Itlt-Suomen yliopisto

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietoj enkiisittelytiet een Iaitos

Ijusintakuulustelu 07.06. 20 13

1.

II

fYhteensa 18p] Vastaa ]yhvesti seuraaviin kysl'rnyksiin:

(a) \{it6 asioita on otettava huomioon kun suunnitellaan algoritmia / tietorakennetta joka kztyttea ulkoista muistia
(esim. levye)? Miten tallaisia algoritmeja analysoidaan?

(b) Kerro lyhyesti mikd on "hajoita-ja-hallitse" algoritmien pemsidea. Nliten sellaisia algoritmeja analysoidaan?
(c) Kerro iyhyesti mikii on peruuttavan haun idea.
2.

[Yhteensa 1-6p] Miiziritelliiiin/(n, k): f(n-k.k)+ f (n,k*1), jossaperustapaukset ovat f(n,k):0 jos k>n ja
f (n,k): l jos n : k. Kirjoita algoritmi (pseudokoodi),.ioka laskee lu'r'u.n /(n, 1) keyitemalki dynaamista ohjelmoin-

tia. Analysoi aigoritmisi aikavaativuus ja tilavaatin:us. (Oikein toimilasta algoritmista joka ei kd1'tii dlraamista
ohjelmointia saa 6p.)
J.

[Yhteens5 18p] Kuvaile jokin tehokas algoritmi verkon pienimmdn virittdviin puun l<iyi2imiseksi. Kuvauksessasi
selitd algoritmin perusajatus esimerkin avulla. Selitd myos tarvittarrat aputietorakenteet: mitkii ne ovat, mihin
niitd tarvitaan ja millaisia operaatioita niihin kohdistuu. Simm ei tarvitse esittdri tietorakenteiden toteutusta, itse
algoritmh pseudokoodia, aikavaativuusanalyysia tms. Samoin esimerkissd ei tarvitse esittzi5 algoritmin toimintaa
alusta loppuua jollain verkolla, vaan sen verrarl, ettli ajatus tulee selv5ksi.

l

[Yhteensii L8p] Tee ua'in gks'iseuraavista kolmesta vaihtoehdosta. Kohdissa (a) ja (b) algoritmin tehokkuus vaikuttaa
arvosteluun. Kohdassa (c) peka:i oikea vastaus ei riitti, vaan perustelut vaikuttavat arvosteluun.

(a) Tarkastellaan suuntaamatonta painotettua r-erkkoa G : (V,E). Kun p - (uo,'t)1,. . . ,za) on mikii tahansa

verkon polku, sanomme polun p pullonkaulalsi kaarta (un-r,ur),jonka paino on polulla olevien kaarten painoista
pienin. Jos sama pienin paino toistuu usealla polun p kaarella, sanomme nriitzi kaikkia polun p pu-llonkauloiksi.

Kahden solmun u

ja u viilinen pullonkaula on kaikkien solmuja z ja o yhdistiivien polkujen pullon}auloista

se, joka on painoltaan suurin. T5ssiikin pullonkauloja voi olla useita, jos samapaiuojorstuu'.*edia-i$rdrcfa-

Toisin sanoen solmujen u ja o viilisen pullc;-kaian pairro on suurin sellainen z, ettd,jollain polulla solmusta u
soirnuun u kaikkien kaarten pains 61 ainakin z.
Esitti tehokas algoritmi, joka l<lytiie annetusta verkosta anneff,ujsn kahden solmurr r^r ja u vSlisen pullonkaulan.
Perustele huolellisesti, ett6 algoritmisi tosiaan t<iytlie pullonkaulan. Jos pullonkauloja on useita, riittziri loytAa
minli tahansa niistii. IvIikd on algoritmisi aikavaatil-uus? Voit kdyttii5 aprma mitii tahansa kurssiila esitetlyjli
algoritmeja (kirjoittamatta niiden pseudokoodia)- ja niite koskevia tuloksia.

: (7, E) sellaista kehiiS. joka
ja
sisii.ittiS solmun u mutta ei solmua t,. Analysbi algoritmisi aikavaativuus
tilavaativuus.
Piirrii lisiiksi vihintiiin kuusisolmuinen esimerkkil'erkko, jossa on kaksi solmun z sistilttiviid kehd, siten, ettd

(b) Kirjoita algoritmi (pseudokoodi), joka selvittrie

on)to suunnailzssa verkoss a G

kehist5 toinen sisiiltd..d solmun u ja toiaen ei sisiilld solmua u. Moiemmissa kehissii tulee lisiiksi olla ainakin yksi
yhteiaen solmu, eivdtkl solmut t ja u saa olla toistensa naapureita. Miten algoritmisi etenee tdssd verkossa?

(c) Todista seuraavat v5itteet joko

i.

oikea.ksi

tai

v6.iirSksi:

Olkoon annettu zuuntumaton painotettu verkko G. Verkossa on n solmua, ja se on tiiydellinen, eli joliaisesta solmusta on kaari kaikkiin muihin solmuihin. Leweyssuuntainen luipikril'nti tiissii verkossa vaatii ajan

a(n').

ii.

Olkooo amettu suurtaamaton painotettu verkko G : (V, E) Jos tiissii verkossa on jokin kaari e € E siten
sen paino on suurempi kuin minkii tahansa muun kaaren paino (eli w(e) > u(e/) kaikilla e f e'). rin
kaari e ei kuulu 1-hteenle;, verkon pienimmistEi r.irittdvistii puista.
Olkoon annettu suuntaamaton painotettu verkko G: (V,E). Polku (us,uy,u2,...,uk) ott ai,noa lghin
polku solmujen uo ja r.16 vd,lillii (muitakin polkuja r-oi olla, mutta ne ovat kaikki pidempiii). Vdite: kaikki
t5llti polulla olevat kaaret (ut,ut+t), missii 0 < i < k, kuuluvat jokaiseen verkon pieninpiiiin virittiiviidn
puuhun.

ettii

iii.

