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

Oppgave 1 Dynamisk Programmering (15 %) 
Hos en stor tomatprodusent skal klasetomater pakkes i kasser av fem kilo. Tomater har ulik både 
vekt og størrelse, tomatklaser kan bestå av ulikt antall tomater, så klasenes vekt varierer en del. Man 
kan altså ikke pakke et fast antall klaser i kassene hver gang. Klasetomater selges til en høyere pris 
enn vanlige tomater, så klasene skal ikke deles, men pakkes hele. 
 
Pakkingen skjer manuelt, men ved hjelp av et avansert system som veier klasene og gir pakkerne 
informasjon om hvilke tomatklaser som skal pakkes. Hver pakker har en mengde klaser foran seg i 
en serie hyller, systemet gjør et utvalg av klaser som til sammen veier fem kilo og tenner lamper 
ved de aktuelle hyllene, slik at pakkeren kan legge de valgte klasene ned i en kasse. Når kassen er 
ferdigpakket, blir de tomme hyllene automatisk fylt med nye klaser, og systemet finner et nytt 
utvalg (vi får altså en ny probleminstans). Hvis det for en pakker ikke er mulig å gjøre et utvalg på 
fem kilo, bytter systemet ut alle pakkerens klaser, slik at vi får en probleminstans det forhåpentlig-
vis finnes en løsning for. 

1.a 
For enkelhets skyld skal vi nå anta at pakkesystemet opererer med vekter i hele decagram  
(1 decagram = 10 gram), slik at vi skal finne et utvalg av klaser som til sammen veier  
500 decagram. (Et slikt system vil alltid ha en viss endelig oppløsning, så dette er ikke en unaturlig 
forenkling.) Vis hvordan du kan bruke dynamisk programmering til å lage en algoritme som først 
avgjør om et utvalg på 500 decagram finnes, og som på passelig vis har en datastruktur som gjør det 
lett å indikere hvilket utvalg av tomatklaser det dreier seg om. Hver pakker har n klaser foran seg. 
 
Forklar hvilken rekursive formel du baserer algoritmen din på, og skriv kode for algoritmen 
(pseudokode eller «ekte kode», velg det du er mest komfortabel med). Forklar også kort hvordan du 
benytter datastrukturen til å finne det faktiske tomatklaseutvalget.  

Svar 1.a 
Dette er SUBSET SUM. Vi skal løse med DP. Strengt tatt bør vi da si noe om at det såkalte 
optimalitetsprinsippet holder, men siden SUBSET SUM er et kjent problem, og oppgaven spør 
direkte etter en DP-løsning lar vi det være.  
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La U[i,j] være TRUE om det finnes et utvalg av de i første elementene med sum j, FALSE ellers. 
U[i,j] defineres slik: 
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Vi bruker vi til å indikere vekten av element i (0≤i≤n). Initialbetingelsen er U[0,0]=TRUE (av de 
null første elementene kan vi gjøre et utplukk med sum 0). 
 
(Ganske) røff pseudokode kan for eksempel se slik ut: 
 
BOOLEAN U[][]; 
INT i, j; 
 
U[0,0]=TRUE 
 
FOR i=0 TO n DO 
   FOR j=0 TO 500 DO 
      IF U[i-j, j-V[i]]==TRUE OR U[i-1,j]==TRUE THEN U[i,j]=TRUE 
      ELSE U[i,j]=FALSE 
   OD 
OD 
 
Her antar vi at vektene ligger i en tabell V[1..n]. Får vi U[i,j]=TRUE, har vi et mulig utplukk på 500 
decagram. For å finne det faktiske utvalget kan vi nøste oss bakover, men enklest er kanskje å 
benytte en egen Boolsk tabell L[1..n] hvor vi setter inn L[i]=TRUE hvis det er (*) som gir tilsalget. 

1.b 
Hva er kjøretiden til algoritmen din fra oppgave 1.a? Gjør en enkel kjøretidsanalyse og angi med  
O-notasjon. 

Svar 1.b 
O(500n), kjøretiden styres av for-løkkene, det er n tomatklaser, og vi skal opp til 500 decagram. 

