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Algoritmer, 
datastrukturer och 

komplexitet, 
föreläsning 1

Första timmen: kursöversikt

Andra timmen: algoritmanalys, 
beräkningsmodellen RAM

Algoritmer – hur löser man problem effektivt?
beräkningsmodeller, konstruktionsmetoder,
analys av komplexitet och korrekthet,
exempel på olika slags algoritmer
Datastrukturer – hur lagrar man data effektivt?
Teoretiskt sett effektiva datastrukturer
Praktiskt sett effektiva datastrukturer
Komplexitet – hur svårt är det att lösa problem?
Lätta, svåra och oavgörbara problem
Reduktioner – omformulering av problem
Komplexitetsklasser: P, NP, PSPACE, RP, APX, NPO

ADK - kursinnehåll

Vad som krävs av dej

• Gör kursregistrering i personliga menyn på KTH-
webben

• Följ undervisningen (om du inte vill läsa in själv)
• Plugga under hela kursen
• Gör datorlabb 1-4 med teoriuppgifter (i par)
• Lös mästarprov 1 och 2, skriftligt och muntligt
• Gör teoritentan
• För högre betyg: muntlig tenta eller extralabb

Kursens pedagogik

• Studera på det sätt som är effektivast för dej!

• Koncentrerade entimmesföreläsningar med 
läsanvisningar.
Kom förberedd och var vaken för bästa resultat!

• Övningsuppgiftshäfte med lösningar 

• Momenten i kursen tränar verkliga arbetssituationer

• Aktiverande färgfrågor på föreläsningarna

• Undervisning byggd på pedagogisk forskning -
en hel doktorsavhandling om ADK las fram 2014! 

• Målrelaterade betygskriterier; välj själv betyg!

Förändringar från adk14

● Viggo och Stefan delar på kursen
● Två övningsgrupper på engelska och 

två på svenska
● Kraven vid 

mästarprovsredovisningarna ska 
presenteras i större detalj

● Modifierade betygskriterier, speciellt 
om analys av korrekthet

Relevanta förkunskaper 
i  datalogi

• Algoritmanalys
asymptotisk komplexitet angiven med O(…)

• Algoritmbeskrivning
pseudokod, motivering

• Algoritmer
sortering (insättnings-, urvals-, quicksort)
sökning (binär-, träd-, hashning)

• Datastrukturer
listor, köer, stackar, mängder, binärträd,
prioritetsköer (heapar), hashtabeller













































Exempel 3: Matriskedjemultiplikation

Matriskedjemultiplikation är problemet att hitta bästa sättet att multiplicera ihop en kedja av
matriser av varierande storlek. Genom att multiplicera ihop matriserna med varandra i en listig
ordning kan antalet operationer som krävs minimeras. Att multiplicera en a × b-matris och en
b× c-matris med vanlig matrismultiplikation tar abc talmultiplikationer.

Anta att man vill beräkna matrisprodukten A1A2 · · ·An där matris Ai har dimension ri−1×ri.
Låt M [i, j] stå för det minimala antalet multiplikationer som behövs för att räkna ut matrispro-
dukten AiAi+1 · · ·Aj . Rekursionsekvationen för M [i, j] är:

M [i, j] =

{

0 om i = j

mini≤k<j(M [i, k] +M [k + 1, j] + ri−1rkrj) om i < j

Här behövs alltså en tvådimensionell struktur (matris) för att lagra värdena i dynamiskpro-
grammeringsdatastrukturen. Basfallen är M [i, i], det vill säga diagonalen i (den triangulära) ma-
trisen M .

Beräkningsordning: Beräkna elementen efter stigande avstånd från diagonalen, alltså så att
indexen i och j skiljer sig mer och mer.

OptimalMatmul(M [1..n, 1..n], r) =
for i← 1 to n do M [i, i]← 0
for len← 1 to n− 1

for i← 1 to n− len

j ← i+ len

M [i, j]←∞
for k ← i to j − 1

t←M [i, k] +M [k + 1, j] + ri−1 · rk · rj
if t < M [i, j] then M [i, j]← t

Det minimala antalet multiplikationer beräknas av OptimalMatmul(M, r). Svaret finns då i M [1, n].
Algoritmen har komplexiteten O(n3).

Man vill inte bara veta det minimala antalet multiplikationer utan också i vilken ordning
man ska multiplicera ihop matriserna för att uppnå det minimala antalet. Låt oss bygga ut
OptimalMatmul så att man kan få reda på ordningen. Lägg till en hjälpmatris bryt[i, j] som inne-
håller var gränsen går mellan dom två matriserna som bildar produkten AiAi+1 · · ·Aj . Exempel:
bryt[7, 9] = 7 betyder att man ska multiplicera A7(A8A9) och bryt[7, 9] = 8 betyder att man ska
multiplicera (A7A8)A9.

