
Tietorakenteet ja algoritmit, Kurssikoe 18.10.2013

Tentissä saa olla mukana käsin kirjoitettu yksi A4-kokoinen "lunttilappu", jonka molem-
milla puolilla saa olla tekstiä.

Vastaa kuhunkin tehtävään erilliselle konseptipaperille. Kirjoita jokaisen paperin yläkul-
maan kurssin nimi, kokeen päivämäärä, nimi, nimikirjoitus ja opiskelijanumero.
Vaikka jättäisit johonkin tehtävään vastaamatta, tulee kysymyksen vastauspaperi siinäkin
tapauksessa palauttaa.

Tehtävissä, joissa pyydetään algoritmia, voit käyttää kurssimateriaalin tyyppistä pseudo-
koodia tai muita ymmärrettäviä pseudokoodityylejä, tai oikeata ohjelmointikieltä, esim.
Javaa. Jos käytät oikeata ohjelmointikieltä, älä käytä mitään kielen erikoista piirrettä tai
valmiita kirjastoja.

Vastaukset on aina perusteltava. Esimerkiksi, jos kysytään algoritmin aikavaativuutta, ei
riitä todeta aikavaativuutta ilman selitystä. Ellei muuta sanota, saa aika- ja tilavaativuu-
det esittää O-muotoisina, mutta tarkoitus on antaa mahdollisimman tiukkoja pahimman
tapauksen vaativuuksia.

1. [4 pistettä] Vastaa lyhyesti (muutamalla rivillä) seuraaviin kysymyksiin.

(a) Mikä on algoritmin invariantti?

(b) Mitkä ovat minimikeon kekoehdot?

(c) Mikä on avoin hajautus?

(d) Mikä on ylivuotoketju?

2. [6 pistettä]

(a) [3 pistettä] Lisää tyhjään maksimikekoon avaimet 5, 4, 7, 1, 9 ja 10 tässä järjes-
tyksessä. Näytä, miten keko muuttuu jokaisen lisäyksen jälkeen. Käytä taulukko-
tai puuesitystä. Näytä sitten, miten keko muuttuu, kun siihen sovelletaan kaksi
kertaa del-max operaatiota.

(b) [3 pistettä] Lisää tyhjään AVL-puuhun avaimet 1, 5, 7, 3, 2 ja 9. Näytä, mi-
ten puu muuttuu jokaisen lisäyksen jälkeen. Näytä tämän jälkeen, miten puu
muuttuu, kun siitä poistetaan luvut 7 ja 9.

3. [6 pistettä] Tee algoritmi, joka poistaa yhteen suuntaan linkitetyltä tunnussolmutto-
malta listalta keskimmäisenä olevan solmun. Jos solmuja on parillinen määrä, kelpaa
kumman tahansa kahdesta keskimmäisestä poistaminen, eli esim. 6:n solmun tapauk-
sessa joko kolmannen tai neljännen poistaminen kelpaa. Voit olettaa, että operaatiota
suoritettaessa lista ei ole tyhjä. Et voi tässä tehtävässä olettaa että listallasi on mitään
valmiita operaatioita. Esimerkiksi listan pituutta ei tiedetä. Analysoi algoritmisi
aika- ja tilavaativuus.

Käännä!



4. [6 pistettä] Tee tehokas algoritmi, joka tulostaa binääripuussa olevat luvut taso ker-
rallaan aloittaen juuresta. Jos jokin luku on jo tulostunut, niin sitä ei tulosteta uu-
destaan. Esimerkiksi alla olevalle puulle algoritmi tulostaa: "1 502 4 3". Alimmalla
rivillä olevia lukuja 4 ja 502 ei tulosteta, sillä ne on tulostettu jo aiemmin. Alimmalla
rivillä oleva luku 3 tulostetaan vain kerran.
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Tehtävässä voit käyttää seuraavia tietorakenteita esittämättä niiden operaatioiden
pseudokoodia:

• Pino

• Jono

• Lista

• Binäärihakupuu

• AVL-puu

• Hajautustaulu

• Minimi- ja maksimikeko

Mitä voit sanoa algoritmisi aika- ja tilavaativuudesta?


