
Opgaven week 6

Opgave 1. Bepaal het kortste pad van s naar t in de volgende gerichte
graaf met behulp van Dijkstra’s algoritme. Het label van elke pijl is de lengte
van die pijl. Schrijf elke stap goed op en geef als antwoord het pad en de
bijbehorende lengte.
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Opgave 2.

a) Bepaal een bovengrens op de maximale stroom van s naar t met behulp
van een s-t snede in het volgende netwerk. Het label van elke pijl (i, j)
is de capaciteit bij.
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b) Bepaal de maximale stroom van s naar t in het netwerk met behulp
van het algoritme van Ford en Fulkerson. Schrijf elke stap goed op en
geef als antwoord de waarde van de maximale stroom, en over welke
pijlen de stroom wordt vervoerd.

Opgave 3. Beschouw een Max Flow probleem waarin ook elke knoop een
zekere capaciteit heeft. Laat zien hoe dit probleem omgeschreven kan worden
tot een standaard Max Flow probleem met alleen capaciteiten op de pijlen,
waardoor het algoritme van Ford-Fulkerson gebruikt kan worden om het op
te lossen.

Opgave 4. 62 mannelijke en 34 vrouwelijke studenten willen groepjes van
twee maken om samen huiswerkopgaven te maken. Elke student(e) heeft een
lijstje gemaakt van mogelijke partners waarmee hij/zij wel samen zou willen
werken. Toevallig heeft elke mannelijke student alleen vrouwelijke studentes
op zijn lijstje staan, en heeft elke vrouwelijke studente alleen mannelijke
studenten op haar lijstje staan. Alle lijstjes worden aan één studente gegeven.
Aan haar wordt gevraagd om zo veel mogelijk groepjes van twee te maken,
zodanig dat elke groepje graag met elkaar wil werken (d.w.z. op elkaars lijstje
staan). Modelleer dit probleem als een Max Flow probleem.

Opgave 5. (feedbackopgave) Beschouw de LP formulering van het
kortste-pad probleem zoals besproken in de hoorcolleges. Stel dat pijlen ook
negatieve lengtes mogen hebben. Neem aan dat er voor elk punt v een gericht
pad bestaat vanuit punt s naar v, en een gericht pad vanuit v naar t. Bewijs
dat de volgende uitspraken equivalent zijn:

(i) Er bestaat een kortste s-t wandeling.

(ii) Het duale LP probleem heeft een toegelaten oplossing.

(iii) Er is geen gericht circuit met negatieve totale lengte.

Opgave 6. Bewijs dat in elke iteratie van het algoritme van Dijkstra, en
voor elk punt v, de waarde van ρ(v) gelijk is aan de lengte van een kortste
pad van s naar v dat (naast v) alleen punten uit W gebruikt.
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