
Tietorakenteet ja algoritmit (Syksy 2013)

Harjoitus 12 (5.12.2013)

Huom. Molemmat laskuharjoitusryhmät pidetään torstaina 5.12. itsenäisyys-
päivän takia

1. Järjestämme n lukua sisältävän kokonaislukutaulukon nousevaan järjestykseen pi-
kajärjestämisellä. Mikä on algoritmin aikavaativuus seuraavissa tapauksissa? Miten
jakoalkion valinta vaikuttaa aikavaativuuksiin? Perustele.

(a) Taulukossa on n erisuurta lukua ja ne ovat alun perin nousevassa suuruusjär-
jestyksessä.

(b) Taulukossa on n erisuurta lukua ja ne ovat alun perin alenevassa suuruusjärjes-
tyksessä.

(c) Taulukossa on yksi ja sama luku n kertaa.

2. Tarkastellaan tietoliikenneverkkoa, jossa on n tietokonetta a1, . . . , an.

Jos koneiden ai ja aj välillä on suora tietoliikenneyhteys (kaapeli tms.), yhteyteen
liittyy viive p(i, j), joka on tunnettu positiivinen reaaliluku. Viive p(i, j) kertoo, kuin-
ka kauan (määrämittaisen) viestin kulkeminen näiden kahden koneen välillä kestää.
Yhteydet eivät ole symmetrisiä, ts. voi olla p(i, j) 6= p(j, i).

Lisäksi jokaiseen koneeseen ai liittyy oma viipeensä q(i), joka kertoo, kuinka kauan
koneen ai kautta kulkeva viesti joutuu odottamaan koneessa ai, ennen kuin pääsee
jatkamaan matkaansa.

Tehtävänä on löytää kullekin j = 2, . . . , n nopein reitti koneesta a1 koneeseen aj.
Usean koneen kautta kulkevan viestin vaatima kokonaisaika on summa matkan var-
rella olevien koneiden ja yhteyksien viipeistä. Reitin aikaan lasketaan mukaan myös
lähtö- (a1) ja tulokoneen (aj) viipeet. Esitä tehtävälle tehokas ratkaisualgoritmi. Se-
litä lyhyesti algoritmisi perusajatus ja analysoi sen aikavaativuutta. Voit tehdä ha-
luamiasi (järkeviä) oletuksia siitä, miten syöte on esitetty.

Esitä varsinainen algoritmisi pseudokoodina suunnilleen samalla tarkkuustasolla, jota
kurssilla on käytetty verkkoalgoritmien esittämiseen. Pseudokoodia ei tarvitse esit-
tää mahdollisten aputietorakenteiden (lista, prioriteettijono, tasapainoinen hakupuu
jne.) operaatioille, vaan ne voi olettaa tunnetuiksi. Samoin voit olettaa tunnetuksi
näiden operaatioiden aikavaativuudet yms.

3. Syötteenä on annettu suunnattu painottamaton verkko G = (V,E). Lisäksi sen sol-
muista on nimetty erityinen lähtösolmu s ja maalisolmu t, ja jokaiseen kaareen on
liitetty väri punainen tai sininen. Ongelmana on löytää solmusta s solmuun t sellai-
nen polku, että polulla kaikki punaiset kaaret ovat ennen sinisiä; ts. polku koostuu
punaisesta alkuosasta ja sinisestä loppuosasta. Jos tällaisia polkuja on useita, niistä
pitää valita (kaarten lukumäärällä mitattuna) mahdollisimman lyhyt.

Kehitä ongelmalle tehokas ratkaisualgoritmi ja analysoi sen aikavaativuutta.

Hitaampikin algoritmi kelpaa rastiin, mutta ongelmaan löytyy myös ajassaO(|V |+ |E|)
toimiva ratkaisu.
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4. Union-find-rakennetta koskevilla kalvoilla todetaan, että, jos joukkoa kuvaavassa
puussa on n solmua ja union-operaatiot on toteutettu kalvoilla kuvatulla tavalla,
niin puun korkeus on O(log n). Osoita tämä väite induktiota käyttämällä.

5. Lupaa antaa kurssipalautetta kurssikokeen jälkeen osoitteessa:

https://ilmo.cs.helsinki.fi/kurssit/servlet/Valinta

Ja jos sanasi syöt niin mörökölli sinut vieköön.
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