
Tietorakenteet (syksy 2013)

Harjoitus 1 (6.9.2013)

Huom. Sinun on osallistuttava perjantain laskuharjoitustilaisuuteen ja tehtävä
vähintään kaksi tehtävää, jotta voit jatkaa kurssilla.

Näiden laskuharjoitusten tarkoituksena on tutustua rekursioon ja kerrata kurssilla tarvit-
tavaa matematiikkaa.

1. Ovatko väitteet totta vai tarua? Todista.

(a) Jos k ∈ N on pariton luku, niin k2 − 1 on parillinen.

(b) Jos k ∈ N ei ole jaollinen kolmella, niin k2 − 1 on aina jaollinen kolmella.

(c) On olemassa kolme lukua a, b, c ∈ N siten, että (a+ b)c < a+ b+ c.

(d) Millä tahansa kolmella luvulla a, b, c ∈ N (a+ b)c < a+ b+ c.

2. (a) Javan if-lauseen ehto-osaan voidaan kirjoittaa loogisia lausekkeita. Mitkä seu-
raavista ehdoista ovat keskenään samoja (A ja B ovat boolean-muuttujia)?

!(A || B)

!(A && B)

!A && !B

!A || !B

(b) Anu Algoritmi on kirjoittamassa java-koodia. Pitkän pähkäilyn jälkeen hän sai
if-lauseen ehto-osan tällaiseksi:

!(!A || !B) && B

Auta Anua kirjoittamaan ehto mahdollisimman helppoon muotoon.

(c) Koodista löytyi toinenkin monimutkainen ehto:

(A || !B) && (B || !A)

Kirjoita tämäkin mahdollisimman helppoon muotoon

(d) Koodista löytyi lisää epäselvyyksiä:

!(((A || !A) || A || B) && !A)

Voisiko tämänkin esittää lyhyemmin?

3. Tietojenkäsittelijä voi ajatella logaritmia usein seuraavasti: a-kantainen logaritmi
loga n kertoo, kuinka monta kertaa luku n pitää jakaa a:lla, ennen kuin päästään
lukuun 1. Esimerkiksi log2 8 on 3, koska 8/2/2/2 on 1. Jos lukuun 1 ei päästä ta-
sajaoilla, logaritmin lopussa on desimaaliosa, joka kuvaa viimeistä vaillinaista jakoa.
Esimerkiksi log2 9 on noin 3,17, koska 9/2/2/2 on 1,125, eli kolmen jaon jälkeen on-
vielä hieman matkaa lukuun 1, mutta neljäs täysi jako veisi jo selvästi sen alapuolelle.
Laske seuraavat logaritmit ilman laskinta:

(a) log2 128

(b) log4 4
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(c) log3 81

(d) log11 1

(e) log11 121

(f) log10 100000

(g) log2 219

4. Tarkastellaan ei-negatiivisten kokonaislukujen binääriesityksiä (eli 2-kantaisia esityk-
siä). Esimerkiksi luvulle 51 saadaan seuraava binääriesitys: 110011. Esitystä 110011
voi ajatella lyhenteenä seuraavalle: 1 ∗ 25 + 1 ∗ 24 + 0 ∗ 23 + 0 ∗ 22 + 1 ∗ 21 + 1 ∗ 20 =
32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 51. Muistutus: n0 = 1, jos n ∈ N+.

(a) Mikä on suurin ei-negatiivinen kokonaisluku, jonka pystyt esittämään tasan seit-
semällä merkillä binääriesityksenä? Entä pienin?

(b) Mikä on suurin ei-negatiivinen kokonaisluku, jonka pystyt esittämään tasan yh-
deksällä merkillä binääriesityksenä? Entä pienin?

(c) Onko seuraava ei-negatiivisen kokonaisluvun binääriesitys parillinen vai pariton:
100111010110100110111? Perustele!

(d) Kuinka pitkä on luvun 400 binääriesitys.

(e) Muodosta yleinen kaavan minkä tahansa ei-negatiivisen kokonaisluvun binää-
riesityksen pituudelle. Vihje: Tehtävä 3

Tarvinnet seuraavia merkintöjä (x on reaaliluku):

⌊x⌋ = max{k ∈ Z | k ≤ x}

⌈x⌉ = min{k ∈ Z | k ≥ x}

5. Seuraavassa pari yksinkertaista rekursiota käyttävää lämmittelytehtävää. Allaoleviin
tehtäviin ei normaalisti käytettäisi rekursiota, eli teemme nämä ainoastaan harjoi-
tuksen vuoksi.

Huom: jos et ymmärrä mitä tehtävässä kysytään tai et saa tehtävää teh-
dyksi, kysy apua ohjelmointipajasta tai torstain laskuharjoituspajasta! Tä-
mä tehtävä on erittäin tärkeä.

