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Obligatorisk oppgave 2 
INF 3/4130, 2006 

Innleveringsfrist er fredag 27. oktober  
 
 

Oppgave 1 (Splay-trær) 
Lag en implementasjon av innsettings-operasjonen for splay-trær som bygger på å gå 
rekursivt ned i treet for å sette inn den nye noden. Om en node med den aktuelle 
verdien allerede finnes, skal ingen ny settes inn. Splay-opersjonen som bringer denne 
noden opp til roten skal så gjørs mens rekursjonen trekker seg tilbake mot roten (altså, 
splay-operasjonen gjøres "bottom up"). Det som skal programmeres er altså en variant 
av det som diskuteres først i annet avsnitt av kap. 12.1. i Weiss. Vi skal ikke ha 
foreldre-pekere, men om man ønsker kan man bruke en eksplisitt stakk som lagrer 
veien fra roten og ned til den aktuelle noden (og da kanskje også gjøre splay-
operasjonen helt etter rekursjonen). Verdiene i treet skal være heltall, og nodene i 
treet skal være standard søketre-noder, altså uten foreldrepekere. Input til metoden 
er verdien det skal søkes etter, mens peker til roten av treet ligger f.eks. i en statisk 
variabel i nodeklassen. Metoden skal levere en boolsk verdi som angir om verdien var 
i treet fra før (false) eller ble satt inn nå (true). 
 
Input/output etc.: Det skal lages et hovedprogram omkring dette som får inn to filnavn 
ved oppstart, og som fra den første fila leser sekvensen av heltallsverdier som skal 
settes inn (eller oppsøkes). På den andre fila skal programmet skrive ut treet på 
følgende format: Skriv ut nodene i innfiks rekkefølge med (dybde,verdi) for hver 
node. (Dette gjøres greiest med en rekursiv prosedyre, og det er altså samme format 
som i Oppgave 1 i Oblig 1.) Start utskriften fra hver operasjon på ny linje, og start 
linja med den verdien som skal settes inn. 
 
Angående uttesting så kan man bruke eksempelet i figur 4.47 og utover i Weiss (side 135-
137 i utgaven med copyright fra 1999, som det også kopieres fra) som testdata: 
Sett inn 1, 2, …, 32. Utskriften skal siste gang bli: 
    32 (31,1) (30,2) … (0, 32) 
Aksesser 1 (sett inn 1 vil virke slik). Utskrift: 
    1 (0,1) (16,2) (17,3) … (1,32) 
Aksesser 2: 
    2 (1,1) (0,2) (9,3) (8,4) … (1,32) 
Osv. … 
Disse input-dataene kommer på fila ”~inf3130/Oblig2/Opg1-test1.txt”, og blir også gjort 
tilgjengelige på nettet. 
 
 
Oppgave 2 (Flyt i nettverk) 
Denne oppgaven går ut på å implementere FordFulkerson-algoritmen, med bruk av 
kortest mulig forbedringsveier i hvert skritt (Edmonds og Karps variant).  Alle 
kapasiteter skal være heltallige, og et problem skal angis slik:  Først en linje med 
antall noder m, og så m linjer med m tall i hver som angir kapasitetene mellom hvert 
par av noder. Vi kan tenke oss at nodene er nummerert fra 1 til m, og da er node 1 
kilde og node m sluk. Et eksempel kan være slik: 
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5 
0  5  1  0  0 
0  0  1  4  0 
0  2  0  0  6 
0  0  1  0  1 
0  0  0  0  0 
 
Merk at det altså kan være positiv kapasitet både fra en node u til en node v, og fra v 
til u.  Langs diagonalen angis tallet null.  Det vil aldri gå kanter inn i kilden eller ut av 
sluket (og dermed vil første kolonne og siste linje alltid ha bare nuller). 
 
Svaret skal angis ved at det på egen linje skrives ut maksimal flyt fra kilde til sluk og 
hvor mange forbedrings-steg algoritmen brukte. Videre skal det på m linjer med m tall 
i hver skrives ut flyt på hver enkelt kant.  På egen linje til slutt skal man skrive ut 
nummeret på de nodene som er på ”kilde-siden” av et kutt med kapasitet lik flyten. 
 
