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1. lYhteenszi 18p] Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:
(a) NIite asioita on otettava l'ruomioon kun suunnitellaan algoritrnia / tietorakennetta joka kriytttiri ulkoista muistia
(esim. levyzi)? \.{iten tdllaisia algoritmeja analysoidaan?

(b) Kerro lyhyesti mikii on "hajoita-ja-hallitse" algoritmien perusiclea. XIitel sellaisia algoritmeja anall,soidaan?
(c) Kerro lyhyesti mikd on peruuttavan haun iclea.
2. fYhteensd 16p] Nleerilell[tin /(2, k) : f (" A'.A) + /(rr.A'- 1). jossa pelustapaukset ovat f (r,k):
i" f(",A) : 1jos ri : A. Kirjoita algoritmi (pseudokoocli). joka laskee lur-un /(r,l) kayttamapi
ohjelmointia. Anal1'soi algoritrnisi aikavaatir-uus j a tilar-aar ir-uus.
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3.

fYhteenszi 18p] Veriailc vieruslistoja ja vierusmatriiseja verkon esitysmuotoina: N{itkii ovat kummankin tdrkeimmeit
edut ja haitat? Anna esiulerkki verkkoalgoritrlista. jonka tehokkuus nimenomaan ecielll-ttdd vier-uslistaesitystii,
.ia toinen esinlerkkialgoritmi. jo,.sa tehokkuus nimenonraan edellyttAri vierusmatriisiesityst:i. \ralilse jompi kumpi
esin.ierkeistdsi tarkempaan tarkasteluun: esitri se pseudokooclina, analysoi sen aikavaativuutta ja selitA, mihin
oletusia
r-erkon esitl'smuodosta tarvitaan. ja miten aikavaativuus muuttuisi, jos verkon esitystapa vaiirdettaisiin toiseksi.
Ioisesta esimerkkialgoritmistasi riittdii esittrid 1yh1'esti. minkd ongelman se ratkaisee ja mikii sen aikavaati\ruus on;
pseudokoodia tms. ei tarvitse esitted.

4.

fYhteensti 18p] Tee uain yksi seuraavista kolrnesta vailrtoel'rdosta. Kohdissa (a) ja (b) algoritmin te5okkuus vaikuttaa
arvosteluun. Kohda-ssa (c) pelkke oikea vastaus ei riitii, vaan perustelut vaikuttavat arvosteluun.

(a) Sinulla on n kpl vtirillisiri kuutioita. Kaikki kuutiot ovat

keskend,dn eripainoisla. Kpnkin kuutiol jokainen sivu on
maalattu eri vd.rilld. Ieht:ivdnd on pinota kur-rtioita piiHllekkeiin, siten ettii tuloksena sat'rdaan mahd,ollisimmun
korkea torni. I{lrutioita ei saa kuitenkaan pinota miten r-ain, vaan tolnin on noudatettaya seuraavia rajoitteita:

e Painavampaa kuutiota ei saa laittaa ken-eltrlir; ni.rlle
o Kuutioiden liittl'mdkohdassa on oltava sama vdri: siis jokaisen kuution (paitsi alimman kuution)

,,pohjan,,

vHri on oltava sama kuin sen alla oler.an kuution ,,katon,, vdri.

\Iallinna ongelma verkkona, ja anna ongelmalle ratkaisualgoritmi. R.iittzizi ettii algoritmi kertoo kuinka korkean
tornin kuutioista voi pinota. Algolitmiksi riittiid mainita sopiva kurssilla esitetty algoritmi (.ios olet mallintanut ongelman "oikein"). tai vaihtoelrtoisesti pseudokoodi. Kerro mycis ratkaisusi aikavaativuus kuutioiderr
lukumridrdn n funktiona.

(b) Olkoon annettu suunnattu painotettu verkko G : (V,E), ja lis:iksi kaksi verkon solmua s ja I ja osajouhko U :
{rr,rr,tr3.....u1} C V (e1i A kappaletta'".erkon G solnruja). Kaarten painot ovat positiivisia kokonaislukuja.
'lehtdvrinA on etsiA lvhin sellainen polku solmusta s solmuun I joka kulkee ainakin yhden joukon I/ solm,n

kar.rtta. Voit olettaa ettzi sellainen polku on olernassa.
Yksitl-iskohtaista p-spufl6li6odia ei tan-itse esittrizi, vaan voit kiil.ttae suoraan apuna kurssilla opetettuja algo-

ritmeja kirjoittamatta niiden koodia. riitteA kun kerrot mit:i (mahdollisia) rnuutoksia niihin tarvitaan. I,{ikii
on algoritmisi aikavaativuusl

(c) Todista seuraavat veiitteet joko oikeaksi tai vrieiriiksi:

i.

Olkoon annetttt suuntaamaton painotettu verkko G. \'erkossa on n solmua, ja se on taydellinen, eli jokaisesta solmusta on kaari kaikkiin rnuihin solmuihin. Levelssuuntainen kipikziynti trissii verkossa vaatii ajan

o("').

ii.
iii.

Olkoon annettu suuntaamaton painotettu r.erkko G : (1,.E). Jos tdssd r..erkossa on jokin kaari e € ,E siten
ettd sen paino on suurempi kuin mink[ tahansa muun kaaren paino (e1i
>.u,(e') kaikiila ef et),11iin
",(e)
kaari e ei kuulu ylrteenkiiiin verkon pienimnistd \.iritte\.ista puista.
Olkoon annettu suuntaamaton painotettu verkko C : (V,E). Polku (.,0,rr, 12,...tu6) on o,inou luhin
polku solmujen to ja up vd.lilld, (muitakin polkuia'u'oi o1la, mutta ne ovat kaikki pidempia). Vriite: kaikki
tAlld polulla olevat kaaret (ui, L,+r), missd 0 < 'i < k, kuuluvat jokaiseen verkon pieninpd,d.n virittiivrid.n
puuhun.