Det enda vi behöver ändra i algoritmen är att göra tilldelningen bryt[i, j] ← k sist på sista
raden, dvs efter att värdet på M [i, j] uppdaterats.

Skriv allra sist i algoritmen ut hur multiplikationen ska ske i form av ett parentesuttryck där
matriserna symboliseras med A, till exempel (((AA)A)(AA)), genom att anropa nedanstående
metod med SkrivParentetiserat(1, n, bryt).

SkrivParentetiserat(a, b, bryt[1..n, 1..n]) =
if a = b then Write(’A’)
else

Write(’(’)
SkrivParentetiserat(a, bryt[a, b], bryt)
SkrivParentetiserat(bryt[a, b] + 1, b, bryt)
Write(’)’)























Föreläsning i ADK

Textsökning

Automater

En portkodsautomat med nio knappar kan se ut så här:
A B C

D E F

G H I

Anta att den rätta knappföljden är DEG. Då har automaten fyra olika tillstånd:

1. Starttillstånd.

2. Knapptryckning D har just gjorts.

3. Knapptryckningarna DE har just gjorts.

4. Knapptryckningarna DEG har just gjorts. Låset öppnas.

När automaten är i ett visst tillstånd och en viss knapp trycks ner övergår den i ett nytt tillstånd,
och det kan beskrivas med en övergångsmatris:

A B C D E F G H

1 1 1 1 2 1 1 1 1 Exempel: Om automaten är i tillstånd 3
2 1 1 1 2 3 1 1 1 och knapp D trycks ner övergår den till
3 1 1 1 2 1 1 4 1 tillstånd 2
Man kan också rita en graf med fyra noder (som representerar tillstånden) och en massa bokstavs-
märkta pilar (som visar vilka övergångar som finns).

Textsökning

Samma automat kan användas för textsökning, till exempel för att söka efter GUD i bibeln.
Bokstav efter bokstav läses och automaten övergår i olika tillstånd. När fjärde tillståndet uppnås
har man funnit GUD. Datalogins fader, Donald Knuth, uppfann en enkel metod att konstruera och
beskriva automaten. En Knuth-automat har bara en framåtpil och en bakåtpil från varje tillstånd.
Så här blir den:

Ett nolltillstånd har skjutits in längst till vänster. Automaten startar emellertid i tillstånd 1, som
har ett G i noden. Den tjuvtittar på första boktaven i bibeln, och om det är ett G läser den G-et
och går till höger. Annars följer den bakåtpilen utan att glufsa bokstaven. I nolltillståndet glufsar
den alltid en bokstav och går till höger. Koden blir i princip så här:

int i=1;

while (i<4) {

if (i==0 || Mio.nextChar()==gud[i]) {

i++;

Mio.GetChar();

}

else

i = next[i];

}



Här är gud[i] i-te bokstaven i det sökta ordet och next[i] det tillstånd man backar till från
tillstånd i. Nextvektorn (bakåtpilarna) i vårt exempel blir

i next[i]

1 0

2 1

3 1

Om vi i stället söker efter ADAM i bibeln blir Knuth-automaten så här:

Nextvektorn för ADAM blir alltså den här:

i next[i]

1 0

2 1

3 0

4 2

För GUD gick bakåtpilen från tillstånd 3 till tillstånd 1, men här vore meningslöst att två gånger i
rad kolla om bokstaven är A. Bakåtpilen från tillstånd 4 till tillstånd 2 kräver också en förklaring.
Om vi har sett ADA och nästa bokstav inte är ett M kan vi i alla fall hoppas att det A vi just
sett ska vara början på ADAM. Därför backar vi till tillstånd 2 och undersöker om det möjligen
kommer ett D. Reglerna för hur nextvektorn bildas kan sammanfattas så här:

• next[1]=0.

• Annars är next[i]= 1 om ordet inte upprepar sig.

• . . . men om de j senaste bokstäverna vi sett bildar början på sökordet sätts next[i]← j + 1.

• . . . men om bokstav j + 1 är samma som bokstav i sätts i stället next[i]←next[j + 1].

Reglerna kan programmeras i några få satser och ger då den algoritm för textsökning som upp-
kallats efter Knuth, Morris och Pratt: KMP-automat.

