mostoch mesta Krá©ovec,
ktorú vyrie²il Leonhard Euler. Za£nime teda touto úlohou: V meste Krá©ovec (dnes
ruský Kaliningrad) bolo cez rieku, na ktorej boli dva ostrovy, sedem mostov tak, ako
je to na obrázku.

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/
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Obyvatelia mesta si vymysleli nasledujúcu zábavu: Snaºili sa prejs´ v²etkých sedem
mostov tak, aby kaºdý pre²li práve raz a vrátili sa tam, odkia© vy²li. Nikomu sa to v²ak
nedarilo, tak sa nad úlohou zamyslel Euler, ktorý tam v tom £ase pôsobil, a dokázal, ºe
to nie je moºné. Miesto prechádzania mostov reprezentoval celú situáciu obrázkom,
ktorý zodpovedá grafu (presnej²ie tzv. multigrafu, lebo medzi niektorými vrcholmi
vedie viacero hrán).

Vrcholy zodpovedajú brehom a ostrovom a hrany mostom. Asi nie je ´aºké si uvedomi´,
ºe prejdenie siedmich mostov zodpovedá nakresleniu uvedeného grafu jedným ´ahom,
pri£om sa máme vráti´ do vrchola, v ktorom sme za£ínali. Euler úlohu nevyrie²il len
pre tento prípad, ale na²iel v²eobecné kritériá, pomocou ktorých je moºné rozhodnú´,
£i sa obrázok (graf) dá nakresli´ jedným ´ahom, alebo nie. Pozrime sa na ¤al²ie grafy,
skúste ich nakresli´ jedným ´ahom (kaºdú £iaru ´aháme vºdy z vrchola do vrchola,
nemôºeme zmeni´ smer tam, kde sa hrany kríºia mimo vrcholov).

Prvý graf sa nám zrejme podarí nakresli´ jedným ´ahom � môºeme za£a´ v ©ubovo©nom
vrchole, a v tom istom vrchole aj skon£íme (musíme len dáva´ pozor, aby sa mu e²te
neprejdené cesty nerozpadli na nesúvislé kúsky). Hovoríme, ºe sme ho nakreslili jed-
ným uzavretým ´ahom. Druhý graf (známa to detská hádanka) vieme nakresli´ jedným
´ahom tak, ºe za£neme v jednom z dolných vrcholov a skon£íme v druhom. Hovoríme,
ºe sme ho nakreslili jedným otvoreným ´ahom. Tretí graf sa nám ur£ite nepodarilo
nakresli´ jedným ´ahom, podobne ako graf zodpovedajúci úlohe o siedmich mostoch.
Kritériá na zistenie, £i sa dá graf nakresli´ jedným ´ahom, sú ve©mi jednoduché:

� Graf (samozrejme, súvislý) sa dá nakresli´ jedným uzavretým ´ahom práve vtedy,
ke¤ majú v²etky jeho vrcholy párny stupe¬.

� Graf (súvislý) sa dá nakresli´ jedným otvoreným ´ahom, ak má práve dva vrcholy
nepárneho stup¬a (v²etky ostatné teda majú párny stupe¬). Kreslenie sa potom
musí za£a´ v jednom z vrcholov nepárneho stup¬a a skon£i´ v druhom.

2.5.2. Úloha £ínskeho po²tára

Zaujímavý názov úlohy neznamená rie²enie problému, ako doru£i´ miliardu listov, ale
je to problém, ktorý za£ali rie²i´ £ínski matematici:

Po²tár má vyjs´ z po²ty, prejs´ v²etky ulice svojho rajónu a vráti´ sa na po²tu tak,
aby sa £o najmenej nachodil. Po²tárov rajón môºeme reprezentova´ ako graf. Vrcholy
sú po²ta, konce ulíc a kriºovatky. Hrany sú ulice. Hodnoty na hranách zodpovedajú
d¨ºkam jednotlivých ulíc. �iºe musíme prejs´ v²etky hrany grafu tak, aby príslu²ná
pochôdzka bola £o najkrat²ia. Ak sa dá graf nakresli´ jedným uzavretým ´ahom, tak
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je rie²enie jasné. Kaºdú hranu � ulicu � prejde po²tár práve raz a vráti sa spä´ na
po²tu. Problém nastáva, ke¤ sa tento graf nedá nakresli´ jedným uzavretým ´ahom.
Vtedy musí po²tár prejs´ niektoré ulice dvakrát. Na²ou úlohou je ur£i´, ktoré to budú.

Úloha Vyrie²te úlohu £ínskeho po²tára pre nasledujúci graf. (Vrchol P je
po²ta.)

P 2 2

2

33

2 3

2
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Podobne sa rie²ia aj úlohy, ktoré v literatúre nájdeme pod názvom úloha o kropiacom
voze £i úloha o sneºnom pluhu.

