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Test 4 – lösningsförslag

1. a) Motivera varför följande träd är en heap:

73

2

45 9

En heap är ett komplett binärt träd där varje nod innehåller ett element som är ≤ barnens
element. Trädet på bilen uppfyller dessa villkor.

b) Visa hur heapen kan lagras i en vektor.
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c) Visa hur heapen ser ut efter en borttagning.
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2. Stryk över de alternativ som är felaktiga.

a) Heapar passar bra för att implementera prioritetsköer.

b) Heapar passar bra för att implementera lexikon (eng. map).
Det går inte att på något effektivt sätt söka upp ett godtyckligt element i en heap (kostar
O(n)). Däremot kan man effektivt söka upp (O(1)) och ta bort (O(log n)) minsta elementet
ur en heap.

c) Man kan implementera en prioritetskö med hjälp av en sorterad lista.
Man kan implementera en prioritetskö med hjälp av en lista (sorterad eller osorterad). Vissa
av operationerna blir dock långsammare än i en heap. Om listan är sorterad kostar insättning
O(n)) medan söka resp. ta bort minsta kostar O(1).

d) Klassen TreeSet (som har metoder för insättning, returnera resp ta bort minsta ele-
mentet) passar bra att använda om man behöver en prioritetskö.

I en prioritetskö ska man kunna sätta in dubbletter, men det är inte tillåtet i en mängd.

3. I en vektor finns 500 000 slumpmässigt valda heltal. Att sortera vektorn tar ca 160 ms. Att
sortera en vektor med dubbelt så många element tar något mer än dubbelt så lång tid. Ge
exempel på någon av de sorteringsalgoritmer vi studerat i kursen som skulle kunna ha
använts.

Man har använt någon av de snabbare O(n log n)-algoritmerna quicksort, mergesort eller he-
apsort. Om man hade använt någon av de långsammare algoritmerna med tidskomplexiteten O(n2)

skulle exekveringstiden bli 4 ggr större.

4. Binärsökning i en vektor är som bekant snabbare än linjärsökning, men för att kunna
använda binärsökning måste vektorn vara sorterad. Antag att du ska göra några enstaka
sökningar i en vektor med många element. Lönar det sig att först sortera vektorn för att
sedan kunna använda binärsökning?

Nej, det lönar sig inte att sortera vektorn för några enstaka sökningar. Att sortera vektorn
kostar O(n log n) och en linjärsökning O(n).
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