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Hvordan skal vi tenke i IN2010?

• Effektive løsninger

• Hvordan skalérer problemet og

løsningen?
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Terminologi

Betegnelse Eksempel

Problem Gitt en mengde S , av heltall, kan S partisjoneres

inn i to delmengder av samme sum?

Instans av et problem S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Løsning En passende algoritme, som tar instanser som

input og gir riktig output i endelig tid

Input S

Output Ja, eventuelt {{1, 2, 5, 6}, {3, 4, 7}}

Kjøretid Analyse av algoritmen vi brukte
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Hvorfor er det viktig med effektive algoritmer?

• Det åpenbare svaret:

Man foretrekker en raskere løsning over en treigere

• Ressurser

• Tid (Time)

• Minne (Space)

• Terminering innen rimelig tid

• Terminering i endelig tid
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Analyse av kjøretid I

• Hvordan teller vi tiden?

• Vi kan telle antall primitive steg

• Tilordning, a = 0

• Kall, b.method()

• Aritmetiske operasjoner, x + y

• Aksessering, A[n]

• Returering, return s

i = 0, j = 0, s = 0

for i upto n:

for j upto n:

s = s + j

return s
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Analyse av kjøretid II

• Abstraksjon

• Hardware

• Små instanser

• Konstante faktorer

• Nøyaktig kjøretid

• Implementasjonsdetaljer

• Programmeringsspr̊ak

• Enkle instanser

• Worst-Case Analysis

• Hvordan øker kjøretiden n̊ar størrelsen

p̊a instansen øker?

• Vi ser p̊a kjøretiden som en funksjon

over størrelsen p̊a instansen

• Skalérer algoritmen pent?

• Hvilken orden har kjøretiden?

• Stor-O notasjon (Big-O notation)

• (Stor-Omega og Stor-Theta)

6



Analyse av kjøretid II

• Abstraksjon

• Hardware
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Stor-O notasjon I

• Vi ønsker en øvre begrensning p̊a

kjøretiden til en algoritme

• Algoritmen bruker f (n) tid p̊a den

“vanskeligste” instansen av størrelse n

• Hvordan skalérer f (n)?

La f (n) være kjøretiden og la g(n)

være en funksjon. Per definisjon vil

f (n) være O(g(n)) hvis det finnes en

konstant c og en n0 ≥ 1 slik at f (n) ≤
cg(n) for alle n ≥ n0. Vi sier at f (n)

er stor-O av g(n) eller at f (n) er av

orden g(n).
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Stor-O notasjon II
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Input-størrelse

cg(n)
f (n)

n0

La f (n) være kjøretiden og la g(n)

være en funksjon. Per definisjon vil

f (n) være O(g(n)) hvis det finnes en

konstant c og en n0 ≥ 1 slik at f (n) ≤
cg(n) for alle n ≥ n0. Vi sier at f (n)

er stor-O av g(n) eller at f (n) er av

orden g(n).
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Stor-O notasjon III

Generelt triks: se kun p̊a det største leddet

Eksempel

i = 0, j = 0, s = 0

for i upto n:

for j upto n:

s = s + j

return s

Eksempel

7n + 100 er O(n).

La c = 8 og n0 = 100.

Eksempel

Gitt S, sjekk alle delmengder av S.

Hvis du finner en som summerer til

halvparten av S, er du ferdig.

Eksempel

2n4 + 2n3 + 10n2 er O(n4).

La c = 3 og n0 = 5.

9
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Brute-force: Alltid en mulighet

Vi tar for gitt at algoritmen er korrekt, det vil si, p̊a alle instanser terminerer den med riktig

svar. En viktig teknikk er Brute-force (r̊a kraft). Garanterer riktig svar og burde være rett frem

å implementere. Inneholder minimalt med tenking fra v̊ar side og refereres ofte til som den

naive løsningen. Hva er problemet med Brute-Force?

Eksempel (Fibonacci)

fib(0) = 0.

fib(1) = 1.

fib(n) = fib(n − 1) + fib(n − 2) for n > 1.

Finn fib(100).

Eksempel (Partition)

Gitt mengden av heltall, S , regn ut alle

delmengder og sjekk om du finner en løsning.
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Kjøretider

Betegnelse Stor-O Hva vi synes om det

Konstant tid O(1) Vokser ikke n̊ar n blir større

Logaritmisk tid O(log(n))
Ofte veldig raskt

Lineær tid O(n)

Kvadratisk tid O(n2) Fortsatt som regel raskt nok, men kommer

an p̊a problemet
Kubisk tid O(n3)

Polynomiell tid O(nk), der k er konstant Regnes faktisk fortsatt som raskt

Eksponensiell tid O(an), der a > 1

Dette er ofte alt for treigt. ”Aldri” det vi

ønsker. Brute-force kjører ofte i eksponen-

siell tid

11
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Kjøretider II
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Input-størrelse

