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INF3/4130 PRØVE-EKSAMEN MED SVARFORSLAG 
Gjennomgås 1/12-2005, 14.15 (lille aud.) 

 
Oppgave 1  Uavgjørbarhet 
 
L = {(M1, M2) |  M1 og M2 er Turingmaskiner som er ekvivalente, dvs. gir samme output for 
samme input} 
 
a) Bevis at L er uavgjørbart. 
 
b) Kommenter betydning av øverste resultatet i følgende sammenheng: Det ville vare fint hvis 
vi kunne teste programmer ved å sammenligne dem automatisk (ved hjelp av et generelt 
testeprogram) med et kjent korrekt program for samme funksjon. Er dette mulig? Hvorfor? 
 
Svarforslag: 
 
a) Bruk HALT for M2 og standard M’ (simuler M på X og HALT) for M1. M1 og M2 er 
ekvivalente hvis og bare hvis M stopper ved input X. Resten er samme som i standard 
reduksjon. 
 
b) Resultatet betyr at det ikke er mulig å sammenligne programmer automatisk. Church-
Turing tesen sier at Turingmaskin kan utføre alle beregninger som hvilken som helst 
datamaskin eller programmering språk. Hvis det ville vare mulig å sammenligne programmer 
automatisk, så kunne det også gjøres med Turingmaskiner. Men vi har nettopp bevist at dette 
er umulig.  
 
 
Oppgave 2  NP-kompletthet etc. 
 
Svar JA eller NEI og begrunn svaret ditt. 
 
a) Bare problemer i NP kan løses effektivt med probabilistiske (Monte Carlo) algoritmer. 
 
b) Noen NP-komplette problemer kan løses i polynomisk tid med dagens parallelle 
datamaskiner. 
 
c) Noen NP-komplette problemer kan løses effektivt gjennomsnittlig (in average-case 
polynomial time).  
 
Svarforslag: 
 
a) JA. Monte Carlo algoritmer bruker ’mynt’ for å simulere ikke-determinisme (’gjette’ en 
beregning). Hvis det eksisterer en polynomisk beregning som svarer ’JA’ da er problemet per 
definisjon i NP. 
 
b) NEI. For å løse NP-komplette problemer effektivt man ville trenge en eksponentiell antall 
prosessorer. Men dette er ikke praktisk mjulig. 
 
c) JA. TRE-FARGBARHET kan løses i kontant tid gjennomsnittlig.  
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Oppgave 3  Matching 
 
Gitt grafen under, med den angitte matching.  Vis hvordan algoritmen for maksimal matching 
i generelle grafer vil avgjøre om dette er en maksimal matching eller om den kan økes.  Gi et 
eksempel på hvordan nodene kan være merket når algoritmen tar avgjørelsen.  Merk blomster 
som oppstår med en passelig boks/ring rundt dem, og bruk stipling på kanter som hverken er 
med i noe tre eller i matchingen.  Bruk ellers F(irkant)-noder, P(rikk)-noder og S(irkel)-noder, 
som i kompendiet.  Angi hva som er avgjørende for at algoritmen tar den avgjørelsen den tar. 
 

 
Svarforslag: 

 
 
Det første som skjer er at alle de umatchede nodene, nemlig a og b, merkes som røtter i hvert 
sitt tre, altså som F-noder.  Deretter ser vi etter (umatchede) kanter fra F-noder til enten andre 
F-noder, eller til noder vi ikke har sett på.  La oss si at vi først finner (a,e).  Dette fører også 
(e,f) inn i treet, med e som S-node og f som F-node.  Vi kan så tenke oss at vi ser F-til-F-
kanten (f,a).  Begge disse nodene er allerede i samme tre, og det vil si at vi får en blomst B, 
angitt ved en firkant i figuren.  Siden en blomst er en F-node kunne vi nå ha valgt kanten 
(e,c), eller egentlig (B,c), og dermed fått (e,c) og (c,d) inn i det samme treet.  I stedet kan vi si 
at vi finner kanten (b,c), og dermed blir c en S-node og d en F-node, og de kommer inn i treet 
med rot b.  Så kan vi tenke oss at vi ser på kanten (a,g), eller altså egentlig (B,g), og da 
kommer g og h inn i det første treet slik som angitt.  Vi kunne like gjerne valgt kanten (b,g), 
og da ville g og h kommet i det andre treet (men med samme merking). 
 
