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Utvalgte løsningsforslag

Seminar

Oppgave 1 (Fra boka)

• R-14.1

• R-14.2

Hint

I stedet for å se p̊a naboene til v i Q idet vi tar v ut av køen, se p̊a utkantene til v,
alts̊a kanter p̊a formen 〈v, u〉, der u er i Q.

• R-14.3

Hint

Her kan vi legge til en linje i koden som som registrerer forelderen til en node idet
estimatet til noden blir oppdatert.

Senere kan vi nøste oss bakover ved å hele tiden se p̊a forelderen til den aktuelle
noden for å finne stien tilbake til startnoden.

• C-14.2

Løsningsforslag

La G være en graf med 3 noder, A, B og C.

G har tre kanter:

– A→ B med vekt 5

– A→ C med vekt 2

– B → C med vekt −10 .
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• R-15.1

• R-15.2

• C-15.3

Løsningsforslag

Anta for motsigelse at det finnes to forskjellige minimale spenntrær for G, A og B.
La e være den minste kanten som er med i nøyaktig en av A og B. Vi kan trygt
anta at e er med i A (vi kan bytte navn p̊a A og B hvis e er i B).

Siden B er et spenntre, vil det å legge til e i B føre til en sykel, S. Det m̊a finnes en
kant f ∈ S som ikke er i A, siden ellers ville A inneholdt sykelen S. Denne kanten
m̊a ha en større verdi enn e, siden e ble valgt til å være den minste og alle kantene
har unik vekt. Det vil si at ved å bytte ut e med f i B f̊ar vi et spenntre med lavere
total sum. Dette gir en motsigelse siden vi antok at B var et minimalt spenntre.

• C-15.6

Solution

The main modification in this case is to implement the priority queue, Q, as an
unordered doubly linked list. This allows us to insert and update the key for any
vertex in O(1) time and remove the minimum in O(n) time. We perform O(m)
insertions and updates and O(n) removeMin operations in the algorithm, and these
computations are the bottlenecks. Thus, since m is O(n2), the total running time is
O(n2) in this case in the worst case.

Implementasjon

Oppgave 2 (Kruskal) Du blir gitt en mengde med punkter (xi, yi) i planet. Hver node
representerer byer i IN2010-land. Du er ansatt som graf-ekspert, og skal bygge sykkelvei
mellom byene p̊a en slik m̊ate at man fra enhver by kan sykle til enhver annen by. Du f̊ar
kun lov til å bygge rette veier mellom to byer, og du har f̊att beskjed om å bygge s̊a lite
vei som mulig.

Vi ser for oss at det kan g̊a en vei mellom alle par av byer. Avstanden (vekten til kanten som
forbinder byene) tilsvarer den Euklidske avstanden mellom punktene (hvor langt punktene
er fra hverandre).

EuclideanDistance((x1, y1), (x2, y2)) =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2

Implementer Kruskals algoritme for å løse dette problemet.
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