
Tietorakenteet ja algoritmit (Syksy 2013)

Harjoitus 11 (29.11.2013)

1. Laajenna monisteessa esitettyä Floyd-Warshallin algoritmia siten, että sen avulla
voidaan selvittää solmujen välisten lyhimpien etäisyyksien lisäksi jokaisen solmun
väliset lyhimmät polut.

2. (a) Muodosta allaolevalle verkolle pienin virittävä puu simuloimalla Primin algorit-
mia. Oleta, että samanpainoiset kaaret käsitellään aakkosjärjestyksessä.

(b) Muodosta allaolevalle verkolle pienin virittävä puu simuloimalla Kruskalin al-
goritmia. Oleta, että samanpainoiset kaaret käsitellään aakkosjärjestyksessä.
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3. Maantiekuljetukset korkeilla rekoilla voivat olla haasteellisia, jos matkan varrella on
tunneleita, joilla on tietyt maksimaaliset sallitut korkeudet. Tarkastellaan tilannetta,
jossa yrittäjä haluaa tietää, mikä on rekan maksimaalinen korkeus, kun hän haluaa
mahdollistaa rekalla kuljetuksia mistä tahansa firman toimipisteestä mihin tahan-
sa firman toiseen toimipisteeseen. Tiedämme kunkin toimipisteparin (u, v) välisen
maksimaalisen sallitun korkeuden h(u, v). Miten ratkaiset tehtävän? Algoritmia ei
tarvitse kirjoittaa auki, vaan riittää esittää algoritmin toimintaidea.

Huomautus: Ratkaisuksi ei kelpaa etsiä verkosta pienintä korkeusarvoa omaavaa kaar-
ta, koska tätä voisi mahdollisesti kiertää ajamalla toista reittiä.

4. Opiskelijaryhmä osallistuu juomien sokkotestiin. Pöydällä on n numeroitua pulloa,
joista maistetaan. Kukin opiskelija valitsee sattumanvaraisesti pari pulloa ja esittää
väittämän, että ne ovat samaa juomaa, tai eri juomaa. Vähän ajan päästä meillä on
siis joukko väittämiä muotoa ”juoma i ja juoma j ovat samaa ainetta” tai ”juoma i

ja juoma j ovat eri ainetta”.

Esitä tehokas ratkaisualgoritmi, jolla voi selvittää ovatko esitetyissä väittämissä ris-
tiriitaa vai ei. Toisin sanoen, voivatko kaikki väittämät olla samanaikaisesti tosia.

5. Ovatko väitteet totta? Todista tai anna vastaesimerkki.

(a) Jos painotetussa suuntaamattomassa verkossa G = (V,E) millään kahdella kaa-
rella ei ole samaa painoa, niin verkolla on yksikäsitteinen pienin virittävä puu.

(b) Jos painotetulla suuntaamattomalla verkolla G = (V,E) on yksikäsitteinen pie-
nin virittävä puu, niin millään kahdella kaarella ei ole samaa painoa.
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