
Tietorakenteet ja algoritmit (Syksy 2013)

Kurssikoe 2 ratkaisuja

1. [4 pistettä] Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin.

(a) Minkä takia verkkoalgoritmien yhteydessä vaativuudet ilmoitetaan yleensä sekä
kaarien että solmujen suhteen?

Vastaus Verkot koostuvat solmuista ja kaarista. Kaarien lukumäärä voi olla
yhtenäisessä verkossa mitä tahansa |V | − 1 ja |V |(|V |−1)

2 väliltä, jotka ovat eri
kertaluokkaa (O(|V |) ja O(|V |2)).

(b) Nimeä jokin vakaa järjestämisalgoritmi ja kerro mitä hyötyä on järjestämisal-
goritmin vakaudesta.

Vastaus Esimerkiksi lomitusjärjestäminen on vakaa. Jos kahdella eri tiedolla on
sama avain, niin vakaa järjestämisalgoritmi ei muuta näiden kahden tiedon kes-
kenäistä järjestystä. Tämä mahdollistaa tiedon järjestämisen usean attribuutin
mukaan, esimerkiksi ihmisten järjestämisen ensisijaisesti sukunimen ja toissijai-
sesti etunimen mukaan.

(c) Miten jakoalkion sijoittuminen taulukkoon vaikuttaa pikajärjestämisen aikavaa-
tivuuteen?

Vastaus Jos jakoalkio jakaa taulukon aina kahteen taulukon koosta riippumat-
tomaan vakio-osaan (esimerkiksi osiin joiden koot ovat 3 ja n − 3, jossa n on
taulukon koko), niin pikajärjestäminen toimii ajassa O(n2). Jos taas jakoalkio
jakaa taulukon sen koosta riippuviin osiin (esim. n

10 ja 9n
10 , niin algoritmi toimii

ajassa O(n log n).

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

Vastaus Kyllä voi, jos tiedämme syötteestä etukäteen jotakin. Esimerkiksi, jos
tiedämme, että syöte koostuu kokonaisluvuista väliltä 6 ja 1022, niin voimme
käyttää laskemisjärjestämistä, joka toimii ajassa O(n).

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

Vastaus

Kekojärjestämisessä käytetään maksimikekoa. Muokkaamme siis aluksi taulukon mak-
simikeoksi. Muokkaaminen aloitetaan taulukon kohdasta ⌊n/2⌋, eli tässä tapauksessa
indeksistä 2 (indeksöinti alkaa luvusta 1). Koska 4 on pienempi kuin lapsensa, vaihde-
taan se lapsista suuremman kanssa. Tämän jälkeen tutkitaan vielä taulukon indeksiä
1 ja vaihdetaan luku 9 luvun 11 kanssa. Kekomme on nyt maksimikeko ja näyttää
tältä:
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/ \
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/ \
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Sitten aloitamme itse järjestämisen. Järjestäminen toimii niin, että keon huipulla
oleva luku vaihdetaan keon viimeisen alkion kanssa, pienennetään keon kokoa yhdellä
ja kuljetetaan keon huipulle vaihdettu alkio oikealle paikalle heapify operaatiolla.
Operaatiot kuvina:

6 9

/ \ / \

8 9 8 6

/ /

4 11 4 11

4 8

/ \ / \

8 6 4 6

9 11 9 11

6 4

/

4 8 6 8

9 11 9 11

Joka on taulukkoesityksenä:

[4,6,8,9,11]

Joten taulukko on järjestyksessä.

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 vä-
riä). Anna algoritmi, joka tulostaa lyhimmän polun solmusta u solmuun v, niin ettei
polulla ole peräkkäin samanvärisiä solmuja. Anna algoritmisi aika- ja tilavaativuus.

Vastaus

Tehtävän voi ratkaista muokkaamalla tavallista leveyssuuntaista läpikäyntiä seuraa-
vasti:
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BFS-muokattu(G,s)

initialize-single-source(G)

jono = new Queue

enqueue(jono,s)

while not empty Q

u = dequeue(jono)

for jokaisella u:n vierussolmulle v

if u.väri != v.väri ja not visited v

v.visited = true

distance[v] = distance[u] + 1

tree[v] = u

enqueue(jono,v)

Nyt saamme kerättyä lyhimmän halutunlaisen reitin ja voimme tulostaa sen luento-
materiaalin lyhinpolku metodilla.

Algoritmin aikavaativuus on sama kuin leveyssuuntaisen läpikäynnin, siis O(|V |+ |E|))
ja tilavaativuus samoin O(|V |).

Pisteitä vähennettiin muiden, hitaampien lyhimmänreitin löytävien algoritmien käy-
töstä. Huom. syvyyssuntainen läpikäynti ei löydä lyhintä reittiä verkossa.

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.

Vastaus

Väite ei pidä paikkaansa. Voimme muodostaa esimerkiksi seuraavanlaisen ver-
kon:

1 10

a---b---c

1 \ /1

d

Nyt kaari (b, c) on verkon painavin kaari, mutta se sisältyy jokaiseen 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.

Vastaus

Väite ei pidä paikkaansa. Voimme muodostaa esimerkiksi seuraavanlaisen ver-
kon:
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Nyt kaari (a, b) on ainoa lyhin polku solmusta a solmuun b, mutta se ei kuulu
verkon pienimpään virittävään puuhun, joka koostuu kaarista (a, c) ja (b, c).
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