
Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2013)

Harjoitus 3 (20.9.2013)

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

1. O-filosofiaa

(a) Tehtävänä on toteuttaa algoritmi, jolle annetaan n lukua sisältävä taulukko
ja joka laskee taulukon lukujen summan. On helppoa keksiä algoritmi, jonka
aikavaativuus on O(n): tavanomainen for-silmukka, joka käy luvut läpi ja laskee
niiden summan muuttujaan. Perustele, miksi O(n) on myös paras mahdollinen
aikavaativuus ongelman ratkaisevalle algoritmille.

(b) Tilavaativuus tarkoittaa, kuinka paljon muistia algoritmi käyttää syötteen lisäk-
si. Ei ole harvinaista, että algoritmin aikavaativuus on O(n), mutta tilavaativuus
on vain O(1). Tällöin algoritmi tulee toimeen kiinteällä määrällä apumuuttu-
jia. Onko sen sijaan mahdollista, että algoritmin aikavaativuus on O(1), mutta
tilavaativuus on O(n)?

(c) Tarkastellaan taulukkoa, jossa on kokonaislukuja:

5 2 1 3 1

Koko taulukon sisällön voi kutistaa yhteen kokonaislukuun kertomalla peräkkäi-
siä alkulukuja, joiden potenssit ovat taulukon luvut: 25 ·32 ·51 ·73 ·111 = 5433120.
Tästä luvusta saa selville alkuperäiset luvut etsimällä luvun alkutekijät ja lu-
kemalla niiden potenssit.

Luvuille tuntuu siis olevan tuhlaavaista varata viisi kohtaa taulukossa, kun yk-
sikin riittäisi:

5433120 - - - -

Sama menetelmä tepsii mille tahansa taulukolle, jossa on n kokonaislukua. Näyt-
tää siltä, että alkuperäisen taulukon tilavaativuus on O(n), kun taas uuden tau-
lukon tilavaativuus on vain O(1). Onko johtopäätös oikea?

2. Yhteen suuntaan linkitetyssä listassa on vain next-osoittimet, ei prev -osoittimia. Ku-
ten luennolla on todettu, tämä hankaloittaa delete-operaation toteuttamista. Toteu-
tetaan poistot laiskasti: Listan solmuihin lisätään kenttä deleted , ja alkion poista-
minen listasta toteutetaan yksinkertaisesti vaihtamalla sen solmun deleted arvoon
true. Lisäksi pidetään kirjaa listassa olevien poistettujen solmujen lukumäärästä, ja
vasta kun näitä kertyy yli puolet listan kokonaispituudesta, ne todella poistetaan
listarakenteesta.

Esitä pseudokoodilla toteutukset operaatioille search, insert ja delete. Arvioi myös
menetelmien tehokkuutta verrattuna luennolla esitettyyn kahteen suuntaan linkitet-
tyyn listaan.
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3. Anna vakiotilainen algoritmi, joka annettuna yhteen suuntaan linkitetyn listan tuot-
taa listan, jossa on täsmälleen joka kolmas solmu ensimmäisestä alkaen. Siis esimer-
kiksi jos listassa on kahdeksan solmua, tuloksena on lista, jossa on alkuperäisestä
listasta solmut numero 1, 4 ja 7 tässä järjestyksessä. Listan alkioiden sisällöllä ei ole
väliä. Anna myös perusteluineen algoritmisi aika- ja tilavaativuus.

4. Toteuta pseudokoodilla yhteensuuntaan linkitetty lista, johon talletetaan kokonais-
lukuja. Listalla tulee olla seuraavat metodit:

• delete(List, k) poistaa listalta List luvun k (tämä siis poikkeaa hieman luento-
monisteen operaatiosta, jossa parametrina oli viite poistettavaan listasolmuun)

• search(List, k) kertoo onko luku k listalla

• insert(List, k) lisää luvun k listalle

• list(List) tulostaa listalla olevat luvut

(a) Analysoi jokaisen metodin aikavaativuus.

(b) Muuta toteutustasi siten, että lista pidetään kokoajan suuruusjärjestyksessä.
Miten metodien aikavaativuus vaihtuu?

5. (a) Osoita, että ei-tyhjässä täydellisessä binääripuussa

lehtien lukumäärä = sisäsolmujen lukumäärä + 1.

(b) Osoita, että edellisen kohdan yhtälö itse asiassa pätee mille tahansa ei-tyhjälle
täydelle binääripuulle. Vihje: tee induktio puun korkeuden suhteen.

6. (a) Näytä miten jonoa on mahdollista simuloida kahden pinon avulla: Toteuta ope-
raatiot enqueue(Q, k), dequeue(Q) ja empty(Q) käyttämällä pinojen pop, push
ja empty operaatioita. Oleta tässä jono ja pinot rajattoman kokoisiksi. Mikä on
simuloidun jonon kunkin operaation aikavaativuus?

(b) Näytä miten jono toteutetaan linkitettynä rakenteena siten että operaatiot ovat
vakioaikaisia. Toteutuksella tarkoitetaan tässä samantyyppistä pseudokoodiesi-
tystä kuin materiaalin sivuilta 122 lähtien on tehty pinolle tai jollakin kielel-
lä "mahdollisimman selkeästi" toteutettua versiota. Oikeiden kielten valmiiden
kirjastojen käyttö ei ole sallittua.
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