
Tietorakenteet ja algoritmit (Syksy 2013)

Harjoitus 6 (11.10.2013)

1. Voitat television tietokilpailussa päävoiton. Voittona on n:stä elektroniikkatuotteesta
niin monta kuin jaksat kantaa. Jaksat kantaa korkeintaan k kg. Jokaisella laitteella
on arvo ai euroa ja paino pi kg, i = 1, 2, . . . , n. Anna pseudokoodilla algoritmi, joka
maksimoi voittosi arvon.

Vihje: Branch-and-bound (katso luennoista kalvot kauppamatkustajan ongelmasta).

2. Kiertopeli:

• Pelilautana on 3× 3 -ruudukko, joka sisältää luvut 1− 9.

• Pelin alussa luvut ovat ruudukossa satunnaisessa järjestyksessä, esim:

5 7 1

9 3 6

8 2 4

• Pelaajan on tarkoitus järjestää luvut suuruusjärjestykseen:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

• Peli etenee kiertoja tekemällä, esim:

kierretään oikeassa alakulmassa olevaa 2 x 2 aliruudukkoa

5 7 1 =kierto=> 5 7 1

9 3 6 9 2 3

8 2 4 8 4 6

• Kierto-operaatio siis liikauttaa neljää lukua yhden askeleen "myötäpäivään"

• Kierto voidaan suorittaa missä kohtaan pelilautaa tahansa

• Kierto on ainoa tapa millä lukuja voidaan liikutella

Suunnittele algoritmi joka saa syötteekseen pelilaudan ja kertoo mitkä kierrot suo-
rittamalla peli ratkeaa. Arvioi algoritmisi aika- ja tilavaativuutta.

Onko varmaa että ratkaisu löytyy aina? Löytääkö algoritmisi ratkaisun, joka sisäl-
tää pienimmän mahdollisen määrän kiertoja? Jos ei niin, miten algoritmiasi tulisi
muuttaa jotta pienimmän kiertomäärän ratkaisu löytyisi?

3. Tarkastellaan tilannetta, jossa hajautustaulun avaimet ovat suomen kielen sanoja.
Käytössä on hajautustaulu jonka koko on n.

Mitkä seuraavista ovat hajautusfunktioita?

• funktio f1 palauttaa aina luvun 173 modulo n (modulolla tarkoitetaan jako-
jäännöstä)
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• funktio f2 palauttaa sanan kirjainten määrän modulo n

• funktio f3 palauttaa satunnaisluvun väliltä 0–1000000 modulo n

• funktio f4 palauttaa sanan ensimmäisen kirjaimen ASCII-koodin modulo n

• funktio f5 palauttaa kellonajan sekuntimäärän modulo n

• funktio f6 palauttaa sanan kirjainten ASCII-koodien summan modulo n

Arvioi kunkin hajautusfunktion hyviä ja huonoja puolia ja etsi kaksi sanaa, jotka
saavat saman hajautusarvon.

4. Javan ensimmäisten versioiden hashCode()-metodi luokalle String ei käyttänyt pit-
kien merkkijonojen kaikkia merkkejä. Esimerkiksi, jos merkkijonon pituus oli 16, niin
hajautus laskettiin käyttämällä vain kahdeksaa, parillisissa indekseissä olevia merk-
kejä. Minkä takia tämä oli huono idea?

5. Tavoitteena on luoda hajatustaulu yliopiston opiskelijoista avaimena opiskelijanu-
mero. Helsingin yliopistossa on noin 36600 opiskelijaa. Yhteentörmäykset käsitellään
ylivuotoketjuilla, joiden pituuden oletusarvon toivotaan olevan 2,0:n ja 3,0:n välillä.
Ehdota perusteluineen sopivaa hajautustaulun kokoa m, kun käytetään jakojäännös-
menetelmää.

6. Otetaan aluksi tyhjä hajautustaulu, jonka koko m on 11 ja hajautusfunktio h(k) = k
mod m. Taulukkoon lisätään avaimet 10, 22, 31, 4, 15, 28, 17 ja 88 tässä järjestyksessä.

(a) Piirrä ja selitä, miten taulukko täyttyy, kun yhteentörmäykset käsitellään yli-
vuotoketjuilla.

(b) Piirrä ja selitä miten taulukko täyttyy avoimessa hajautuksessa, kun yhteentör-
mäykset käsitellään lineaarisella kokeilulla ja h’ = h.

(c) Kuten edellä, mutta yhteentörmäykset käsitellään neliöisellä kokeilulla, missä h’
= h, c1 = 1 ja c2 = 3.

(d) Kuten edellä, mutta yhteentörmäykset käsitellään kaksoishajautuksella h’(k) =
k mod m ja h”(k) = 1 + (k mod (m - 1))
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