1.c 
Generelt vil vektgrensen være en del av probleminstansen (vi kan jo anta at tomatene ikke bare 
pakkes femkiloskasser, men i flere ulike typer kasser, kurver etc.). En slik generell instans vil altså 
være på formen v1,v2,…,vn;G, hvor vi-ene er tomatklasenes vekt og G er vektgrensen, alle 
størrelsene i problemet kan nå være så store man bare vil. En probleminstans for tomatproblemet 
vårt (dette er en JA-instans) kan da for eksempel se slik ut: 
 

45,53,77,78,52,80,67,71,49,102,46;500 
 
Gi et forslag til et lengdemål for denne instansen. Hva vil du generelt angi som lengden av en slik 
instans? Er kjøretiden til algoritmen din (angitt i oppgave 1.b) polynomisk i forhold til 
lengdebegrepet ditt? Forklar. 

Svar 1.c 
Lengden av en instans er antall tegn, her 37 (teller kommaer og semikoloner). Generelt vil en 
instans av n elementer med vekter inntil G decagram (elementer som er større er ingen vits å ta 
med) ha lengde n log G + log G. Evt. kan man vel si Σ log vi + log G. Denne delen av spørsmålet 
var nok litt uklar, mange har misforstått eller ikke forstått, så her syns jeg ikke vi skal være så 
strenge. Disse to småspørsmålene var ment for å minne om at det er log G som inngår i lengden av 



 3

instansen, slik at man skal se at algoritmen ikke er polynomisk, ettersom kjøretiden fra 1.b jo vil 
være O(Gn). Algoritmen er altså ikke polynomisk i lengden av tallene selv om den er polynomisk i 
verdien av tallene. For et tall t er len(t) = O(log2 val(t)) og omvendt val(t) = O(2len(t)). Det bør jo 
ringe en bjelle om man mener at man har en polynomisk løsning for SUBSET SUM (∈ NPC). 
Denne delen bør man kunne si noe om, selv om man ikke har fått tak på hva det spørres om 
innledningsvis i deloppgaven. 

Oppgave 2 Søk (20 %) 
En robot skal bevege en gripehånd for å ta tak i et objekt. Roboten representerer verden med et 
tredimensjonalt koordinatsystem, og har med sine sensorer funnet ut at objektet som skal gripes 
finnes i punktet (x ,y , z) relativt til gripehåndens utgangspunkt (0,0,0). Robotens koordinatsystem er 
så finmasket at den bare bruker heltallige koordinater, og bare beveger hånden parallelt med 
koordinatsystemets akser, ikke diagonalt. Den beveger altså hånden bare opp, ned, til venstre, til 
høyre, fram og tilbake. Det kan være ulike former for hindringer mellom punktene (0,0,0) og 
(x ,y , z), det er derfor visse punkter i koordinatsystemet som er ulovlige posisjoner for gripehånden.  

2.a 
Forklar/vis hvordan koordinatsystemet, der noen koordinater altså er ulovlige, kan representeres 
med en tilstandsromsgraf, som vi kan søke i for å finne en måte å bevege hånden fra (0,0,0) til 
(x ,y , z) på. Koordinatsystemet er jo i prinsippet uendelig, men roboten har en begrenset rekkevidde, 
så tilstandsromsgrafen blir endelig: armens maksimale utslag langs de tre aksene er henholdsvis 
xmax, ymax og zmax. (Du kan anta at punktet (x,y,z) er innenfor robotens rekkevidde.) 

Svar 2.a 
For hvert punkt (i,j,k) lager vi et punkt-objekt, en node i tilstandsromsgrafen vår. Vi lager ikke 
punkter med indekser mindre enn 0 eller større enn xmax, ymax eller zmax. (Oppgaven var tenkt med 
kun positive indekser, men negative er også helt greit (kanskje mer naturlig?), da lager vi bare ikke 
punkter med indekser mindre enn xmax, ymax eller zmax. større enn xmax, ymax eller zmax.) For et 
generelt punkt (i,j,k) vil dets naboer være (i-1,j,k), (i,j-1,k), (i,j,k-1), (i+1,j,k), (i,j+1,k), (i,j,k+1), 
forutsatt at i, j, k ligger i det lovlige intervallet. Det spesielle er at noen punkter er ulovlige, disse 
punktene lar vi bare være å koble inn som naboer av de noder de naturlig ville vært naboer for, de 
vil altså ikke være med i den sammenhengende grafen vi søker i (alternativt kan de ulovlige 
punktene droppes helt). 

2.b 
Roboten bruker A*-algoritmen til å styre gripehånden på en effektiv og god måte (langs korteste 
vei). Vil en eksakt heuristikk for A*-algoritmen, altså en heuristikk som for alle noder gir den 
eksakte verdien av den korteste stien fram til målnoden, være hensiktsmessig? Forklar. 

