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Tentissä saa olla mukana käsin kirjoitettu yksi A4-kokoinen ”lunttilappu”, jonka
molemmilla puolilla saa olla tekstiä.

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

Tehtävissä, joissa pyydetään algoritmia, voit käyttää luentojen (Cormenin) tyyppis-
tä pseudokoodia tai muita ymmärrettäviä pseudokoodityylejä, tai oikeata ohjelmointi-
kieltä, esim. Javaa. Jos käytät oikeata ohjelmointikieltä, niin selitä erityisen hyvin
mitä ohjelmassasi tapahtuu, äläkä käytä mitään kielen erikoista piirrettä tai valmiita
kirjastoja.

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

1. [4 pistettä] Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin.

(a) Minkä takia verkkoalgoritmien yhteydessä vaativuudet ilmoitetaan yleen-
sä sekä kaarien että solmujen suhteen?

(b) Nimeä jokin vakaa järjestämisalgoritmi ja kerro mitä hyötyä on järjestä-
misalgoritmin vakaudesta.

(c) Miten jakoalkion sijoittuminen taulukkoon vaikuttaa pikajärjestämisen
aikavaativuuteen?

(d) Voiko järjestämistä suorittaa missään tilanteessa nopeammin kuin ajassa
Ω(n logn), missä n on järjestettävien alkioiden lukumäärä?

2. [4 pistettä] Simuloi kekojärjestämistä alla olevalle taulukolle, jossa siis on alkiot
9, 4, 11, 8, 6 tässä järjestyksessä. Esitä kukin välivaihe (piirrä esimerkiksi miten
keko muuttuu kussakin heapify-operaatiossa).

1 2 3 4 5
9 4 11 8 6

Käännä!



3. [8 pistettä] Olkoon G = (V,E) suuntaamaton verkko (ei painoja), jossa on
erivärisiä solmuja: jokainen solmu on valkoinen, musta, vihreä, punainen tai
sininen (5 väriä). Anna algoritmi, joka tulostaa lyhimmän polun solmusta u

solmuun v, niin ettei polulla ole peräkkäin samanvärisiä solmuja. Anna algo-
ritmisi aika- ja tilavaativuus.

4. [6 pistettä] Seuraavassa on kaksi yhtenäisiä, suuntaamattomia painotettuja
verkkoja koskevaa väitettä. Ilmoita kummastakin, pitääkö se paikkansa. Jos
pitää, niin todista se. Jos ei pidä, niin anna vastaesimerkki.

(a) Jos verkossa on ainakin |V | kaarta ja e on sellainen kaari, että w(e) >
w(e′) kaikilla e′ 6= e, niin kaari e ei kuulu mihinkään verkon pienimpään
virittävään puuhun.

(b) Jos (v0, . . . , vk) on ainoa lyhin polku solmusta v0 solmuun vk, niin kaikki
kaaret (vi, vi+1), i = 0, . . . , k − 1, kuuluvat jokaiseen verkon pienimpään
virittävään puuhun.