K

LOG

LIN

POLY
EXP

12



Kjøretider II

K
jø

re
ti

d

Input-størrelse

K

LOG

LIN

POLY
EXP

12



Kjøretider II

K
jø

re
ti

d

Input-størrelse

K

LOG

LIN

POLY
EXP

12



Kjøretider II

K
jø

re
ti

d

Input-størrelse

K

LOG

LIN

POLY
EXP

12



Kjøretider II

K
jø

re
ti

d

Input-størrelse

K

LOG

LIN

POLY

EXP

12



Kjøretider II

K
jø

re
ti

d

Input-størrelse

K

LOG

LIN

POLY
EXP

12



Konstant tid – Eksempel: Sjakk

• Problem: Sjakk-orakel

• Instans: En stilling p̊a et sjakkbrett

• Spørsmål: Hva er det beste trekket i

stillingen?

• Hvor vanskelig er dette problemet?

• Kun endelig mange instanser

• Triks: regn ut alle svar p̊a forh̊and!

• Tabellen endrer seg ikke avhengig av

instansen vi f̊ar inn

• Sl̊a opp i tabellen, hvor lang tid tar det?

• Endelig tabell gir endelig oppslagstid

• Velg c ≥ k, der k er tiden det tar å sl̊a

opp den “vanskeligste” stillingen

• Algoritmen tar O(1) tid

15.f6!

In Out

i0 O0

i1 O1

...
...

iK OK
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Endelige problemer

Hvorfor var dette problemet s̊a “lett”?

Problemet hadde endelig mange instanser.

Vi kan alltid løse slike problemer i konstant

tid. Dette er fordi det da finnes en tabell som

mapper instanser til riktige svar. Det tar

konstant tid å sl̊a opp i tabellen, siden den er

endelig og endrer seg ikke avhengig av

instansen vi fikk inn.

ij oj

In Out

i0 O0

i1 O1

...
...

iK OK

14
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Endelige problemer II

• Endelige problemer kan løses i konstant

tid

• Endelig mange “små” instanser

• Anta at største input har størrelse K og

at en algoritme bruker k tid p̊a den

”vanskeligste” instansen

• Vi velger n0 > K og konkluderer med at

algoritmen kjører i O(1) tid.

K
jø

re
ti

d

Input-størrelse

K

k

n0

15
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Logaritmisk tid, O(log(n))

• Kroneksempel: binærsøk

• Tenk p̊a et tall mellom 0 og 100

• Vi gjetter p̊a tallet og f̊ar feedback.

Enten OPP, NED eller RIKTIG

• Vi bruker binærsøk for å halvere

søkerommet ved hvert gjett

0 1005025

• Hvor mange gjett trenger vi (husk

worst-case)?

• Igjen, hvordan skalérer problemet? Hva

skjer med større tall enn 100?

• Hvor mange ganger må du dele n p̊a to

før du f̊ar < 1?

• 2x = n eller x = log(n)

• Dette problemet tilsvarer å finne et

element i en sortert liste

16
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søkerommet ved hvert gjett

0 1005025

• Hvor mange gjett trenger vi (husk

worst-case)?

• Igjen, hvordan skalérer problemet? Hva
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før du f̊ar < 1?

• 2x = n eller x = log(n)

• Dette problemet tilsvarer å finne et
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Lineær tid, O(n)

• Hva med å finne et element i en usortert

liste?

• Tenk p̊a et tall mellom 0 og 100

• Vi gjetter p̊a tallet og f̊ar feedback.

Enten FEIL eller RIKTIG

• Forslag til algoritme: Begynn p̊a 0 og

tipp deg oppover til du finner svaret

• Hvor mange gjett trenger vi (husk

worst-case)?

• Igjen, hvordan skalérer problemet? Hva

skjer med større tall enn 100?

• Hjelper det om vi tipper tilfeldige

verdier?

• Kjøretiden blir O(n)

17
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skjer med større tall enn 100?

• Hjelper det om vi tipper tilfeldige

verdier?

• Kjøretiden blir O(n)

17



Lineær tid, O(n)
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verdier?

• Kjøretiden blir O(n)
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Polynomiell tid, O(nk)

• Dette er en smakebit p̊a kompleksitetsteori som vi skal se p̊a senere

• Dersom et problem kan løses i O(nk) tid for en konstant k , sier vi at problemet kan løses i

polynomiell tid

• Problemer som vi kan løse i polynomiell tid blir som regel regnet som “enkle”/ medgjørlige

• Vi ønsker å gruppere og klassifisere problemer etter hvor raskt de lar seg løse

• I dag har vi sett blant annet problemene Sudoku og Partition. Vi vet ikke om disse kan

løses i polynomiell tid
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