Nå ser vi at det ikke går noen kanter vi ikke har sett på fra F-noder (eller blomster) til F-noder 
eller til noder vi ikke har sett på. Nodene i og j kommer altså aldri inn i noe tre. Dermed 
stopper trebyggingen, og siden det ikke er blitt kontakt mellom de to trærne viser det at det 
ikke finnes noen større matching. 
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Oppgave 4 Dynamisk programmering  
 
Vi skal løse følgende problem: Vi får som input to strenger: S som består bare av bokstaver, 
og T som også kan inneholde ’*’-er.  Spørsmålet er om strengene kan gjøres like, om vi får 
lov til å erstatte hver ’*’ i T med null eller flere selvvalgte bokstaver.  For  S=”abcbcf” og 
T=”a*bc*f”, kan dette gjøres slik:  T’=”a(bc)bc()f”.  For strengene ”acdeb” og ”a*c” er det 
derimot umulig.  Beskriv en algoritme som avgjør om man kan oppnå likhet, og som bygger 
på dynamisk programmering. Skisser et program som implementerer algoritmen. 
 
Svarforslag: 
 
La oss ta som eksempel strengene S = ”abcbcdc” og T = ”a*bcd*c” som er brukt i tabellen 
under. Vi prøver oss altså på tradisjonell måte med å ha en to-dimensjonal boolsk array      
B[0:S.length, 0:T.length], der B[i,j] rett og slett skal angi om det kan oppnås likhet mellom 
S[1:i] og T[1:j].  Null’te kolonne og null’te rad skal antakeligvis initialiseres på passelig måte, 
men la oss først ta det generelle tilfellet.  I tabellen under er true markert med ’t’, mens false 
er angitt ved et punktum. 
 
Anta først at både S[i] og T[j] er bokstaver.  Om disse er ulike kan det opplagt ikke oppnås 
likhet mellom S[1:i] og T[1:j].   Dersom S[i] og T[j] er like kan det imidlertid oppnås likhet, 
men det forutsetter at S[1:i -1] og T[1:j -1] kan gjøres like, altså at B[i-1, j-1] er true.  
Eksempel på det siste finnes i figuren under i B[5, 4], mens et eksempel på det motsatte finnes 
i B[5, 7].  
 
Anta så at T[j] er ’*’.  Det er da hvertfall klart at om S[1:i] og T[1:j -1] kan gjøres like, så kan 
også S[1:i] og T[1:j] gjøres like, ved at vi lar ’*’ i T[j] gå til den tomme streng.  Men det er 
også slik at om S[1:i -1] og T[1:j] kan gjøres like så kan også S[1:i] og T[1:j] gjøres like siden 
T[1:j] slutter med en ’*’ som også kan ”spise” tegnet S[i].  La oss kalle disse de enkle reglene. 
 
Spørsmålet er imidlertid om disse dekker alle tilfeller.  Når T[j] er ’*’ og B[i, j-1] ikke er true, 
må vi ikke da også sjekke om det finnes et startsegment S[1:k] av S[1:i] som kan gjøres lik 
med T[1:j -1], og så la ’*’-en i T[j] kan ta seg av S[k+1:i]?  Et tilfelle på det er kolonnene 1 
og 2 i eksempelet under. Om vi her spør hva B[6,2] skal være, så finnes det nettopp et slikt 
startsegment S[1:1] av S[1:6] som kan gjøres lik T[1:j -1] = T[1:1]. Men vi ser også at om 
dette er tilfelle så kom det, allerede med de enklere reglene, en true-verdi over i kolonne 2 
nettopp der disse segmentene kunne gjøres like.  Altså, B[1,2] blir true fordi B[1,1] er true (og 
T[2] er ’*’).  Etter de enklere reglene vil også true-verdier forplante seg nedover en kolonne 
under en ’*’, slik at B[6,2] helt sikkert blir true også etter de enklere reglene.  Ut fra dette ser 
vi at de enklere reglene er tilstrekkelige. 
 
