l

IT?i.SUOMEN YLIOPISTO
Tietoj enkiisittelytiede
Tietorakenteet ja algoritmit I (3621213)

kurssikuulustelu 31.10.2014

1) a)

Vertaile tasapainotettua biniiiiripuuta ja hajautustaT oukon toteutusrakenteina. Erityisesti kiiyttiijiin (sovellusohjelmoijan) kannalta niiden hyv2it ja huonot puolet. Huomioi perusoperaatiot,
liipikiiynnit, kahden joukon vdliset operaatiot, operaatioiden tehokkuudet, jne. (3p).

b)

Vertaile taulukkoa ja dynaamista linkitettyd listarakennetla pakan toteutusrakenteina. Erityisesti kiiytiijdn (sovellusohjelmoijan) kannalta niiden hyviit ja huonot puolet. Huomioi perusoperaatiot ja rakenteen tehokkuus jne. (2p).

2) a)

b)

Aseta seuraavat funktiot kasvunopeuden mukaiseen jdrjestykseen (ei tarvitse perustella). (4p)
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Mitka seuraavista vziittdmistzi pitdviit paikkansa? Luettele numerot, ei tarvitse perustella.

(3

p)

1) nx(n+3): O(r2)

2) nx(n Jilxtog, - O(n2)
3) n2+nJi*n-@(.n2)
4) n2+3r2logn : O(r2)

5) \n+logn Q(r)
6) i"Ji rlogn: oln21
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"kirjoita algoritmi" -tehtevisse on tarkoitus kiiyttzizi Java-kielen tapaista pseudokoodia. Trism6lliseen Java:n syntaksiin eitoki tarvitse pddstd kdsin kirjoittaen, mutta kziytd vain ohielmointikielessd
ja krrjastoissa (Java API ja TRA-kirjastomme) olevia rakenteita. Koska kokeessa testataan abstraktien
Seuraavissa

tietotyyppien hallitsemista, kdytd niitzi oikein. Tdsmdllinen syntaksi. operaatioiden nimet tai parametrien
jirlestys ei ole olennainen, vaan operaatioiden kiiyttotapa. Jollet muista jonkin operaation nimed, keksi
oma nimi ja selitti mitd se tekee (mutta 516 keksi uusia operaatioita ellet myos toteuta niitd). Pddohjelmia
tai tietorakenteiden toteutuksia ei tarvitse sisrillyttzid r,'astaukseen.
3)

Ki4oita algoritmi joka etsii kahden listan erilliset ulkiot. Algoritmi

saa siis parametrinaan

listatl ja

B, ja muodostaa sekd palauttaa uuden listan C. jossa on sellaiset l:n alkiot, joita ei ole B:ssa ja sellaiset B:n alkiot, joita ei ole l:ssa. Ala muuta syotelistoja A 1a B. Voit kziyttdzi listoina joko Java API:n
listatoteutuksia (LinkedList, ArravList, Vector') tai tietorakennekirjastotrune asemaperusteista lraLinkeelList:La. Mike on algoritmisi aikavaativuus? Aikavaativuus vaikuttaa arvosteluun. (6p)
4)

Kirloita algoritmi joka etsii binddripuun siscijiirjeslksessci edellisen solmun. Algoritmi saa siis parametrina solmun ja palauttaa sen edeltdjzin sisdjdrjestyksessd tai nttll,jos solmu oli sisdjzirjestyksessd
ensimmdinen. Aloitettaessa sisdj;irjestyksessd viimeisestd solmusta ja toistuvasti kutsuttaessa puu
tulisi l5pikiiytyii kokonaan. Mikd on algoritmisi aikavaativuus? Mikd on kokonaisaikavaatir,uus kun
algoritmisi avulla liipikriydiiiin puun solmut kokonaan lapi? (7p)