(a) Tee metodi, joka tulostaa parametrinaan saamansa määrän tähtiä, eli *-merkkejä.
Sen lisäksi funktio kutsuu itseään rekursiivisesti jos parametrin arvo on positii-
vinen.

Metodin runko näyttää seuraavalta:

private static void tahtia(int lkm) {

// tulosta lkm tahtea

// kutsu funktiota rekursiivisesti tulostamaan lkm-1 tahteä

}

Käyttöesimerkki:

public static void main(String[] args) {

tahtia(3);

}
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Ruudulle pitäisi tulostua

***

**

*

Huom: yksittäinen metodin tahtia-komento-osan suoritus siis tulostaa ainoas-
taan yhden tähtirivin. Eli edellisessä esimerkissä metodi tulee kutsutuksi yh-
teensä 3 kertaa vaikka main tekeekin ainoastaan yhden kutsun.

(b) Pienellä muutoksella ohjelma saadaan tulostamaan tähdet päinvastaisessa jär-
jestyksessä, eli esim. kutsuttaessa tahtia(3), tulostuu:

*

**

***

Kokeile mikä muutos saa tämän aikaan. Muutos liittyy rekursiivisen metodikut-
sun paikkaan, ja onnistuu yhtä koodiriviä siirtämällä. Et tarvitse esim. mitään
apumuuttujia.

(c) Yksittäinen metodi voi kutsua itseään rekursiivisesti useampaan kertaan. Kir-
joita metodin runkoon kaksi rekursiivista kutsua. Laittamalla kutsut sopiviin
paikkoihin, saadaan pääohjelmassa kutsumalla tahtia(2) aikaan kuvio:

*

**

*

Ja kutsumalla tahtia(3) kuvio:

*

**

*

***

*

**

*

Kokeile mikä muutos saa tämän aikaan.

(d) Muokkaa edellistä ohjelmaa siten, että mukaan tulee staattinen muuttuja jonka
avulla voidaan laskea kuinka monennesta rekursiivisesta kutsusta on kysymys.
Tulosta jokaisen tähtirivin perään sen aiheuttaneen rekursiivisen kutsun järjes-
tysnumero.

Seuraavassa hahmotelma:

static int kutsut;

public static void main(String[] args) {

kutsut = 1;

tahtia(3);

}
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private static void tahtia(int lkm) {

// otetaan talteen monesko kutsu itse ollaan ja kasvatetaan

// kutsujen yhteenlaskettua lukumäärää

int kutsunNumero = kutsut++;

// ...

// tulosta lkm tahtea ja tulosta kutsunNumero

// ...

}

Edellisen kohdan kutsun tahtia(3) pitäisi näyttää suunilleen seuraavalta (huom.
jos kutsut koodissasi rekursiivisesti myös tahtia(0) voi numerointi mennä hieman
eri tavalla):

* 3

** 2

* 4

*** 1

* 6

** 5

* 7

(e) Kun alat hallita rekursion toimintaperiaatteen, saat pienellä muokkauksella (li-
säämällä kolmannen rekursiokutsun) saat ohjelmasi toimimaan esim. seuraavasi:

* 3

* 4

* 5

** 2

* 7

* 8

* 9

** 6

* 11

* 12

* 13

** 10

*** 1

Tee tämä muutos.

6. (a) Kahden positiivisen kokonaisluvun kertolaskun voi laskea seuraavan palautus-
kaavan mukaisella rekursiivisella algoritmilla:

x · y =

{

x jos y = 1
x+ x · (y − 1) jos y > 1

Näytä, kuinka lasket tällä tavalla 4 · 7

Laadi Javalla metodi int kertolasku(int x, int y) joka toteuttaa algorit-
min.

(b) Kahden luonnollisen luvun kertolaskun voi laskea seuraavan palautuskaavan mu-
kaisella rekursiivisella algoritmilla:
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x · y =







0 jos y = 0
2(x · ⌊y/2⌋) jos y on parillinen
x+ 2(x · ⌊y/2⌋) jos y on pariton

Näytä, kuinka lasket tällä tavalla 5 · 9.

Laadi Javalla metodi int kertolasku2(int x, int y) joka toteuttaa algorit-
min.

Huom. Voit pitää merkintää 2(x · ⌊y/2⌋) lyhenteenä merkinnälle x · ⌊y/2⌋+x ·
⌊y/2⌋, kahdella kertomista ei siis tarvitse laskea rekursiolla. Javalla voit pyöris-
tää alaspäin esimerkiksi luvun 7/2 helpoiten seuraavasti

(int) 7/2

Kumpi ratkaisu tuntuu sinusta nopeammalta? Tässä vaiheessa kurssia sinun ei
tarvitse tehdä formaalia analyysia.
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