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Kontrollér at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. 
 
Les oppgavene nøye, og lykke til! 
 
 

Oppgave 1 NP-kompletthet (18%) 
Under er det listet opp et antall problemer, og din oppgave er å avgjøre for hver av dem om de er  
NP-komplette eller ikke. Du kan ta utgangspunkt i kjente algoritmer og problemer fra pensum. Gi 
en kort forklaring for hvert av problemene. Eventuelle reduksjoner skal skisseres i noe detalj. Noen 
av problemene er satt opp som praktiske problemer, og man skal her tenke seg at instansene kan 
være så store man bare vil, selv om det i praksis kan virke litt rart. Du behøver ikke vise for noen av 
problemene at de er i NP og vi tenker oss at P ≠ NP. 

Spørsmål 1.a (6%) 
PAR-PLUKK-SUM 
INSTANS: En sekvens av par av ikke-negative heltall og et heltall K. 
SPØRSMÅL: Kan man plukke nøyaktig ett tall fra hvert av parene slik at summen blir lik K? 

Spørsmål 1.b (6%) 
I en klasse er det to «gjenger», samt et antall «nøytale» elever (ingen er med i flere enn én av de tre 
gruppene). Hver av de nøytrale elevene velger ut et antall medlemmer fra hver av de to gjengene 
som de kan tenke seg å ha som «gjengkontakt». Hvert gjengmedlem kan bare være gjeng-kontakt 
for én nøytral elev. Spørsmålet er om det går an å finne en gjengkontakt i hver av de to gjengene for 
hver av de nøytrale elevene. 

Spørsmål 1.c (6%) 
I en landsby skal det plukkes en jury som skal bestå av K personer (K kan variere fra tilfelle til 
tilfelle). Det er imidlertid et krav at ingen i juryen skal kjenne hverandre på forhånd. Spørsmålet er 
om det går an å finne en slik jury? Vi har oversikt over hvem som kjenner hverandre i landsbyen. 

Oppgave 2 Strengsøk (21%) 
Suffikstrær kan brukes til så mangt. Vi skal forsøke å bruke dem til å finne substrenger som 
forekommer flere ganger i en større streng. 
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Spørsmål 2.a (7%) 
List opp suffiksene, og tegn komprimerte suffikstrær for strengen S = abcabdc$. (Dollartegnet er 
et terminatortegn og det vil ikke bli brukt inne i strenger, men det skal ellers håndteres som en helt 
vanlig bokstav i alfabetet vårt.) 

Spørsmål 2.b (7%) 
Forklar hvordan vi kan se i suffikstreet fra 2.a at strengen ab forekommer flere ganger i S, hvordan 
vi kan se at c forekommer flere ganger i S, og hvordan vi kan finne lengden av disse substrengene. 
(Substrengene a og b er jo substrenger av ab igjen, og forekommer for så vidt også flere ganger i S, 
men suffikstrærnes natur gjør at det bare er b vi kan se direkte i treet. Strenger som a skal vi derfor 
ikke bry oss om, de kan uansett identifiseres med et lite minimum av ekstraarbeid.)  

Spørsmål 2.c (7%) 
Ved å lage et suffikstre, kan vi altså finne ut om en substreng forekommer flere ganger i en lengre 
streng, men hva om vi har to strenger og ønsker å finne ut om de har en felles substreng. Kan vi på 
noe vis sette sammen strengene til én streng, og så lage ett suffikstre, og finne ut om de to 
opprinnelige strengene har en felles substreng ved å se på treet omtrent på samme måte som i 2.b? 
Det er lov å innføre helt nye tegn i alfabetet. Forklar. 

Oppgave 3 Matching og flyt (15%) 
Hver elev i første klasse på en skole skal ha en fadder som er en elev i femte klasse, det er trygt for 
en seksåring å vite at en stor tiåring passer på i friminuttene. Hver av førsteklassingene har satt opp 
en liste over femteklassinger de kan tenke seg som fadder. Hver femteklassing kan være fadder for 
maksimalt tre førsteklassinger. Spørsmålet er om alle førsteklassingene kan få en fadder de har 
ønsket seg.  
 
Vi skal se på hvordan man kan løse dette problemet ved å sette opp et maks-flyt-problem som likner 
på det som finner en maksimal matching i en bipartit graf. Som et eksempel skal vi se på et tilfelle 
der de aktuelle elevene i første klasse er A, B, C, D, E og F, og de femte klasse er X, Y og Z.  
Ønkelistene til førsteklassingene er som følger: 
   A ønsker X eller Z 
   B ønsker Y 
   C ønsker X eller Y 
   D ønsker X 
   E ønsker X 
   F ønsker Y eller Z 
Tegn opp det flyt-problemet (med retning og kapasitet på hver kant) som dette eksempelet resulterer 
i, og forklar hvorfor din konstruksjon vil virke. 
 
Til slutt: Avgjør om problemet over er løsbarbart.  Om det er det angi en flyt som viser det, ellers 
angi et kutt som viser at det ikke er løsbart. 

