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TENTTI
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Inf-0.310l Verkostojen perusteet (5 op)

Kirjoita selvällä käsialalla! Merkitse jokaiseen vastauspaperiisi selvästi:

- Inf-03l0l Verkostojen perusteet (5 op)
- tentti ll.120l'l
- sukunimi, etunimet
- tutkinto-ohjelma, opiskelijanumero

1") Kymmenen kysymystä verkkoalgoritmista (10 x lp)

Liitteessä A on Dijkstran algoritmi (vastaavast4 T&\Kl-42-!ehtjivästä), joka laskee
annetun painotetun verkon G - (V, E, W Lue ensin
kaikki kysymyskohdat vastaamatta niihin ja sen jälkeen tutustii"kbodiin erittäin huolella.
Vastaa tåimåin jiilkeen kaikkiin kysymyksiin ja käytä aikaa perustelujen pohtimiseen ja
muotoilemiseen. Huomaa,ettäkaikissa kysymyksissä viitataan liitteen algoritmiin ja
liitteen verkkoon G ja, että väittiimät voi perustella yhtä hyvin vastaamalla kyllä tai ei,
joten pisteet tulevat vain perusteluista! Tässä tehtävässä oleellista on, että pystyt
osoittamaan ymmörtrineesi tehtävän koodin toiminnan Käytä siis aikaa perustelujen
miettimiseen ja esittämiseen. Viittaa perusteluissa ohjelmakoodin rivinumeroihin, jos
mahdollista.

a) Esitriverkko G vieruslistana L.

b) Piirrö verkko G graafisesti.

c) Perustele pitäåikö väite paikkansa vai ei: tyhjät solut verkon G vierusmatriisissa
tulee tulkita nolliksi, jotta algoritmi toimisi.

d) Perustele pitäiikö viiite paikkansa vai ei: verkko G on painotettu ja suuntaamaton
verkko.

e) Perustele pitäiikö viiite paikkansa vai ei: rivi 10 on turha tai ei tee mitäiin.
f) Olereraan, että rivillä 10 algoritmi ei tee mitaan (tulkitaan rivi vaikkapa

kommentiksi). Oletetaan lisZiksi, että algoritmin suorituksen tuloksena syntyvä
virityspuu talletetaan yksiulotteiseen taulukko on S. Millä riveillö ja miten (esim.
muodossa S[?] = rrl ätä taulu]&oa päivitetäZin algoritmin suorituksen aikana?
Taulukon tyypillä ei ole tässä merkitystä ja sitä voi käsitellä täysin symbolisesti.
Milloin algoritmi suorittaa rivit 13-15 jamitd se tuolloin tekee?

Ratkaise annetulla algoritmilla verkosta G lyhimpien polkujen virityspuu lähtien

solmusta root = A. Anna vastaus muodossa, jossa prioriteettijonon Q sisältö
ilmoitetaan aina kun rivi 7 suoritetaan.
Piinö kohdan h) ratkaisu (virityspuu) graafisesti.
Mikä olisi kohdan f taulukon S sisöltö kohdan i) virityspuulle?

Bonustehtävä (tee tZimä ainoastaan jos aikaa jää muiden tehtävien jiilkeen):
Hahmottele algoritmi, joka saa syötteenäåin kohdan f) taulukon S sekä

kohdesolmun x ja tulostaa lyhimmän polun viilillä (root, x).

s)
h)

i)
j)

k)
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