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HUOM!Tentissä saa käyttää apuna tavallista ei-ohjelmoitavaa funktiolaskinta.

1. a) Pitävätkö seuraavat väitteet paikkansa? Osoito kukin yksittäinen väite joko oikeoksietsimällä jotkin
aidosti positiiviset reaalilukuvakiot cr ja

cz

(vain

c2,

jos väitteessä esiintyy ordo-merkintä) sekä jokin

syötteen koko no e N siten, että 0 < cú(nl < fØl < czg(nl aina, kun n
toteamalla perustellusti, etteijotain kyseisistä arvoista pystytä löytämään.
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= nt + 5n - 2O = %nol (1 piste)

¡ii)

f(nl -- n2logzn
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Do,

tai

virheelliseksi

4n l (1 piste)

+ L = Qn2) (1 piste)

b)Ratkaiseiteroimalla rekursioyhtölöT(nl=T(n- 1.)+3n+l,kuntiedetään,että(0)=6.(3pistettä)
2. Tarkastele kekolaiitteluo. Selvitä vastauksessasí, mitä eri vaiheita síihen kuuluu ja kuvaile algoritmin
suoritusta alkutilanteesta alkaen lajittelun valmistumiseen asti. Analysoi myös menetelmän
aikavaativuus parhaassa ja pahimmassa tapauksessa. (6 pistettä)
3. a) Esitä limityslojittelun toiminta syötevektorille

A = 36, 22, L7, 45, 29, 2, 53, 54, 87, 72,44. (3 pistettä)
b) Esitä lisäyslojittelun toimínta samaiselle syötevektorille. (3 pistettä)

4. Selvitä hvvin perustellen seuraavien tehtävien pohimpien topausten oikavootivuudet, kun syötteeksi
annettavan kokonaislukuvektorin A pituutena on n (n > 0) ja tehtävän ratkaisemiseen käytetään
kulloinkin tehokkainta tapaukseen soveltuvaa algoritmia. Pyrivastauksessasi mahdollisimman tiukkaan
suoritusaian vlära

iaa n.

a) mielivaltaisen kokonaisluvun x etsintä vektorista A, kun A:n alkioiden jörjestyksestä ei tiedetä
ennolta mitöän (1 piste)

b) mielivaltaisen kokonaisluvun x etsintä vektorista A, kun A:n alkiot on järjestetty ei-vöheneväön
suu

ru usj ä rj e stykseen

(

L piste)

c) vektorín A kolmanneksi suurimman alkion etsiminen olettaen, että A;n alkioiden iäriestvksestä
ei tiedetä ennolta mitään jo ettö tehtävö on hyvin mäöritelty, eli n > 3 (1 piste)
d) vektorin A pienimmän alkion etsintä, kun A on lojiteltu ei-kasvavaon suuruusjörjestykseen (1 piste)

e) vektorin A laiitteleminen ei-vähenevään suuruusiäriestvkseen, kun A:n olkioiden arvoisto ja
jörjestyksestä ei tiedetä ennolto mitäön (2 pistettä)

5. Hoiautustoulut jo vaihtoehdot niiden toteuttomiseksi. Esittele, mitä hajautustauluílla tarkoitetaan ja
millä tavoin niitä voidaan muodostaa/ylläpitää. Esittele myös tekniikoita mahdollisten
osoitetörmäysten

ha

II

itse m ise ksi. (6 pistettä )