Svar 2.b 
Denne heuristikken vil virke, men den vil jo kunne brukes til å løse problemet alene. Det er opplagt 
bra med en så nøyaktig heuristikk som mulig, men den eksakte «heuristikken» vil opplagt være 
meget kostbar, for kostbar, til å være hensiktsmessig. 

2.c 
Velg en hensiktsmessig, monoton heuristikk for algoritmen (det er flere muligheter), og forklar kort 
hvorfor heuristikken du valgte er monoton.  

Svar 2.c 
Manhattan distance (3D), eller vektorlengde, begge er kortere enn den faktiske veien vi må gå. 
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2.d 
Vi kan også løse dette problemet med en variant av dynamisk programmering, beskrevet nedenfor. 
Punktene i koordinatsystemet representeres fortsatt som noder i en graf. Oppdelingen i del-
problemer er kanskje litt uvant, i og med at den neste noden som skal få sin verdi ikke er statisk 
bestemt. (Rekkefølgen til de hittil uløste delproblemene kan altså endre seg mens algoritmen kjører. 
Vi har jo stort sett bare sett på algoritmer hvor rekkefølgen har vært fast, men det er i prinsippet 
ingen forskjell, vi løser stadig større og større delproblemer helt til vi har den endelige løsningen.) 
 
Alle nodene har en heltalls-variabel avst som har den beregnede avstand fra (0,0,0) når noden er 
ferdig behandlet. Fram til noden er ferdig behandlet vil verdien bare være et estimat. Vi har hele 
tiden en mengde, S, av sette noder, disse nodene er ferdig behandlet med ferdig beregnet verdi i 
avst. De resterende nodene er usette noder, disse nodene er ikke ferdig behandlet og har ennå ikke 
ferdig beregnet verdi i avst. 

i. Initielt har noden (0,0,0) avst = 0. Alle andre noder har avst = . Vi legger 
(0,0,0) over i S, den har korrekt verdi i avst, og vi oppdaterer avst for alle dens 
naboer til 1 (for kanten mellom (0,0,0) og noden). Nå har vi løst det første, 
minste delproblemet. 

ii. Det generelle delproblem er å velge en av de usette nodene, si v, fastsette v sin 
avst-verdi, og legge den over i S. Vi velger som v den usette noden med lavest 
avst-verdi (er det flere like, velger vi bare en av dem, vilkårlig). Node v flyttes 
over i S uten å forandre avst, og for alle usette noder u som er nabo av v setter vi 
avst til (dette er altså den rekursive formelen som beregnes): 

u.avst = min{ u.avst, v.avst + 1 } . 

iii. Punkt ii gjentas så inntil målnoden (x,y,z) blir en sett node. 
 
For å holde styr på hvilken usette node som har lavest avst-verdi bruker vi en prioritetskø med 
nodenes avst-verdi som nøkkel. (Det er altså denne prioritetskøen som gir oss større og større 
delproblemer; og ettersom avst-verdiene i nodene kan endres, vil rekkefølgen ikke være statisk.)  
 
Vil begge algoritmene (vi forutsetter at A*-algoritmen bruker en monoton heuristikk) finne 
optimale løsninger, det vil si beregne korrekt korteste sti? Forklar kort. Hvilke forskjeller er det i 
effektivitet mellom algoritmene? (Vi er kun ute etter generelle betraktninger om algoritmenes 
effektivitet, ingen detaljert kjøretidsanalyse.) 

Svar 2.d 
Dette er Dijkstras algoritme for korteste sti i grafer. Dijkstras algoritme er A* uten heuristikk, et 
slags bredde først søk med en prioritetskø istedenfor den vanlige FIFO-køen. Algoritmen stopper 
når målet er nådd, så den finner ikke avstanden til alle andre noder, men den er ikke like målrettet 
som A* ettersom den ikke bruker noen heuristikk for å rette søket. Både Dijkstra og A* med 
monoton heuristikk finner korrekte korteste stier, det er ikke tilnærmingsalgoritmer. 
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Oppgave 3 Uavgjørbarhet (20 %) 
Hvilke av språkene beskrevet under er avgjørbare? Skisser et bevis for hvert av svarene.  

