
Opgaven werkcollege 7 (week 8)

Opgave 1.

(a) Zij f(n) = 10n3 + 100n2 + 200 en g(n) = n3. Laat zien dat f(n) =
Θ(g(n)).

(b) Zij f(n) = 2n en g(n) = n! . Zijn de volgende beweringen waar of niet
waar?

(i) f(n) = O(g(n))

(ii) g(n) = O(f(n))

Opgave 2. Geef een voorbeeld van een functie die noch polynomiaal noch
exponentieel is.

Opgave 3. Beschouw voor grafen G = (V,E) het aantal lijnen als functie
van het aantal punten n = |V |.

(a) Een graaf is samenhangend als er een pad bestaat tussen elk tweetal
punten. Laat zien dat |E| = Ω(n) voor de klasse van samenhangende
grafen.

(b) Laat zien dat |E| = O(|V |2) voor alle grafen.

(c) Laat zien dat |E| = O(|V |) voor bomen.

Opgave 4. Leg uit dat voor een algoritme met als invoer een samen-
hangende graaf een complexiteit van O((|V | + |E|)k) equivalent is met een
complexiteit van O(|E|k), voor alle k ∈ N.
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Opgave 5. Beschouw problemen met als invoer een graaf G = (V,E)
met een gewicht w(e) > 0 voor elke lijn e. Pas elk van de behandelde repre-
sentaties (adjacency matrix, incidence matrix, adjacency lists) aan om zulke
gewogen grafen te representeren. Geef, voor elk van de drie representaties,
de invoerlengte als functie van |V |, |E| en W = max{w(e) | e ∈ E}.

Opgave 6. Stel je bevindt je in een kamer midden in een labyrint en wilt
de uitgang vinden. Je bedenkt daarvoor het volgende algoritme:

• Elke keer als je een gang inloopt markeer je die gang met een ×.

• Wanneer je een kamer voor de eerste keer binnenloopt, markeer je de
gang waardoor je binnenkomt met een ◦.

• Wanneer je een kamer verlaat:

1. loop je nooit een gang in die al gemarkeerd is met een ×;

2. loop je alleen een gang in die gemarkeerd is met een ◦ als er geen
andere opties zijn (d.w.z. als alle andere gangen gemarkeerd zijn
met een ×).

(a) Bewijs dat je altijd een weg naar de uitgang vindt, mits die bestaat.

(b) Geef de looptijd van dit algoritme in termen van het aantal kamers en
het aantal gangen.

Opmerkingen: een label geldt alleen in de kamer waar het label bij de gang
staat (niet voor beide kanten van de gang). Je verwijdert geen labels. In elke
kamer kunnen bij elke gang twee labels komen te staan.

Opgave 7. (feedbackopgave) Beschrijf een algoritme met looptijd O(|E|)
voor het volgende probleem.

Gegeven: een graaf G = (V,E) en punten s, t ∈ V
Beslis: is er een pad van s naar t in G?
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