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Harjoitus 7 (1.11.2013)

1. Tee tehokas algoritmi, joka tulostaa binääripuussa olevat luvut taso kerrallaan aloit-
taen juuresta. Jos jokin luku on jo tulostunut, niin sitä ei tulosteta uudestaan. Esi-
merkiksi alla olevalle puulle algoritmi tulostaa: "1 502 4 3". Alimmalla rivillä olevia
lukuja 4 ja 502 ei tulosteta, sillä ne on tulostettu jo aiemmin. Alimmalla rivillä oleva
luku 3 tulostetaan vain kerran.
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Tehtävässä voit käyttää seuraavia tietorakenteita esittämättä niiden operaatioiden
pseudokoodia:

• Pino

• Jono

• Lista

• Binäärihakupuu

• AVL-puu

• Hajautustaulu

• Minimi- ja maksimikeko

Mitä voit sanoa algoritmisi aika- ja tilavaativuudesta?

2. (a) Järjestämme n lukua sisältävän kokonaislukutaulukon nousevaan järjestykseen
lisäysjärjestämisellä. Mikä on algoritmin aikavaativuus seuraavissa tapauksissa?
Perustele.

• Taulukossa on n erisuurta lukua ja ne ovat alun perin nousevassa suuruus-
järjestyksessä.

• Taulukossa on n erisuurta lukua ja ne ovat alun perin alenevassa suuruus-
järjestyksessä.

• Taulukossa on yksi ja sama luku n kertaa.

(b) Mitkä ovat vastaukset jos vaihdamme edellisessä tehtävässä järjestämisalgorit-
min kekojärjestämiseksi?

(c) Mitkä ovat vastaukset jos vaihdamme edellisessä tehtävässä järjestämisalgorit-
min lomitusjärjestämiseksi?
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3. Seuraavissa ongelmissa algoritmin syötteenä on taulukko T , jossa on joukko koko-
naislukuja. Esitä kuhunkin ongelmaan ajassa O(n log n) toimiva ratkaisualgoritmi.
Riittää esittää algoritmin toimintaidea, ei tarvitse kirjoittaa algoritmi pseudokoodi-
na.

(a) Esiintyykö jokin luku taulukossa monta kertaa?

(b) Mikä luku esiintyy taulukossa useimmiten?

(c) Mikä on pienin ero kahden taulukossa olevan luvun välillä?

4. Taulukon järjestäminen onnistuu ajassa O(n log n), kun taulukossa on n alkiota. Entä
kuinka nopeasti taulukon voi sekoittaa? Anna tehokas algoritmi taulukon sekoittami-
seen. Tee algoritmisi ajankäytöstä optimaalinen. Mikä on algoritmisi aikavaativuus
ja tilavaativuus? Voit olettaa, että käytössäsi on funktio random(i,j), joka palauttaa
satunnaisen kokonaisluvun väliltä [i, j] vakioajassa. Sekoittaako algoritmisi taulukon
niin, että kaikki lukujen järjestykset ovat yhtä todennäköisiä?

5. Sinulla on n kappaletta erikokoisia pultteja ja n kappaletta niihin sopivia muttereita.
Saat kokeilla sopiiko mutteri pulttiin, josta voit päätellä onko mutteri liian suuri, lii-
an pieni vai juuri sopivan kokoinen. Et voi kuitenkaan verrata kahta pulttia tai kahta
mutteria keskenään. Tehtävänäsi on löytää jokaisella pultille sopiva mutteri. Suun-
nittele algoritmi, joka toimii (keskimäärin) ajassa O(n log n). Tarkkaa pseudokoodia
ei vaadita.
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