3.a 
L1 = {M,x : Maskin M stopper aldri med input x} 

3.b 
L2 = {M,x : Maskin M stopper etter maksimalt |x| steg med input x}  

3.c 
L3 = {M : Maskin M stopper etter maksimalt |x| steg for alle input med lengde høyst 100}  

3.d 
L4 = {M : Maskin M flytter aldri lesehodet til venstre når den startes med blank input} 

3.e 
L5 = {M : Maskin M aksepterer eksakt én streng}  

Svar 3.a 
Uavgjørbart. Bevises ved stardardreduksjon med å bytte JA og NEI på outputten.  

Svar 3.b 
 
Avgjørbart. Løses ved å simulere |x| skritt of M på x (ved å bruke universell Turingmaskin) 

Svar 3.c 
Avgjørbart. Løses ved å simulere M på alle input strenger av lengden 100 eller mindre som input 
(ved å generere slike strenger x i en løkke og bruke universell Turingmasking for å simulere M på 
x). Merk at det er ’bare’ |∑ |100 mulige strenger av lengden 100, dvs. endeling mange. 

Svar 3.d 
Avgjørbart. Simuler M on blank input for |Γ| |Q| skritt (Γ er tapealfabetet og Q er mengden av 
tilstander til M). Under simuleringen vil M enten: 

 Gjenta et par (symbol, tilstand), som vil bety at den er i en evig løkke og da svarer vi ’ja’; 
 Stoppe, og vi svarer ’ja’; eller  
 Bevege LS hoden til venstre, og da svarer vi ’nei. 

Svar 3.e 
Uavgjørbart. Bevises ved stardardreduksjonen (simulate M on input x; do ACTION), hvor 
ACTION er en prosedure som aksepterer bare én streng. Før simuleringen skal M’ lagre sin input 
på et bestemt tapebuffer som ikke brukes gjennom simuleringen. Etter simuleringen skal den blir 
hentet slik at ACTION delen kan se på den.  

Oppgave 4 Kompleksitet (15 %) 
I alle delspørsmål i denne oppgaven skal du anta at input er en endelig mengde A med n elementer, 
med en heltallig vekt w(a) for hvert element a i A. For hvert av kravene til S angitt i oppgavene 
under, bestem kompleksiteten av å finne en slik delmengde S (eller kunne fastslå at ingen slik 
finnes). Skisser et bevis for hvert av svarene.  
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Totalvekten av en mengde er summen av vektene på elementene i mengden. Mengden A – S består 
av de elementene i A som ikke er med i S. 

4.a 
Totalvekten av S skal være akkurat ti ganger så stor som totalvekten av A – S.  

Svar 4.a 
NP-complete. The proof is a straight-forward modification of the reduction from Subset Sum to 
Partition that was given in the class lecture: We add to the original set S two elements b1 and b2 
with large enough weights so that  w(b1) + B = 10 [w(b2) + (∑ w(a) − B)]. We can pick a subset of 
S whose weights add up to B if and only if we can split S ∪ {b1, b2} into two subsets so that the 
total weight of one is ten times the total weight of the other.  

4.b 
S skal ha ti elementer, og totalvekten av S skal være akkurat ti ganger så stor som totalvekten  
av A – S.  

Svar 4.b 
Solvable in polynomial time by trying all possibilities – there are only O(n10) of them, i.e. 
polynomially many. 

4.c 
Her er det også gitt et heltall N som en del av probleminstansen. S skal ha N elementer, og 
totalvekten av S skal være akkurat ti ganger så stor som totalvekten av A – S. 

Svar 4.c 
NP-complete. The more general problem in 4.a is easily reducible to this one by letting the 
parameter N assume values from 1 to n and by calling a presumed solution to problem in 4.c n 
times. (The observation that this is a special case of Subset Sum will not work as a proof, because 
this would be a reduction in the wrong direction.) 

Oppgave 5 Polynomiske algoritmer (20 %) 
De fleste (eller alle?) problemene angitt under er løsbare i polynomisk tid, men kanskje er noen  
NP-komplette. For de som kan løses i polynomisk tid er det din oppgave å angi hvordan de kan 
løses, og for de som eventuelt er NP-komplette skal du forklare hvorfor de er det. 
 
Du skal tenke deg at alle størrelsene i problemene kan være så store man bare vil, selv om dette kan 
bli litt rart i forhold til det angitte praktiske problemet. Du kan anta at alle algoritmer og  
NP-komplette problemer fra pensum er kjente, slik at du bare kan henvise til dem i besvarelsen. 

