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1. Tarkastellaan painotettua suunnattua verkkoa, missä painot ovat positiivisia koko-
naislukuja. Yrityksen vastarekrytoitu ohjelmoija ehdottaa lyhyimpien polkujen las-
kentaan seuraavaa menetelmää: ensin laajennetaan jokainen kaari
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ilman kaaripainoja. Sen jälkeen käytetään luentokalvojen leveyssuuntaista läpikäyn-
tiä.

Sinun pitää arvioida onko ohjelmoijan ehdotus toimiva: Toimiiko ohjelmoijan ehdot-
tama menetelmä? Onko se tehokas? Soveltuuko se kaikissa tilanteissa?

2. (a) Dijkstran algoritmi olettaa, että verkossa ei ole kaaria, joiden paino on nega-
tiivinen. Anna esimerkki tilanteesta, jossa Dijkstran algoritmi päätyy väärään
ratkaisuun, koska kaaren paino on negatiivinen.

(b) Ongelman voi yrittää kiertää lisäämällä jokaisen kaaren painoon sopiva vakio-
luku niin, että kaikki painot ovat positiivisia. Tällöin tuloksena on verkko, jo-
hon Dijkstran algoritmi soveltuu. Anna esimerkki, joka demonstroi, että tämä
strategia ei kuitenkaan toimi.

3. Etsi allaolevasta verkosta lyhimmät solmusta a alkavat polut Bellmanin-Fordin algo-
ritmilla. Oleta, että kaaret on talletettu vieruslistoihin aakkosjärjestyksessä.
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4. Esitä algoritmi, joka selvittää suunnatun, painotetun verkon G keskuksen. Vihje:
Floyd-Warshallin algoritmi.

Määritelmä

Olkoon G =(V,E) suunnattu verkko. Solmun v ∈ V keskeisyys-luku on

maxw∈V {lyhimmän polun pituus solmusta w solmuun v}.

Verkon keskus on solmu, jonka keskeisyys-luku on pienin.
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5. Esitä kummallekin seuraavista ongelmista tehokas ratkaisualgoritmi ja analysoi rat-
kaisusi aikavaativuutta. Voit käyttää hyväksi mitä tahansa kurssilla esitettyjä algorit-
meja ja niiden aikavaativuuksia (näiden algoritmien pseudokoodia ei tarvitse esittää).
Voit myös tehdä tarkoituksenmukaisia oletuksia siitä, miten syöte on esitetty.

(a) Syötteenä on annettu suunnattu painotettu verkko G = (V,E), jonka painot
ovat positiivisia kokonaislukuja. Lisäksi on valittu solmut s ∈ V , t ∈ V ja
u ∈ V . Tehtävänä on löytää mahdollisimman lyhyt polku solmusta s solmuun t

siten, että polku kulkee solmun u kautta.

(b) Syötteenä on annettu suunnattu painotettu verkko G = (V,E), jonka painot
ovat positiivisia kokonaislukuja. Lisäksi on valittu solmut s ∈ V ja t ∈ V sekä
joukko solmuja U = {u1, . . . , uk } ⊆ V . Tehtävänä on löytää mahdollisimman
lyhyt polku solmusta s solmuun t siten, että polku kulkee ainakin yhden solmun
ui ∈ U kautta.

6. Saat syötteenä verkon, jonka solmuina on maailman kaikki lentokentät ja kaari-
na kaikki suorat lennot kentältä toiselle. Jokaisena kaaripainona on (kansainvälisen
siviili-ilmailujärjestön IATAn pitkäaikaisista tilastoista laskettu) todennäköisyys sille,
että matkatavarat katoavat tällä lennolla. Tehtäväsi on suunnitella sellainen lentoreit-
ti Helsingistä Addis Abebaan, jolla matkatavaroiden katoaminen on mahdollisimman
epätodennäköistä. Miten tämä ongelma voidaan ratkaista Dijkstran algoritmilla? Al-
goritmia ei tarvitse kirjoittaa auki, vaan riittää esittää algoritmin toimintaidea.

Vihje: Jos katoamistodennäköisyys välillä Helsinki-Lontoo on p1, välillä Lontoo-
Mumbai p2 ja välillä Mumbai-Chennai p3, niin todennäköisyys sille, että matkatava-
rat eivät katoa reitillä Helsinki-Lontoo-Mumbai-Chennai saadaan kertomalla katoa-
mattomuustodennäköysyydet, eli laskemalla (1 − p1)(1 − p2)(1 − p3). Todennäköy-
syys sille, että matkatavarat katoavat reitillä on katoamattomuuden vastatapahtuma
ja saadaan laskemalla 1− (1− p1)(1 − p2)(1− p3).
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