B   | 0  1  2  3  4  5  6  7  
    |    a  *  b  c  d  *  c 
----|------------------------ 
0   | t  .  .  .  .  .  .  .                       
1 a | .  t  t  .  .  .  .  .                   
2 b | .  .  t  t  .  .  .  .                     
3 c | .  .  t  .  t  .  .  .                       
4 b | .  .  t  t  .  .  .  . 
5 c | .  .  t  .  t  .  .  . 
6 d | .  .  t  .  .  t  t  .                    
7 c | .  .  t  .  .  .  t  t 
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Når det gjelder initialiseringen så skal vi hvertfall angi at den tomme strengen S[1:0] kan 
gjøres lik den tomme strengen T[1:0], altså  B[0,0] settes til true.  I tillegg må vi sjekke om T 
starter med en ’*’, og i så fall må også B[1,0] settes til true.  Ellers skal alle verdiene i null’te 
kolonne og null’te rad settes til false.   
 
Svaret på hele spørsmålet blir opplagt stående i B[S.length, T.length]. En programskisse av 
det hele kan da se omtrent slik ut: 
 
B[0,0] = true; 
for i = 1 to S.length do { B[i,0] = false; } 
for j = 1 to T.length do { B[0,j] = false; } 
if T[1] == ‘*’ then { B[0,1] =  true; }  // Forutsetter at det ikke kommer flere ‘*’-er på rad 
 
for i = 1 to S.length do {           // Rekkefølgen av løkkene er vilkårlig 
     for j = 1 to T.length do { 
          if T[j] == ‘*’ then { 
               if B[i -1,j] == true or B[i,j -1] == true then { B[i,j] = true; } 
          } else { 
               if S[i] == T[j] and B[i -1,j -1] == true then { B[i,j] = true; } 
          } 
     } 
} 
return B[S.length, T.length]; 
 
Oppgave 5 AVL-tre 
 
Vi setter følgende sekvens av verdier inn i et tomt AVL-tre: 3, 5, 6, 2, 1, 4.  Angi hvordan 
treet vil se ut etter hver innsetting. 
 
Svarforslag: 
 
 
Setter inn 3:    (3)            Er AVL-balansert 
 
 
Setter inn 5:    (3)            Er AVL-balansert 
                    (5) 
 
Setter inn 6:    (3)            Forandres til:          (5) 
                    (5)                              (3)   (6) 
                       (6) 
 
Setter inn 2:       (5)         Er AVL-balansert 
                 (3)    (6) 
              (2) 
 
Setter inn 1:       (5)         Forandres til:          (5) 
                 (3)    (6)                        (2)       (6) 
              (2)                               (1)   (3) 
           (1) 
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Setter inn 4:        (5)     Forandres til:     (3) 
               (2)        (6)                  (2)         (5) 
            (1)   (3)                       (1)         (4)   (6) 
                    (4) 
 
 
Oppgave 6 Binomial-heaper 
 
Anta at vi har to binomial-heaper H1 og H2 .  H1 har 2n – 1 noder og H2 har 2n-1 – 1 noder.  
Hvor mange sammenslåinger av (to) trær vil vi få når vi slår sammen (”merge”) disse to 
heapene.  Forklar hvorfor, og angi hvilke trær den resulterende heapen vil bestå av. 
 
Svarforslag: 
 
Siden 1 + 2 + 4 + … + 2n-1 = 2n -1, vil  binomial-heapene være ”fulle” i alle tre-posisjoner, og 
se slik ut: 
 
H1: Tre nummer:   0  1  2  …  n-2      n-1 
    Antall noder: 1  2  4    2^(n-2)  2^(n-1) 
 

H2: Tre nummer:   0  1  2  …  n-2  
    Antall noder: 1  2  4    2^(n-2) 