5.a 
En skifabrikk lager hver dag et stort antall enkelt-ski av en viss type. Skiene blir imidlertid ikke helt 
like, og for hver ski måler man spenst og en del andre parametere. Fabrikken har strenge, men helt 
veldefinerte, regler for hvor like målingene må være for at to ski kan selges som et par. Ved dagens 
slutt er spørsmålet om hele dagens produksjon kan settes sammen til et antall akseptable par (vi 
antar at antall ski er et partall). 

Svar 5.a  
Dette blir det generelle (ikke bare bipartite) matching-problemet, og er derved i P. Enkelt-skiene er 
noder, og det er en kant mellom to ski dersom de kan danne et lovlig par. 
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5.b 
Den samme skifabrikken får fra et langrennslag følgende forespørsel:  

«En av våre medlemmer skal slutte, og vi ønsker å gi som avskjeds-gave en pakke på 
fem enkelt-ski som er slik at alle par blant de fem er like nok til å danne et par etter 
fabrikkens regler.»   

Fabrikken har måledata for alle enkelt-ski de har på lager, og spørsmålet er om det går an å finne et 
slikt utplukk av de som er på lager.  

Svar 5.b  
Dette kan løses med en algoritme av orden O(n5) som går gjennom alle utplukk av fem ski og ser 
om det tilfredsstiller det angitte krav.  Problemet er altså i P. Under står et forslag til program, 
men det kan fremdeles gjøres mye avskjæring.  Hvordan? 
 
for i= 1 to n-4 do { 
   for j= i+1 to n-3 do { 
      for k= j+1 to n-2 do { 
         for l= k+1 to n-1 do { 
            for m = 1+1 to n  do { 
              <Sjekk om utplukket (i, j, k, l, m) er bra> 
}  }  }  }  } 

5.c 
Datteren til Anna har fødselsdag og skal invitere hele klassen til selskap. Klassen er akkurat så stor 
at alle får plass rundt husets spisebord. Anna snakker med alle gjestene på forhånd (inklusive sin 
egen datter) og får fra hver en liste over dem de helst vil sitte ved siden av. Alle kommer altså til å 
sitte ved siden av to andre, så de må liste opp minst to personer hver. Spørsmålet er om det går an å 
finne en bordplassering som tilfredsstiller alles ønsker. 

Svar 5.c 
Dette er Hamiltonian Circuit-problemet, og er derved NP-komplett.  Nodene er gjestene, og det er 
en kant mellom to gjester dersom begge ønsker å sitte ved siden av den andre. 

5.d  
En skoleklasse skal på telttur, og det skal ligge enten to jenter eller to gutter i hvert telt (vi antar at 
antall jenter og antall gutter er partall). Læreren ber hver av elevene skrive en liste av elever de kan 
tenke seg å dele telt med, læreren har også selv en liste med par av gutter og par av jenter som hun, 
av erfaring, ikke ønsker skal ligge i samme telt. Spørsmålet er om det går an å finne en 
teltplassering der alle får sine ønsker oppfylt.  

Svar 5.d 
Dette blir igjen det generelle matching-problemet (separat for jenter og gutter), og er dermed i P.  
Det er en kant f.eks. mellom to jenter dersom begge har den andre på sin liste, og læreren ikke har 
dette paret på sin ”svarteliste”. 

5.e  
En gruppe med n barn skal få K kaker hver. Av kakene er det m sorter nummerert fra 1 til m, og av 
kakesort i er det ki kaker. Det er minst K  n kaker til sammen. Hvert av barna får angi hvilke sorter 
de ikke liker. Spørsmålet er om det går an å dele ut kaker til barna slik at hvert barn bare får kaker 
det liker. 
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Svar 5.e  
Dette likner på et matching-problem, men det er ikke en-til-en.  Det kan imidlertid løses som et 
flytproblem i polynomisk tid, om man setter det opp omtrent som i nederste figur side 444 (figur 
14.10 i boka).  Her kan x1, x2, … være barna og y1, y2, … være kakesorter.  Kantene mellom dem 
angir de kakesortene hvert av barna liker (altså det omvendte av hva de har oppgitt).  Problemet kan 
da løses ved å la haver av kantene fra s til xi ha kapasitet K mens kanten fra hver yi til t skal ha 
kapasitet ki.  Om man her får en maksimal flyt på K x n så kan problemet løses, og flyten på kantene 
mellom x-nodene og y-nodene angir en løsning.  Ellers kan det ikke løses. 
Under er et eksempel tegnet opp. Dag er altså ganske kresen og vil bare ha kakesort E, mens Birger 
liker mange sorter.  Kakesort C er meget populær, det er bare Dag som ikke liker den. 
 

