
Tietorakenteet ja algoritmit (Syksy 2013)

Harjoitus 5 (4.10.2013)

1. (a) Näytä välivaiheineen miten minimikekoon lisätään alkiot 10, 12, 1, 14, 6, 5, 8,
15, 3, 9, 7, 4, 11, 13 ja 2, tässä järjestyksessä. Käytä taulukkoesitystä.

(b) Näytä välivaiheineen miten keko muuttuu, kun sovellat siihen kolme kertaa
deleteMin-operaatiota.

2. (a) Ongelmana on löytää maksimikeosta pienin alkio. Keko oletetaan toteutetuksi
normaaliin tapaan taulukkona. Esitä ongelmalle algoritmi, joka tutkii mahdol-
lisimman vähäisen määrän keossa olevia avaimia.

(b) Ongelmana on tulostaa maksimikeosta kaikki annettua arvoa x suuremmat avai-
met. Keon sisältöä ei saa muuttaa. Esitä ongelmalle algoritmi, jonka aikavaati-
vuus on lineaarinen tulostettavien alkioiden lukumäärän suhteen.

3. (a) Ongelmana on löytää lukuja sisältävästä taulukosta k:nneksi suurin luku, käyt-
tämällä minimikekoa. Algoritmin tulee toimia ajassa O(n log n), missä n on
taulukon pituus.

(b) Mikä on pienin minimikeon koko, jolla voit ratkaista ongelman?

4. Kekoon halutaan lisätä operaatio heap-inc-all-keys(k), joka kasvattaa kaikkia keossa
olevia lukuja k:n verran. Kuinka operaatio voidaan toteuttaa niin, että se on vakio-
aikainen ja muiden keon operaatioiden aikavaativuudet säilyvät ennallaan?

5. Tarkastellaan m×n-taulukkoa A, jonka kukin alkio on joko luonnollinen luku tai ∞.
Taulukko A on Youngin taulukko, jos sen jokainen rivi on kasvavassa järjestyksessä
vasemmalta oikealle ja jokainen sarake kasvavassa järjestyksessä ylhäältä alas. Arvo
∞ tulkitaan suuremmaksi kuin mikään luonnollinen luku. Alla on eräs tapa sijoittaa
luvut 2, 5, 7, 11, 15, 16, 21 ja 27 kokoa 3× 4 olevaan Youngin taulukkoon:

2 5 11 27

7 15 16 ∞

21 ∞ ∞ ∞

Esitä algoritmi, joka poistaa annetusta Youngin taulukosta sen pienimmän alkion,
korvaa sen arvolla ∞ ja korjaa taulukon niin, että se on taas Youngin taulukko. Eräs
mahdollinen lopputulos edellisellä esimerkkitaulukolla olisi seuraava:

5 11 16 27

7 15 ∞ ∞

21 ∞ ∞ ∞

Algoritmin aikavaativuuden pitäisi olla O(m+ n).

Vihje: Minimikeon heapify-algoritmin miettimisestä voi olla apua.
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6. Tarkastellaan tuloja, jotka saadaan kokonaisluvuista 2 ja 3. Määritellään T (n) niin,
että se on järjestyksessä n:s tälläinen tulo. Tässä ovat funktion ensimmäiset arvot:

T (1) = 2

T (2) = 3

T (3) = 2 · 2 = 4

T (4) = 2 · 3 = 6

T (5) = 2 · 2 · 2 = 8

Tehtävänä on laskea funktion T (n) arvo tietyllä n:n arvolla. Esimerkiksi T (50) = 2592
ja T (100) = 98304. Algoritmisi tulee toimia ajassa O(n log n).
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