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Kubický graf, ktorý nemo?no hranovo 

ofarbi? tromi farbami nazývame snark.  

Mnohé problémy z teórie grafov sú vo 

v?eobecnosti rie?ite?né práve vtedy, ak 

majú rie?enie pre snarky. Preto sú 

vlastnosti takýchto grafov predmetom aj 

ná?ho záujmu.  

- Návrh modelu paralelného systému

- Implementácia systému v jazyku C++ 

- Testovanie systému na cvi?nom klastri

- Nasadenie paralelného systému na 

klastri HPCC UMB a skúmanie vlastností 

vy?e 430 miliónov grafov  

- V?etky stabilné snarky rádu 34 a a? 54 z 

58 stabilných snarkov rádu 36 majú 

index vrcholovej rezistibility rovný jednej 

a index hranovej rezistibility rovný trom. 

- Rezistencia skúmaného snarku rádu 76 

je tri, pri?om 12 zo 114 hrán grafu má 

rezistibilitu ?tyri no len jeden zo 76 

vrcholov má rezistibilitu vy??iu ako je 

rezistencia grafu. 

Výstupom práce je implementovaný 

paralelný systém pre výskum vlastností 

snarkov a tie? získané vlastnosti 

skúmaných snarkov. Objavili sme akritické 

snarky a poukázali na ?al?ie zaujímavé 

vlastnosti niektorých ?pecifických grafov. 

Tieto grafy a tie? získané poznatky mô?u 

by? predmetom ?al?ieho skúmania.

Jakub Strme?, Ján Karabá?

- V?etky hrany aj vrcholy 

v?etkých akritických snarkov 

do rádu 36 majú rezistibilitu 

men?iu ako ?tyri.

- V?etky stabilné snarky do 

rádu 36 sú akritické. 

- Napriek predpokladu 

v?etkých 31 testovaných 

grafov rádu 44 obsahuje aj 

?tvor-rezistibilné hrany no nie 

v?etky obsahujú aj 

?tvor-rezistibilné vrcholy. 

Pre získanie v?etkých potrebných vlastností boli potrebné výpo?ty na klastri o trvaní vy?e 7 dní a 16 hodín 

?istého ?asu behu aplikácie. V Tabu?ke ?.1 uvádzame po?etnos? niektorých typov snarkov vo?i celkovému 

po?tu v?tekých snarkov danej ve?kosti.   

Chromatické vlastnosti, ktorým sa 

venujeme, vyjadrujú mieru 

(ne)ofarbite?nosti snarku. Overovanie 

takýchto vlastností vy?aduje opakované 

ofarbovanie grafu, ktoré je NP-úplnou 

úlohou. Po?et grafov na ktorých budeme 

vlastnosti skúma? je vy?e 430 miliónov, ?o 

spolu s náro?nos?ou úlohy vy?aduje 

masívne paralelný prístup. 

Tabu?ka ?.1  Legenda: n = po?et vrcholov, g = obvod grafu, k = po?et v?etkých 
snarkov, scrit = striktne kritické snarky, scocrit = striktne kokritické snarky, 

svsubcrit = striktne vrcholovo subkritické snarky, acrit = akritické snarky,  st = 
stabilné snarky,  cost = kostabilné snarky  

- V?etky kritické aj kokritické snarky do rádu 36 majú obvod aspo? pä?.

- Existujú akritické snarky, najmen?í takýto snark má 28 vrcholov. 
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