
Számı́tástudomány gyakorlat

2. ZH
Május 12, 10:00-12:00

Intstrukciók: Használható saját jegyzet, Lovász jegyzet, korábbi feladatsorokon tanult feladatok, de
bármifajta kommunikáció, internet használata tilos. Ha végeztel, fotózd le az összes lapod, amit be akarsz
adni és küldd el emailben, amint kész vagy (legkésőbb 12:15-ig)!

1. Mutasd meg, hogy NP-teljes eldönteni, hogy egy input gráfnak van-e legalább 42 különböző 3-sźınezése.

2. Egy titkot szeretnénk megosztani Ali Baba és az n = 40 rabló között úgy, hogy bármely n/2 rabló meg
tudja együtt fejteni, illetve Ali Baba és bármely n/4 rabló is, de ennél kevesebben semmit ne tudhassanak
meg. (Kulcsok összmérete legyen lineáris n-ben!)

3. Mutasd meg, hogy NP-teljes, hogy van-e input természetes számoknak part́ıciójuk három egyenlő részre.
(Tehát pl {2, 2, 10, 20, 22, 30, 40}-nek van úgy, hogy 2 + 10 + 30 = 20 + 22 = 2 + 40.)

4. A G-SpanTreeDisj feladatnál Alice és Bob is megkapja G-nek egy-egy fesźıtett részgráfját, ami fa,
és el kell dönteniük, hogy a fáiknak van-e közös csúcsa. Mutasd meg, hogy van olyan n csúcsú gráf, amire
G-SpanTreeDisj megoldásához legalább n− 2 bit kommunikációra van szükség.

5. A 4DM problémánál az input egy páros gráf, melyben a felső osztályban minden pont foka 4. Az alsó
osztály négy sźınnel van sźınezve, minden felső osztálybeli pontnak minden sźınezett részbe egy éle megy.
A kérdés, hogy létezik-e olyan ,,teljes alulról bepárośıtás”, hogy alul mindenkinek egy, felül mindenkinek
0 vagy 4 a foka. Igaz-e, hogy 4DM NP-teljes?
(A feladat egy ekvivalens megfogalmazása, hogy adott egy négy sźınnel sźınezett alaphalmaz és rajta egy
4-uniform, 4-partite hipergráf. A cél egy teljes párośıtás keresése, ahol az élek most ugye négy eleműek.)

6. Mutasd meg, hogy ha NP ⊂ BPP, akkor NP = RP.

7. Mutasd meg, hogy NP-teljes eldönteni egy input G gráfról és egy H Hamilton-köréről (szintén az input
része), hogy van-e G-ben egy H-tól éldiszjunkt Hamilton-kör. (Fel lehet használni, hogy annak eldöntése,
hogy van-e G-ben Hamilton-kör, azaz Hamiltonicity, NP-teljes.)

Ne csalj!

Jav́ıtott feladatsorok a http://domotorp.web.elte.hu/teaching/szamtud20/ honlapon.
A @ćımem domotor*@gmail.com, ahol a * helyére egy egybetűs bonyolultsági osztály neve kell.

http://domotorp.web.elte.hu/teaching/szamtud20/