4  <antall forbedrings-skritt> 
0  3  1  0  0 
0  0  1  2  0 
0  0  0  0  3 
0  0  1  0  1 
0  0  0  0  0 
Kutt: 1 2 4 
 
Hint til løsningen:  Det kan være greit å holde kant- og kapasitet-informasjonen i 
m*m- arrayer.  Da kan man greit unne seg hvertfall tre slike arrayer: Én for det 
opprinnelige problemet (N), én for den flyten man i øyeblikket har på hver kant ( f ), 
og én med de flytforandringene som er mulig (Nf), som i figur 14.8.  NB: En ting man 
må passe litt ekstra på her er de node-parene der det er kapasitet begge veier (og om 
man her vil bruke en fjerde m*m-array, så er det greit).  Ellers er det jo bare å 
gjennomføre et bredde-først søk med en FIFO-kø, og det er kanskje lurt å ha en 
boolsk array som angir om noden er sett i dette søket. 
 
Programmet skal få angitt to filnavn ved oppstart, og på den første kan det ligge flere 
oppgaver etter hverandre, med en blank linje mellom.  Fila avsluttes ved at m angis til 
null.  På den andre fila skal man skrive ut svarene som angitt over, med en blank linje 
mellom. 
 
Et passelig sett med test-data kommer på fila ”~inf3130/Oblig2/Opg2-test1.txt”, og på 
fila ”~inf3130/Oblig2/Testsvar-Opg2.txt” ligger det vi mener er riktige svar for disse 
testdataene.  Dette blir også gjort tilgjengelig på nettet. 
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Oppgave 3 (Matching i generelle grafer) 
(Vi kommer tilbake til hvordan svaret på denne oppgaven skal leveres) 

 
Spørsmål A: Med utgangspunkt i grafen over og den angitte matchingen, skal du 
utføre ett skritt av den generelle matching-algoritmen (altså den ”under-algoritmen” 
som enten fører til en forbedringsvei, eller til en situasjon som viser at ingen 
forbedringsvei finnes). Du skal finne en rekkefølge å se på kantene i som tilfredstiller 
følgende krav: 

- Fra begynnelsen skal du gro treet fra roten e, og fortsette med det på en måte 
som gjør at noden p i første omgang blir en S-node.  

- Etter det kan du bygge videre ut også fra de andre røttene (c, i og h), men slik 
at det oppstår minst to blomster før du finner en forbedringsvei, og at den 
forbedringsveien du til slutt finner går mellom nodene e og i. 

 
Svar ved å beskrive hvordan situasjonen er like før du finner forbedringsveien, ved å 
angi: 

- Hvilke kanter er med i ett eller annet tre? Det holder her å angi det for ikke-
matchede kanter. 

- Hvilket merke (S-merke, F-merke eller P-merke) er det på de forskjellige 
nodene. 

- Angi hvilke blomster er oppstått, ved å tegne en firkant rundt hver av dem. 
- Angi hvilken kant det er som gjør at du til slutt finner en forbedringsvei 

Du kan la S-noder inne i blomster forbli S-noder, selv om de i en viss forstand går 
over til å bli F-noder (men det markeres altså i stedet ved at blomsten angis ved en 
firkant). 
 
Tegn til slutt ut grafen med den nye matchingen du får ved å ”bruke” den 
forbedringsveien som ble funnet. 
 
Spørsmål B: Utfør et skritt til av algoritmen, og angi (på samme måte som beskrevet 
over) hvordan situasjonen er når denne trebyggingen stopper.  Her kan du velge 
rekkefølge fritt.  Finnes det noen komplett matching for denne grafen? 
 
 
Selve leveringen 
Angående leveringen av oppgavene 1 og 2 (oppgave 3 kommer vi tilbake til), så er 
følgende oppskrift gitt av gruppelæreren for hvordan han vil ha det: Legg Java-filene og 
andre filer i en mappe kalt Oblig2_<ditt brukernavn> og pakk dem 
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til en tar.gz-, zip- eller rar-fil.  Slik gjøres det i Linux (mens du står i katalogen som 
mappen ligger i) på kommandolinja: 
       tar cvfz Oblig2_<ditt brukernavn>.tar.gz Oblig2_<ditt brukernavn> 
Fila sendes til inf3130-1@ifi.uio.no 
 
Du behøver ikke legge med utskrift fra noen kjøring, men vi forutsetter at du hvertfall 
har fått programmene til å virke for testdataene angitt i oppgaven, og helst mange flere du 
selv har laget. Om du er i tvil om noe, ta kontakt med gruppelæreren pr. mail. Med i 
leveringen skal det også følge en forside der ditt fulle navn og brukernavn står på 
toppen, og der du eventuelt kommenterer ting du har gjort på en spesiell måte, eller annet 
du vil formidle sammen med besvarelsene.  Om den er i rent tekst-format eller PDF-
format er det greiest. 
 
                                                     - - - o o o - - - 


