
Opgaven werkcollege 11 (week 13)

Opgave 1. Beschouw de volgende instantie van SAT: U = {x1, x2, x3, x4}
en

C = (x1 ∨ x3) ∧ (x1 ∨ x4) ∧ (x2 ∨ x3 ∨ x4) ∧ (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x4)

(a) Is er een waardetoekenning voor U die de expressie C waar maakt?

(b) Construeer een expressie C ′ met precies drie literals per clause die waar
is d.e.s.d.a. C waar is.

(c) Laat zien dat 3-SAT, de versie van SAT met precies drie literals per
clause, NP-volledig is.

Opgave 2. Beschouw de volgende twee problemen.

Vertex Cover
Gegeven: een graaf G en een getal k ∈ Z.
Beslis: bestaat er een vertex cover in G van hoogstens k punten? (Een
vertex cover is een verzameling punten die alle lijnen raakt.)

Independent Set
Gegeven: een graaf G en een getal k ∈ Z.
Beslis: bestaat er een independent set in G van minstens k punten? (Een
independent set is een verzameling punten waarvoor er geen lijn is die twee
punten uit de verzameling verbindt.)

(a) Toon aan dat voor een graaf G = (V,E) en W ⊆ V de volgende
uitspraken equivalent zijn:

(1) W is een vertex cover;

(2) V \W is een independent set;

(3) V \W is een clique in het complement G van G (dit is de graaf met
dezelfde punten als G en een lijn {u, v} precies dan als {u, v} /∈ E).

(b) Toon aan dat Vertex Cover en Independent Set NP-volledig zijn.
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Opgave 3. Gegeven is dat het onderstaande probleem Directed Hamil-
tonian Cycle NP-volledig is. Laat zien dat TSP in een gerichte graaf
NP-volledig is.

Directed Hamiltonian Cycle
Gegeven: een gerichte graaf D en een getal k ∈ Z.
Beslis: is er een gericht circuit in D dat elk punt precies één keer doorloopt?

Opgave 4. Beschouw de volgende twee problemen.

Partitie
Gegeven: positieve gehele getallen a1, . . . , an.
Beslis: is er een deelverzameling ⊆ {1, . . . , n} zodanig dat∑

j∈S

aj =
∑
j /∈S

aj?

0,1-Knapsack
Gegeven: positieve gehele getallen c1, . . . , cm en k.
Beslis: is er een vector x ∈ {0, 1}m waarvoor

m∑
j=1

cjxj = k?

Gegeven is dat Partitie NP-volledig is. Laat zien dat 0,1-Knapsack
ook NP-volledig is.
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Opgave 5. (feedbackopgave) We bestuderen n patiënten die aan een
bepaalde ziekte lijden en m genen. We vermoeden dat in elk van de patiënten
de ziekte veroorzaakt wordt door een mutatie van één van deze genen. Gegeven
is een n ×m matrix M waarin Mi,j = 1 als in patiënt i gen j gemuteerd is
en anders is Mi,j = 0. We willen er achter komen welke genen de ziekte
veroorzaken. Daarom zoeken we een zo klein mogelijke verzameling J van
genen zodanig dat in elke patiënt tenminste één gen uit J gemuteerd is. De
beslissingsvariant van dit probleem is als volgt:

Genes
Gegeven: n×m matrix M met Mi,j ∈ {0, 1} en k ∈ Z.
Beslis: bestaat er een J ⊆ {1, . . . ,m} met |J | ≤ k zodanig dat voor alle
i ∈ {1, . . . , n} er tenminste één j ∈ J bestaat met Mi,j = 1.

Bewijs dat Genes NP -volledig is.

Hint: gebruik Opgave 2.

Opgave 6. Bewijs dat het onderstaande beslissingsprobleem NP-volledig
is.

Buren Incident
Gegeven: graaf G = (V,E) en k ∈ N.
Beslis: is er een deelverzameling V ′ van V met |V ′| ≤ k zodanig dat voor
elke lijn e ∈ E er een punt v ∈ V ′ bestaat zodanig dat e incident is met v of
met een buur van v.

Hint: gebruik Opgave 2.
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