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Maxpoäng tenta+bonus = 50+5. Betygsgr¨anser: 25 po¨ang ger trea, 35 ger fyra, 45 ger femma.
Resultatet ansl˚as senast 28 mars p˚a Nadas anslagstavla.
Hjälpmedel : En algoritmbok.

1. Knuthautomat

Datalogiprofessor Knut Donald vill veta om hans f¨odelsedatum330331 finns i masto-
dontverketThe art of computer programming, vars textmassa ligger p˚a en fil.

Hur såg hans s¨okautomat för 330331 ut? Rita upp den med heldragna fram˚atpilar och(6p)
prickade bak˚atpilar och ange dennext -vektor som definierar automaten!

Knut har bråttom, eftersom han pensioneras om tio dagar! Vilken s¨okmetod skulle
förmodligen ha varit den snabbaste? Ungef¨ar hur många gånger snabbare kan den(2p)
vara?

2. Ordna stacken efter kön

Personposter har lagts in i en stack, ordnade p˚a personnummer s˚a att äldre personer
ligger under yngre personer. Man vill organisera om den s˚a att alla män ligger under(6p)
alla kvinnor, men fortfarande ¨aldre män under yngre m¨an ochäldre kvinnor under
yngre kvinnor.

Beskriv utförligt en algoritm för att ordna om stacken p˚a detta s¨att. Till din hjälp har
du en kö och både stacken och k¨on är abstrakta.

3. Rekursiv spegling

Ett binärträd med personposter ¨ar ordnat med mindre personnummer till v¨anster och
större till höger. Nu vill man bygga om tr¨adet så att det blir precis tv¨artom. Efter satsen(6p)
Spegla(rot) ska trädet under pekarenrot ha speglats p˚a detta s¨att. Beskriv i ord eller
i valfritt programspråk en rekursiv tanke f¨or Spegla .

4. Ordlistig hashning

För att snabbt kunna avg¨ora om ett ord finns i SAOL vill man anv¨anda en hashvektor
med krocklistor (separate chaining). F¨oljande hashfunktioner har f¨oreslagits.̈Ar någon(3p)
av dom klart bättreän den andra? Motivera! Som exempel ges hashv¨ardet för AB.

a) ASCII-värdenas produkt modulo 158773. AB 7→ 65·66.

b) ASCII-värdena hopsatta till ett tal, modulo 158773. AB 7→ 6566.

Viggos stavaprogram anv¨ander inte krocklistor utan i st¨allet fjorton olika hashfunktio-(3p)
ner. Förklara principen!



5. Problem i patiensbok

”Till denna uppgift används alla ess, kungar, damer och knektar, allts˚a sexton kort. Det
gäller att lägga ut korten i en 4× 4-matris så att två kort av samma f¨arg eller valör
aldrig finns i samma rad, kolumn eller n˚agon av de b˚ada diagonalerna.”

Man vill att ett program ska skriva ut alla l¨osningar p˚a nedanst˚aende s¨att.

hj E sp D kl Kn ru K
kl K ru Kn hj D sp E
ru D kl E sp K hj Kn
sp Kn hj K ru E kl D

Du behöver inte skriva programkod, men du ska f¨orklara algoritmen utf¨orligt och be-(8p)
skriva datastrukturer, procedurer och moduluppdelning.

6. Syntax f̈or funktionsanrop

F(x,P(a,b),y,G(z,H(a),x,P(y,y)),F(F(F(c))))

Skriv en kontextfri grammatik f¨or funktionsanrop av denna typ. Funktionsnamn ¨ar all-
tid en stor bokstav, variabelnamn alltid en liten bokstav. Alla anrop ska ha minst en
parameter men syntaxen kollar som synes inte att varje anrop till en funktion har sam-
ma parameterantal. Anv¨and till exempel symbolerna<funktionsanrop>, <variabel>,(6p)
<funktion>, <parameterlista>.

Beskriv i ord hur ett program kan unders¨oka om ett funktionsanrop f¨oljer din syntax!
Vilka procedurer beh¨ovs?

7. Tio i topp

Femtio gånger per sekund n˚ar spänningen i vägguttaget ett maxv¨arde och via en AD-
omvandlare skickas det till en pc. Man vill att programmet varje dygn ska rapportera
dom tio högstanoteringarna och n¨ar dom inföll. Följande datastrukturer har f¨oreslagits
för uppgiften:
• En vektor med 4,32 miljoner poster som ins¨attningssorteras.
• En vektor med 4,32 miljoner poster som quicksorteras vid dygnets slut.
• En hashvektor med 6,48 miljoner pekare och hashning p˚a spänningsvärdet.
• En trappa (heap) med plats f¨or 4,32 miljoner poster.
• En trappa med plats f¨or tio poster.
• Ett binärträd, sorterat efter sp¨anningsvärdet.

Vilka av dessa strukturer ¨ar odugliga? Hur rankar du dom ¨ovriga när det gäller kom-(6p)
plexitet? Motivering krävs!

8. Gyllene tider

Många datorprogram som lagrar ˚artal med bara tv˚a siffror kommer att ge problem(4p)
vid sekelskiftet. Att skriva om eller byta ut programmen kommer att ge v¨astvärldens
programmerare hundratals miljarder kronor i arbetsinkomst.

Om programmen anv¨ant en abstrakt datumtyp hade inkomsten krympt till en tusendel
eller så. Förklara! Ge exempel p˚a vad en abstrakt datumtyp b¨or innehålla och hur den
kan implementeras?


