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Uppgift 1. (8p)

L�at S

1

and S

2

vara m�angder inneh�allande positiva heltal. Tillverka en

algoritm som avg�or om S

1

och S

2

�ar disjunkta. Algoritmen ska g�a i

O(n log n) tid d�ar n = jS

1

j+ jS

2

j.

Uppgift 2. (8p)

En hamiltonv�ag i en graf �ar en v�ag som bes�oker varje nod exakt en g�ang.

Konstruera en algoritm som avg�or om riktade, acykliska grafer inneh�aller

hamiltonv�agar. Algoritmen skall g�a i linj�ar tid med avseende p�a grafens

storlek.

Uppgift 3. (8p)

En triangel i en graf �ar en cykel med l�angden 3. Konstruera en algoritm

som givet en grafs n�arhetsmatris kontrollerar om grafen inneh�aller en

triangel. Algoritmen ska g�a strikt snabbare �an O(n

3

) d�ar n �ar antalet noder

i n. (M.a.o. algoritmen skall g�a i O(n

3��

) tid f�or n�agot � > 0).

Uppgift 4. (8p)

Att l�osa linj�ara ekvationssystem (d.v.s. givet en rationell m� n-matris A

och en rationell m-vektor b hitta en rationell n-vektor s�adan att Ax = b) �ar

ett problem som �ar l�osbart i polynomisk tid. Visa att problemet blir

NP-fullst�andigt om man kr�aver att varje element i vektorn x skall vara

antingen 0 eller 1.

Uppgift 5. (8p)

Nodh�oljet till en oriktad graf G = (V;E) �ar en m�angd U � V s�adan att f�or

varje b�age (u; v) 2 E s�a �ar minst en av noderna u; v med i U . Att ber�akna

det minsta (med avseende p�a U :s storlek) nodh�oljet till en graf �ar ett

v�alk�ant NP-fullst�andigt problem. Visa att detta problem kan l�osas i linj�ar

tid om man begr�ansar sig till grafer som �ar tr�ad.