2.5.3. Úloha obchodného cestujúceho

Obchodný cestujúci má nav²tívi´ v²etkých svojich zákazníkov a vráti´ sa domov tak,
aby sa £o najmenej nachodil. Toto je ve©mi známa úloha, ktorá má mnoºstvo modi�ká-
cií. Z poh©adu teórie grafov je to úloha prejs´ v²etky vrcholy hranovo ohodnoteného
grafu a vráti´ sa spä´ tak, aby prejdená vzdialenos´ bola najmen²ia. Jedna z verzií
tejto úlohy (a pravdepodobne pôvodná) je takáto: Obchodný cestujúci má nav²tívi´
v²etkých svojich zákazníkov, kaºdého práve raz a vráti´ sa spä´. Základná otázka po-
tom znie, £i sa to vôbec dá. Preloºené do re£i teórie grafov: Existuje v danom grafe
cyklus, ktorý obsahuje v²etky vrcholy tohto grafu? Tento cyklus sa nazýva hamiltonov-
ský. Na rozdiel od predchádzajúcej úlohy o kreslení jedným ´ahom, kde sme sa pýtali,
£i vieme prejs´ v²etky hrany daného grafu a kaºdú práve raz, nie je známe ºiadne
jednoduché kritérium, pomocou ktorého by sme vedeli charakterizova´ grafy, ktoré
majú hamiltonovský cyklus.

Úloha Vyskú²ajte si h©adanie hamiltonovského cyklu v niektorých grafoch.

V grafoch s malým po£tom vrcholov sa dá hamiltonovský cyklus nájs´ pomerne jedno-
ducho, problém nastáva pri trochu vä£²ích grafoch (majúcich rádovo desiatky vr-
cholov). Tam majú problém aj po£íta£e, pretoºe sa doteraz nepodarilo objavi´ rýchly
algoritmus, ktorý by dokázal h©ada´ takéto cykly v grafoch spomenutého rozsahu
(a nikto nedokázal, ºe takýto algoritmus neexistuje). To má nepríjemné dôsledky aj
pre prax, lebo mnohé praktické problémy (napríklad plánovanie zásobovacích trás £i
liniek autobusovej dopravy) obsahujú ako podúlohu práve nájdenie takýchto cyklov
v príslu²nom grafe (oby£ajne e²te poºadujeme, aby boli aj najlacnej²ie), preto mno-
hokrát nie sme schopní nájs´ optimálne rie²enie takejto úlohy v rozumnom £ase.
V takých prípadoch sa musíme uspokoji´ s rie²eniami, ktoré sa k optimu aspo¬ blíºia
(ale to uº je trochu náro£nej²ia matematika a informatika).
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2.6. Farbenie grafov

Farbenie grafov je ¤al²ia oblas´ teórie grafov, kde sa stierajú hranice medzi rekrea£-
nou a odbornou matematikou. Preto je zara¤ovaná do základných kurzov z teórie
grafov a diskrétnej matematiky.

2.6.1. Farbenie máp

V polovici 19. storo£ia sa niektorí matematici za£ali zaobera´ problémom, ko©ko farieb
sta£í na zafarbenie kaºdej politickej mapy, ak susedné ²táty (susedné oblasti) majú
by´ zafarbené rôznymi farbami. Oblasti povaºujeme za susedné, ak majú spolo£nú
hrani£nú £iaru (nesta£í len bod), a uvaºujme len o súvislých oblastiach (vylú£ime prí-
pady ako Rusko a oblas´ uº spomínaného Kaliningradu). Mapa na obrázku sa dá zafarbi´
tromi farbami.

Úloha Nájdite mapu, ktorá sa nedá zafarbi´ tromi farbami.

Úloha Skúste nájs´ mapu, ktorá sa nedá zafarbi´ ²tyrmi farbami.

Posledná úloha je trochu zlomyse©ná. Mapu, ktorá sa nedá zafarbi´ tromi farbami, nie
je problém nájs´. Existuje dokonca mapa, ktorá má len ²tyri oblasti a nedá sa zafarbi´
tromi farbami. Mapa, ktorá sa nedá zafarbi´ ²tyrmi farbami, v²ak neexistuje. Matema-
tikom trvalo viac ako sto rokov, kým toto tvrdenie v plnej v²eobecnosti dokázali.

2.6.2. Rovinné grafy

Vezmime si mapu na nasledujúcom obrázku a vyzna£me hlavné mestá v²etkých oblastí.
Nech tieto hlavné mestá predstavujú vrcholy grafu a hranou spojme tie vrcholy, kto-
rých oblasti sú susedné. Príslu²ný graf máme ved©a mapy.
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Graf na obrázku má ²peciálnu vlastnos´: Dá sa nakresli´ v rovine tak, ºe jeho hrany sa
mimo vrcholov nepretnú. Takéto grafy nazveme rovinné. Otázka znie: Je kaºdý graf
rovinný?

Úloha Prekreslite grafy na týchto obrázkoch tak, aby sa ich hrany nepretí-
nali mimo vrcholov.

Po chví©ke kreslenia prídeme na to, ºe to nie je moºné. Tieto grafy totiº nie sú rovinné.

Úloha Premyslite si, ako by sa uvedené grafy dali nakresli´ na pneu-
matiku (tzv. toroid) tak, aby sa ich hrany nepretínali mimo vr-
cholov. (Prezradíme, ºe to je moºné.)