 

Oppgave 6 Spilltrær (10 %) 
Vi skal se på spilltrær (for et spill vi ikke omtaler nærmere), og vi antar at rotnoden i Figur 6.1 
under reperesenterer den situasjonen vi nå er i i spillet, og at det her er spiller A som skal trekke. 
Den andre spilleren er B, og de trekker annenhver gang. A ønsker å maksimalisere en nodes verdi 
mens B vil minimalisere den. 
 
A skal gjøre vurderinger for å bestemme hvilket trekk han skal gjøre fra rot-situasjonen, og treet i 
Figur 6.1 viser alle situasjoner det er mulig å komme til med inntil fire trekk fra denne situasjonen. 
A har en heuristikk (altså en funksjon som ut fra en gitt situasjonen gir et heltall) som han bruker til 
å vurdere hvor god en situasjon er for ham, og denne bruker han på situasjoner der han avslutter 
søket nedover mot dypere noder. For hver av terminalnodene i treet under er denne funksjonen 
beregnet og satt inn i noden.  
 
NB: Du kan bruke vedlegget med en tegning av treet til å gi svarene på oppgavene under. Riv det ut 
og legg det med i besvarelsen. 

6.a 
Angi (ut fra heuristikk-verdiene i terminalnodene) hvor bra situasjonen er for A i hver av de andre 

Birger 

A C B F E D 

Arne Dag Stein Siri 

Kapasiteten er antall kaker 
av hver sort 

Alle med kapasitet K 

Uendelig stor 
kapasitet  
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nodene. Hva er den beste verdien A helt sikkert kan oppnå i rotnoden samme hvor bra B spiller?  

6.b 
Vi tenker oss så at alle verdier i treet er ukjente, og at A vil gjøre et dybde-først-søk i treet fra 
nåværende situasjon (rotnoden) ned til dybden i treet i Figur 6.1. I hver av terminalnodene beregner 
A hvor god situasjonen er vha. heuristikken sin (og får da altså verdien angitt i den aktuelle 
terminalnoden). Søket går fra venstre mot høyre i treet. Angi hvilke alfa- og beta-avskjæringer man 
vil få i dette søket.  
 
I vedlegget kan du rett og slett sette et tydelig kryss i rotnodene til de subtrærne som algoritmen 
hopper over pga. alfa-beta-avskjæring. Gi en kort konkret forklaring til hver avskjæring (og da kan 
det være greit å sette navn på noen av nodene i treet).  

Svar 6.a  og 6.b 
Se vedlegg. 

[ slutt på oppgavesettet, men neste side er vedlegg ]

B 

B 

A 

A 

9 108 7 6 4 2 2 7 4 7 5 3 A 

Figur 6.1 Et spilltre med verdier i terminalnodene.
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Du kan skrive de konkrete forklaringene på alfa-beta-avskjæringer her eller på egne ark: 
 
 
Svar 6.a  Den beste verdien A helt sikkert kan få er derved 6. 
 
Svar 6.b (Men vi kunne kanskje ikke vente så eksplisitte svar.  Kanskje vil de referere til algoritmen 
i boka):  
 
Grunnen til at man får avskjæring i f er at vi allerede har sett at e gir verdien 3, og at c (her 
minimaliseres det!) derved ikke kan bli større enn 3.  Men det betyr at verdien i c ikke har interesse 
for verdien av a (der det maksimaliseres), siden vi allerede har fått vite ”fra b” at denne blir minst 5.  
Derved er det ingen vits i å se på flere subtrær av c. Verdien i c ender derfor opp som 3 når vi gjør 
denne avskjæringen, men det spiller ingen rolle for vurderingene på nivået over. 
 
Grunnen til at man får avskjæring i k er at vi allerede har sett at j gir verdien 8, og at i (her 
maksimaliseres det!) derved ikke kan bli mindre enn 8.  Men det betyr at verdien av i ikke har 
interesse for verdien av d (der det minimaliseres), siden vi allerede har fått vite fra h at denne ikke 
blir større enn 6.  Derved er det ingen vits i å se på flere subtrær av i. Verdien i node i ender, med 
denne avskjæringen, altså opp som 8. 
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