Horspools algoritm för sökning efter ordet P i strängen T

Horspool(P [1..m], T [1..n])=
foreach c ∈ Alphabet do Table[c] ← m

for j ← 1 to m − 1 do Table[P [j]] ← m − j

i ← m

while i ≤ n do

if P [m] = T [i] then

if P [1..m − 1] = T [i − m + 1..i − 1] then return i − m + 1
i ← i + Table[T [i]]

return ”ingen matchning”

















































Föreläsning 27–28 i ADK

NP-fullständighetsreduktioner

1. Minimal dominerande mängd

Optimeringsproblemet Minimal dominerande mängd definieras på följande sätt:

Inmatning: En oriktad graf G = 〈V,E〉.
Lösning: En delmängd S ⊆ V av hörnen som dominerar V , det vill säga för varje
v ∈ V är antingen v ∈ S eller finns det ett u ∈ S så att (u, v) ∈ E.
Målfunktion: Antal hörn i S.
Problem: Minimera målfunktionen.

Formulera minimeringsproblemet som ett beslutsproblem och visa att det är NP-fullständigt.

Lösning:

Inför ett mål M i indata:

Inmatning: En oriktad graf G = 〈V,E〉, ett positivt heltal M .
Fråga: Finns det en delmängd S ⊆ V med högst M hörn som dominerar V ,
det vill säga för varje v ∈ V är antingen v ∈ S eller finns det ett u ∈ S så att
(u, v) ∈ E?

Om vi får en lösning (S) given så kan vi kontrollera att den är giltig genom att kontrollera
att |S| ≤M och att S verkligen dominerar hela V . Detta tar bara linjär tid i grafens storlek.
Därmed ligger problemet i NP.

För att vi ska kunna visa att problemet är NP-svårt reducerar vi det känt NP-fullständiga
problemet Hörntäckning till vårt problem. I hörntäckningsproblemet är indata en oriktad
graf G′ = 〈V ′, E′〉 och ett positivt heltal M ′. Frågan är ifall det finns M ′ hörn i G′ som till-
sammans täcker alla kanter i G′, det vill säga så att varje kant har minst en av ändpunkterna
bland dom M ′ hörnen.

Givet grafen G′ så konstruerar vi en ny graf G som består av hela G′ (utom eventuella
isolerade hörn) utvidgad med ett extra hörn och två extra kanter för varje kant i E′. För
varje kant (u,w) ∈ E′ skapar vi nämligen ett nytt hörn vuw som är förbundet till både u och
w med två kanter. Vi låter M = M ′. Reduktionen går att göra i linjär tid i antalet kanter.

Låt oss först visa att om det finns en hörntäckning av storlek M ′ i G′ så kan man skapa
en dominerande mängd av storlek M ′ i G. För varje kant (u,w) i G′ är antingen u eller w

med i hörntäckningen, vilket betyder att hörntäckningen dominerar både u, w och vuw i G.
Hörnen i hörntäckningen bildar alltså en dominerande mängd av rätt storlek.

Nu återstår bara att visa att om det finns en dominerande mängd av storlek M = M ′ i G så
finns det en hörntäckning av storlek M ′ i G′. Ta den dominerande mängden och modifiera
den så att inga hörn av typen vuw finns med i den dominerande mängden. Om ett hörn vuw
är med kan vi alltid byta ut det mot antingen u eller w, för det kan inte dominera något
annat hörn än u och w, och både u och w dominerar både u och w. Nu är den modifierade
hörnmängden en hörntäckning av storlek M ′. Anledningen är att alla vuw-hörn måste vara
dominerade, vilket betyder att antingen u eller w är med, varför kanten (u,w) är täckt.

2. Konstruktion av dominerande mängd

Turingreducera det konstruktiva optimeringsproblemet till optimeringsproblemet, det vill
säga konstruera en minimal dominerande mängd genom att anropa en algoritm för optime-
ringsproblemet (högst ett polynomiskt antal gånger).



Lösning:

Anta att algoritmen MDM(G) returnerar storleken på den minimala dominerande mängden
i G. Idén är att man tar ett hörn v i taget i grafen och lägger till en kant mellan detta hörn
och ett nyskapat hörn. Om storleken på den minimala dominerande mängden då inte ökar
vet man att v kan vara med i den minimala dominerande mängden. Vi låter det nya hörnet
sitta kvar så att vi är säkra på att v är med i den dominerande mängd som vi håller på att
konstruera. Om storleken däremot ökar så vet vi att hörnet inte kan vara med i den minimala
dominerande mängden.