Dôleºitými príkladmi rovinných grafov sú grafy mnohostenov. Tieto grafy vieme nakres-
li´ do roviny tak, ºe ich hrany sa nepretnú mimo vrcholov. Na obrázku máme takto
nakreslenú kocku. Vidíme, ºe príslu²ný graf je rovinný.

Dodajme, ºe názvy k©ú£ových pojmov teórie grafov �vrchol� a �hrana� pochádzajú
práve z tejto jej oblasti.

Úloha Nakreslite graf ²tvorstena, ²tvorbokého ihlana, trojbokého a pä´-
bokého hranola do roviny tak, aby sa ich hrany nepretínali.

Úloha Kocka a pravidelný ²tvorsten sú príklady tzv. platónovských telies.
Nájdite na internete obrázky zvy²ných troch platónovských telies
(pravidelný osemsten, pravidelný dvanás´sten a pravidelný dvad-
sa´sten) a ich grafy nakreslené v rovine.

Úloha Sú grafy zodpovedajúce platónovskym telesám hamiltonovské?
(Vieme prejs´ v²etky vrcholy týchto grafov tak, aby sme kaºdý vr-
chol nav²tívili práve raz a vrátili sa spä´ do za£iato£ného vrchola?)

Úloha Zistite po£et vrcholov, po£et stien a po£et hrán v týchto mno-
hostenoch a skúste sformulova´ vzájomný vz´ah medzi nimi.

Rie²enie Ak ozna£íme v po£et vrcholov, h po£et hrán a s po£et stien, platí
vz´ah s + v = h + 2, ktorý dokázal uº spomínaný Euler.

2.6.3. Farbenie grafov

V predchádzajúcej £asti sme videli, ºe farbenie máp moºno previes´ na farbenie
grafov tak, ºe kaºdé dva susedné vrcholy musíme zafarbi´ rôznymi farbami. Na základe
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toho, £o sme povedali o farbení máp, vieme, ºe na zafarbenie vrcholov ©ubovo©ného
rovinného grafu nám sta£ia ²tyri farby. Ve©mi dôleºitá otázka je: Aký je najmen²í po£et
farieb, ktorými moºno zafarbi´ ©ubovo©ný graf tak, aby susedné vrcholy boli zafarbené
rôznymi farbami.

Úloha Nakreslite si nejaké grafy a skúste ich vrcholy zafarbi´ pomo-
cou najmen²ieho moºného po£tu farieb. Skúste takto zafarbi´ aj
nerovinné grafy z predchádzajúcej £asti.

2.6.4. Vyuºitie farbenia grafov

Ukázalo sa, ºe farbenie grafov sa dá vyuºi´ pri rie²ení mnohých praktických problémov.
Pekná aplikácia je napríklad pride©ovanie spojov (vlakových alebo autobusových) na
nástupi²tia. Spoje budú zodpoveda´ vrcholom grafu. Dva vrcholy sú spojené hranou
práve vtedy, ke¤ sú tieto spoje na autobusovej stanici v tom istom £ase. Ak zafarbíme
vrcholy takéhoto grafu, tak kaºdá farba zodpovedá jednému nástupi²´u. Spoje pri-
slúchajúce vrcholom s tou istou farbou nemôºu by´ na autobusovej stanici v tom istom
£ase. Na nasledujúcom obrázku je jednoduchý príklad.

a

b

c

d a

b c

d

Úloha Nakreslite nejaký graf, ktorý má aspo¬ osem vrcholov, a zistite, aký
najmen²í po£et nástupí²´ potrebujeme, aby nedo²lo ku kolíznej
situácii.

Farbenie grafov sa vyuºíva pri rie²ení úloh, kde potrebujeme vylú£i´ podobné kolízne
situácie. Napríklad pri fázovaní svetelných kriºovatiek: Jednotlivé dopravné prúdy
budú zodpoveda´ vrcholom. Hranou spojíme dva vrcholy práve vtedy, ke¤ tieto prúdy
nemôºu vojs´ do kriºovatky v tom istom £ase. Ak zafarbíme vrcholy tohto grafu, tak
vrcholy majúce rovnakú farbu zodpovedajú prúdom, ktoré môºu ma´ zelenú v tom is-
tom £ase. Podobne by sme mohli uvies´ ¤al²ie úlohy, kde sa dá vyuºi´ farbenie grafov
(napríklad aj pri zostavovaní rozvrhov hodín). Takéto úlohy sa v praxi samozrejme
rie²ia pomocou po£íta£ov, úlohou matematikov je vymyslie´ a zostavi´ algoritmy na
rie²enie takýchto úloh a úlohou informatikov je ich naprogramova´.
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Výstupné vedomosti

Ú£astník vzdelávania po úspe²nom absolvovaní tohto modulu dokáºe previes´ nie-
ktoré úlohy na úlohy z teórie grafov. Dokáºe sformulova´ zaujímavé problémy z teórie
grafov, ktorých rie²enie môºe motivova´ ºiakov k rie²eniu na po£íta£i. Je ochotný
a schopný vytvori´ ne²tandardné rie²enie problému, alebo zada´ problém, ktorého
rie²enie nepozná.
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