 
Vi kaller den resulterende heapen H. Når H1 og H2 skal slås sammen vil vi først slå sammen 
trærne i posisjon 0 (benevnt H1[0] og H2[0]) til treet T1. Dette har størrelse 2, og dette slåes 
så sammen med f.eks. H1[1] til T2 med størrelse 4, mens vi lar H2[1] bli nye H[1].  Vi slår så 
H1[2] og T2 til T3, og lar H2[2] bli nye H[2].   Vi fortsetter slik, og den siste tilsvarende 
sammenslåingen er at vi slår H1[n-2] og T(n-2) sammen til T(n-1), og lar H2[n-2] bli H[n-2].  
Til nå er dette n-1 sammenslåinger, og det siste som skjer er at T(n-1) og H[n-1] blir slått 
sammen til T(n).  Dette blir det nye H[n], mens H[n-1] blir tomt.  Til sammen  blir det altså  n 
sammenslåinger.  Det resulterende treet vil se slik ut: 
 
H:  Tre nummer:   0  1  2  …  n-2      n-1    n 
    Antall noder: -  2  4    2^(n-2)    -    2^(n-1) 
 
 
Oppgave 7 Amortisert kost 
 
Når vi har en datastruktur som vi kan gjøre et antall forskjellige operasjoner på, så kan vi 
snakke om amortisert tids-analyse, og om amortisert kost (amortized time bound).  Hvilke av 
utsagnene under er riktige for denne type analyse.  Forklar kort. 
 
a)  Amortisert tids-anlyse bygger på gjennomsnittlig tid hver operasjon tar over M utførte 
operasjoner (oftest fra en tom datastruktur). 
 
Svarforslag: Både nei og ja, litt avhengig av hvordan man tolker setningen. Når det er snakk 
om amortisert kjøretid for en operasjon, er dette en øvre grense for hvor lang tid operasjonen 
tar i snitt, i en verst mulig sekvens av operasjoner. Er det kun snakk om gjennomsnittlig tid, 
kan det faktiske tidsforbruket svinge i forhold til gjennomsnittet, slik at det et stykke ut en 
sekvens av operasjoner vil ligge over det totale snittet vi får til slutt. Dette er ikke tilfelle når 



 6

vi snakker om amortisert tid. (Den amortiserte kjøretiden skal jo også holde for en sekvens M’ 
som er et prefiks av M.) 
 
b) Om en operasjon tar tid O(1) worst case, så vil den også ta O(1) tid amortisert.  Kan det her 
spille noen rolle om det er flere operasjoner som kan kalles? 
 
Svarforslag: (Kanskje ikke verdens mest konsise spørsmål.) Jeg tolker det som et spørsmål 
om ”styrken” i tidsanalysene; Worst Case > Amortisert > Gjennomsnitt. En sekvens av M av 
disse O(1)-operasjonene vil også bruke tid O(M) både når vi snakker amortisert og worst case. 
I en sekvens bestående av flere ulike operasjoner, kan selvsagt de andre ta lengre tid. 
 
c)  Ved amortisert tids-analyse må man vite hvilken frekvensen de forskjellige operasjonene 
vil bli kalt med. 
 
Svarforslag: Nei, vi trenger ikke kjenne frekvensen av de enkelte operasjonene. Amortisert 
analyse garanterer nettopp gjennomsnittlig kjøretid for hver operasjon i verst tenkelige 
sekvens av operasjoner.  
Men vi må vite noe om hvordan en meningsfylt sekvens av operasjoner kan settes sammen 
(en kan f.eks ikke poppe en stack oftere enn man pusher på den) for å gjennomføre analysen.  
 
d)  Ved amortisert tidsanalyse finner vi en øvre grense for hvor lang tid en vilkårlig sekvens 
av M utførte operasjoner (oftest fra en tom datastruktur) kan ta. 
 
Svarforslag: Ja.  
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Oppgave 8 Nøyaktig søking i strenger  
 
Som del av KPM-algoritmen  beregnes en Next-tabell for P (det mønsteret vi skal lete etter)  
Beregn Next-tabellen for følgende tilfeller: 
 
                        P = 0  0  0  1  0  0  0    og    P = 1  1  2  1  1  0  1  2 
 
 
Svarforslag: 
 
For å beregne Next-tabellen ser vi på prefikser og suffikser av deler av patternet, slik: 
 
Next[0] og Next[1] er begge null. For å fylle ut Next[j], j ≥2, finner vi lengden av lengste 
suffiks av P[1: j-1], som også er prefiks P[0: j-2]. (Intervallene indikert med understreking, 
overlappende strenger med fet skrift.) 
 