Konstruktivdominerandemängd(G = 〈V,E〉)=
m←MDM(G)
D ← ∅
for v ∈ V do

Låt G′ vara G utvidgad med ett nytt hörn xv och en kant (xv, v).
if MDM(G′) = m then G← G′; D ← D ∪ {v}

return D

|V |+ 1 anrop av MDM görs.

3. Satisfierbarhet av formel med begränsat antal variabelförekomster

Ett sätt att begränsa indata till problemet Cnf-Sat är att begränsa antalet literaler i varje
klausul till exakt 3. Då får vi 3-Cnf-Sat. I denna uppgift ska vi studera ett annat sätt att
begränsa indata, nämligen till formler där varje variabel förekommer högst 3 gånger. Låt oss
kalla satisfierbarhetsproblemet för denna typ av formler för Cnf-Sat(3)

Ett exempel på indata till Cnf-Sat(3) är

(x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x4) ∧ (x1 ∨ x2 ∨ x5) ∧ (x1 ∨ x3) ∧ (x2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ x5) ∧ (x5 ∨ x6).

Visa att Cnf-Sat(3) är NP-svårt!

Bevis:

Låt oss reducera Cnf-Sat till Cnf-Sat(3). Anta att variabeln xi förekommer m ≥ 3 gånger
i CNF-formeln. Ersätt dessa m förekomster med nya variabler yi,1, yi,2, . . . , yi,m. För att
dessa variabler ska tvingas ha samma värde lägger vi till uttrycket (yi,1 ⇒ yi,2) ∧ (yi,2 ⇒
yi,3)∧ · · · ∧ (yi,m−1 ⇒ yi,m)∧ (yi,m ⇒ yi,1) som också kan skrivas på CNF som (yi,1 ∨ yi,2)∧
(yi,2 ∨ yi,3) ∧ · · · ∧ (yi,m−1

∨ yi,m) ∧ (yi,m ∨ yi,1). Varje y-variabel förekommer nu exakt tre
gånger. Byt på samma sätt ut alla x-variabler i formeln. Detta tar polynomisk tid.

4. Konsultoptimering

Du har en programutvecklingsfirma men inga anställda så du är tvungen att anlita kon-
sulter. Du har n stycken små programmeringsjobb på gång, och dom tar i tur och ordning
a1, a2, . . . , an timmar att utföra. Du har möjlighet att hyra in konsulter från konsultfirman
Individor. Individor erbjuder k konsulter, och dom kräver s1, s2, . . . , sk kronor i lön per dag
(respektive). Varje arbetsdag är 8 timmar lång, och varje programmeringsjobb måste utföras
av en och samma konsult under en och samma dag. Två konsulter kan alltså inte dela på
ett jobb, och en konsult kan inte dela upp ett jobb på flera dagar. Din totala budget för
konsultarvoden är B kronor. Alla tal i indata är ickenegativa rationella tal.

Problemet är att avgöra vilka konsulter som ska anlitas vilka dagar och vilken konsult som ska
göra vilka programmeringsjobb under vilken dag. Målet är att alla programmeringsjobben
ska klaras av på så få dagar som möjligt. Du måste förstås hålla löneutgifterna inom budgeten
B.

Formulera detta optimeringsproblem matematiskt som ett beslutsproblem. Visa sedan att
problemet är NP-fullständigt. Du får reducera vilket problem som helst som visats NP-
fullständigt i kursen.



Lösning:

Ett beslutsproblem får vi om vi inför ett mål D för antalet dagar. Matematisk problemfor-
mulering:

Inmatning: Ickenegativa rationella tal a1, a2, . . . , an, s1, s2, . . . , sk. Ickenegativa
heltal B och D.
Fråga: Finns det någon k×D-matris M som består av delmängder av talen [1..n]
så att nedanstående fyra villkor är uppfyllda. (M anger vilka jobb som ska utföras
under vilken dag och av vilken konsult.)

– Varje tal i intervallet [1..n] finns med i någon delmängd Mi,j . (Varje jobb blir
gjort.)

– För alla i, j, x, y gäller att Mi,j och Mx,y är disjunkta. (Inget jobb görs av
flera konsulter eller under flera dagar.)

– För alla i, j gäller att
∑

x∈Mi,j
ax ≤ D. (Ingen arbetsdag är längre än 8 tim-

mar.)

–
∑

i sici ≤ B, där ci anger hur många element på rad i i matrisen M som
inte är tomma mängden. (Konsulternas sammanlagda löner överskrider inte
budgeten.)

Konsultproblemet ligger i NP eftersom vi kan gissa en lösningsmatris M och sedan kolla dom
fyra villkoren ovan i polynomisk tid.