Oppgave 4  Spilltrær og dynamisk programmering (22%) 
Vi skal se på en variant av fyrstikk-spillet NIM, kanskje med litt nye øyne. Varianten vi skal se på 
kan vi kalle prim-kvadrat-NIM, forkortet pk-NIM. Spillet spilles av to spillere, SVART og HVIT, 
som trekker fyrstikker etter tur fra to hauger, det er alltid HVIT som starter, og vi antar at begge 
spiller perfekt: 
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 Initielt er det to hauger med fyrstikker, A og B. Vi representerer en situasjon hvor det 
er a fyrstikker i haug A og b fyrstikker i haug B med paret (a,b). 

 I ett trekk må en spiller  

 enten trekke et primtall ({2, 3, 5, 7, …}) fyrstikker fra A,  

 eller trekke et kvadrattall ({1, 4, 9, 16, …}) fyrstikker fra B. 

 Hvis en spiller ikke har noe lovlig trekk, har han/hun tapt. (0,0) og (1,0) er altså 
eksempler på tapende situasjoner for den spiller som er i trekket, det samme er (0,2) 
(i to trekk). 

 

Figuren under viser spilltreet for start-situasjonen (4,0), + og – indikerer om spillet vinnes 
av HVIT, henholdsvis SVART, fra gitte spillsituasjon, med perfekt spill. 

 

Spørsmål 4.a (7%) 
Tegn spilltreet for start-situasjonen (2,4). Angi for hver spillsituasjon med + og – om spillet fra 
denne situasjonen vinnes av HVIT, henholdsvis SVART, med perfekt spill. 

Spørsmål 4.b (7%) 
For å vurdere utfall av ulike spill definerer vi en funksjon V(a,b) på følgende måte: 
 






. ),(situasjon  istarter spillet når  vinner SVART hvis

),(situasjon  istarter spillet når  vinner HVIT hvis
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Merk at H og S i denne funksjonen ikke korresponderer med + og – fra 4.a fordi hver situasjon nå 
sees på som et nytt spill, som skal startes av HVIT. Vi har V(0,0) = S, ettersom HVIT ikke har noe 
lovlig trekk om spillet starter i situasjon (0,0). Det er vanskelig å gi et enkelt ikke-rekursivt 
matematisk uttrykk for når HVIT vinner, men hvis vi lager oss en rekursiv formel for V(a,b), kan vi 
bruke dynamisk programmering til å finne det ut. Lag denne formelen. (For å snakke om eksistens 
av et primtall p eller et kvadrattall k, kan du om du vil bruke notasjonen p ∈ P og k ∈ K, hvor P er 
mengden av primtallene og K mengden av kvadrattallene, men mer tekstlig formulering er også helt 
fint.) 

Spørsmål 4.c (8%) 
Skriv røff pseudokode for bottom-up-beregning (altså ikke memoisert) av V(a,b). For å gjøre det 
enkelt å iterere gjennom prim- og kvadrattallene opp til a eller b, kan du bruke funksjonene 
prime(n) og square(n), som returnerer det n-te primtallet og det n-te kvadrattallet. 

+ (4,0)

+ (1,0) – (2,0)

HVIT 

SVART 

HVIT – (0,0)
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Oppgave 5 Uavgjørbarhet (24%) 

Spørsmål 5.a (6%) 
Vi ser på følgende problem:  
 

EKSPONENSIERING 
INSTANS: Gitt et program Q.  
SPØRSMÅL: Vil programmet Q beregne 2n ? Altså, om det får som input (en streng av siffer som 
angir) et heltall n, vil det da alltid skrive ut (en streng av siffer som angir) tallet 2n ?  
 
Er dette problemet avgjørbart? Skisser en algoritme eller en reduksjon fra et kjent problem. 

Spørsmål 5.b (6%) 
For noen uavgjørbare problemer, f.eks. DIOFANTISKE LIKNINGER (se under) kan man gi et 
sertifikat for at en ja-instans faktisk er en ja-instans. For DIOFANTISKE LIKNINGER kan et slikt 
sertifikat være en heltallig verdi for hver av variablene, som er slik at likningen er tilfredstilt. Dette 
likner veldig på definisjonen på at et problem er i NP. Men det er kjent at det å avgjøre om en gitt 
Diofantisk likning har en løsning er uavgjørbart, mens alle NP-komplette problemer er avgjørbare. 
Hvordan henger dette sammen? Forklar. 
 
Definisjon:  
En instans av DIOFANTISKE LIKNINGER er et polynom i flere variable, som er satt lik null, 
f.eks.:  

3xy4 – 5yz2 + 9x3z2 = 0  
 
Her er variablene altså x, y og z. Polynomet skal ha heltallige koeffisienter.  
Spørsmålet er om det finnes heltallige variabel-verdier (positive, null eller negative) som 
tilfredsstiller likningen.  

Spørsmål 5.c (6%) 
Vi vet at stoppeproblemet (HALT) for generelle programmer (eller Turingmaskiner) er uavgjørbart. 
Vi begrenser oss nå imidlertid til programmer som ikke er på mer enn 10 000 tegn. Er 
stoppeproblemet fremdeles uavgjørbart. Forklar.  

Spørsmål 5.d (6%) 
Problemstillingen er her den samme som i oppgave 5.c, bare at vi nå begrenser våre programmer 
slik at de ikke får mer enn 100 Kbyte minne til å lagre arbeids-data, samt at antall inputtegn er 
begrenst til 1000. Er stoppeproblemet fremdeles uavgjørbart. Forklar.  
 
 
 
 

[ slutt på oppgavesettet ] 