 
 
0  0  0  1  0  0  0 Suffiks av P[1: j-1] 
0  0  0  1  0  0  0 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:2]= [0, 0, 1] 
 
0  0  0  1  0  0  0 Suffiks av P[1: j-1] 
0  0  0  1  0  0  0 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:3]= [0, 0, 1, 2] 
 
0  0  0  1  0  0  0 Suffiks av P[1: j-1] 
0  0  0  1  0  0  0 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:4]= [0, 0, 1, 2, 0] 
 
0  0  0  1  0  0  0 Suffiks av P[1: j-1] 
0  0  0  1  0  0  0 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:5]= [0, 0, 1, 2, 0, 1] 
 
0  0  0  1  0  0  0 Suffiks av P[1: j-1] 
0  0  0  1  0  0  0 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:6]= [0, 0, 1, 2, 0, 1, 2] 
 
 
 
 
 
 

 
 
1  1  2  1  1  0  1  2 Suffiks av P[1: j-1] 
1  1  2  1  1  0  1  2 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:2]= [0, 0, 1] 
 
1  1  2  1  1  0  1  2 Suffiks av P[1: j-1] 
1  1  2  1  1  0  1  2 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:3]= [0, 0, 1, 0] 
 
1  1  2  1  1  0  1  2 Suffiks av P[1: j-1] 
1  1  2  1  1  0  1  2 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:4]= [0, 0, 1, 0, 1] 
 
1  1  2  1  1  0  1  2 Suffiks av P[1: j-1] 
1  1  2  1  1  0  1  2 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:5]= [0, 0, 1, 0, 1, 2] 
 
1  1  2  1  1  0  1  2 Suffiks av P[1: j-1] 
1  1  2  1  1  0  1  2 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:6]= [0, 0, 1, 0, 1, 2, 0] 
 
1  1  2  1  1  0  1  2 Suffiks av P[1: j-1] 
1  1  2  1  1  0  1  2 Prefiks av P[0: j-2] 
 
Next [0:7]= [0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1] 
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Oppgave 9 Sterke komponenter 
 
Anta at vi har en rettet graf G, og at vi lager en rettet graf G’ ved å la de sterke komponentene 
i G være nodene i G’, og at det går en kant mellom to noder i G’ hvis og bare hvis det går 
(minst) en rettet kant mellom (noder i) de to tilsvarende sterke komponentene i G.  Vis at G’ 
er en løkkefri rettet graf (en DAG). 
 
Svarforslag: 
 
Anta motsatt. Altså at G’ ikke er en DAG, dvs. at det er løkker i G’. La c’ og d’ være to ulike 
noder i G’ som er slik at det går stier c’ → d’ og d’ → c’ (altså at de inngår i en løkke). La C 
og D være de korresponderende sterke komponenter i G. La så x være en vilkårlig valgt node 
i C, og y en vilkårlig valgt node i D. Vi skal nå vise at dette medfører at x og y vil ligge i 
samme sterke komponent, slik at C og D ikke kan være ulike sterke komponenter i G, og c’ 
og d’ ikke ulike noder i G’.  
 
Stiene c’ → d’ og d’ → c’ i G’ kan godt passere internnoder m’ som korresponderer med 
andre streke komponenter M. I G vil vi finner vi de korresponderende stiene ved å følge 
sykelen i vet må være tilstede i den sterke komponenten M, fra noden vi kom inn i til noden vi 
går ut i fra. 
 
For å se at det går en sti fra x til y, holder det nå å observere at vi kan følge sykelen vi vet er i 
C fram til ”utgangen”, dvs. fram til kanten ut fra C som korresponderer til den første kanten i 
stien c’ → d’ (det kan være flere), og sykelen vi vet er i D fra ”inngangen”, dvs. fra kanten inn 
i D som korresponderer til den siste kanten i stien c’ → d’, og fram til y. Argumentet for stien 
fra y til x er helt analogt. x og y må altså ligge i samme sterke komponent. Antakelsen om at 
det går en løkke i G’ har altså ført til en selvmotsigelse.  
 