Vi visar att konsultproblemet är NP-svårt genom att reducera lådpackningsproblemet. I
lådpackningsproblemet är frågan ifall n ickenegativa och rationella vikter w1, w2, . . . , wn kan
packas i K stycken lådor som var och en högst kan innehålla vikten 1. Vi anlitar en enda
konsult som jobbar gratis och med budgeten 0. Varje låda låter vi motsvara en dag och varje
vikt låter vi motsvara ett jobb. Eftersom en låda rymmer 1 kilo och en dag 8 timmar så
måste varje vikt multipliceras med 8.

Lådpackning(w1, w2, . . . , wn,K)=
for i← 1 to n do

ai ← 8wi

s1 ← 0
B ← 0
D ← K

return Konsult(a1, a2, . . . , an,s1, B, D)

Detta är en riktig reduktion för det finns en packning av w1, w2, . . . , wn i K stycken 1-
kiloslådor om och endast om det finns en schemaläggning av jobben a1, a2, . . . , an på D dagar
med en enda gratis konsult som jobbar högst 8 timmar per dag. Kopplingarna mellan lådor
och dagar samt mellan vikter och jobb gör detta uppenbart i båda riktningarna. Reduktionen
tar polynomisk tid, så konsultproblemet är NP-svårt.

Eftersom konsultproblemet ligger i NP och är NP-svårt så är det NP-fullständigt.

5. Max 2-Cnf-Sat

Satisfierbarhetsproblemet för booleska CNF-formler där varje klausul består av högst två
literaler kallas 2-Cnf-Sat. Till skillnad från 3-Cnf-Sat som är NP-fullständigt så är fak-
tiskt 2-Cnf-Sat lösbart i polynomisk tid. Max 2-Cnf-Sat är ett optimeringsproblem som
generaliserar 2-Cnf-Sat. Där kräver man inte att alla klausuler ska vara satisfierade utan
vill istället veta hur många klausuler som som mest kan satisfieras samtidigt. Motsvarande
beslutsproblem frågar, givet en 2-CNF-formel och ett mål K, om det finns någon variabel-
tilldelning som satisfierar minst K klausuler.



Betrakta följande tio klausuler:
(x), (y), (z), (w),

(¬x ∨ ¬y), (¬y ∨ ¬z), (¬z ∨ ¬x),

(x ∨ ¬w), (y ∨ ¬w), (z ∨ ¬w).

Räkna ut hur många av dessa klausuler som kan satisfieras samtidigt och använd sedan detta
för att visa att Max 2-Cnf-Sat är NP-fullständigt.

Lösning (Engelsk läsövning)
We notice that the clauses are symmetric with respect to x, y and z (but not w). So, assume
that all three of x, y and z are true. Then the second row is lost, and we can get all the rest
by setting w to true. If just two of x, y and z are true, then we lose a clause from the first
row, and one clause from the second row. Then we have a choice: If we set w to true, we get
one extra clause from the first row; if we set w to false, we get one from the third. So, we
can again satisfy seven clauses, and no more. If only one of x, y and z is true, then we have
one clause from the first row and the whole second row. For the third row, we can satisfy
all three clauses by setting w to false, but then we lose (w). The maximum is again seven.
However, suppose that all three are false. Then it is easy to see that we can satisfy at most
six clauses: The second and third row.

Thus we have found that any truth assignment that satisfies (x ∨ y ∨ z) can be extended
to satisfy seven of the clauses and no more, while the remaining truth assignment can be
extended to satisfy only six of them. Now we can construct a reduction of 3-Cnf-Sat to
Max 2-Cnf-Sat. For every clause (α ∨ β ∨ γ) we add the ten clauses above, with α, β

and γ replacing x, y and z; w is replaced by a new variable w, particular to the clause. We
call these ten clauses a group. If the 3-Cnf-Sat problem instance has m clauses, then the
constructed Max 2-Cnf-Sat instance has m groups, consisting of 10m clauses. The goal is
chosen as K = 7m.

A satisfying assignment for the 3-Cnf-Sat problem instance gives us an assignment of the
Max 2-Cnf-Sat instance in which exactly seven clauses in each group are satisfied (by
above we can always obtain this by choosing the value of the w variables in the right way).
Conversely, suppose that 7m clauses can be satisfied. Since we know that in each group we
can satisfy at most seven clauses, and there are m groups, seven clauses must be satisfied in
each group. However, such an assignment would satisfy all clauses in the 3-Cnf-Sat problem
instance.

Finally, it is easy to check that Max 2-Cnf-Sat is in NP, and that the reduction can be
carried out in polynomial time.


















