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Tehtävä 1: Pääsynvalvonta

Pääsynvalvonta on eräs tärkeimmistä tehtävistä luotaessa turvallista tietotek-
nistä ympäristöä. Pääsynvalvonnan tavoitteena on estää asiaankuulumatto-
mien kirjautuminen tietokoneelle sekä luvaton ohjelmien ja tiedostojen käyttö.
Tavallisimmin tämä tapahtuu siten, että tietokone tai ohjelma pyytää käyt-
täjältä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mikäli nämä annetaan oikein, käyttäjä
pääsee kirjautumaan koneelle ja hänelle annetaan käyttäjätunnusta vastaa-
vat oikeudet. Oikeudet määrittelevät, mitä hakemistoja ja tiedostoja käyttäjä
pääsee katselemaan, mitä ohjelmia hän voi suorittaa ja mitä ulkoisia laittei-
ta, esimerkiksi kirjoittimia tai ulkoisia muisteja, hän voi käyttää. Jatkossa
hakemistoja, tiedostoja, ohjelmistoja ja ulkoisia laitteita kutsutaan yhteisellä
nimellä resursseiksi.

Yksinkertaisin hyökkäys tietokonejärjestelmiä vastaan on yrittää arvata
käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmä. Arvaaminen voidaan automatisoida,
jolloin arvauksia on mahdollista tehdä valtava määrä kohtuullisessa ajassa.
Nykyään arvaamisen yhteydessä käytetään niin sanottuja sanakirjoja. Nämä
ovat laajoja listoja, joissa on esimerkiksi lähes kaikki kielen sanat. Tavallis-
ten sanojen lisäksi kokeillaan muita, tavanomaisia yhdistelmiä, kuten sanoja
lopusta alkuun sekä sana ja numero -yhdistelmiä. Tällaista hyökkäystä kutsu-
taan raa’an voiman hyökkäykseksi. Tällaisten hyökkäysten torjumiseksi suo-
sitellaan, että salasana ei ole minkään kielen sana, vaan mielivaltainen yh-
distelmä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Lisäksi salasanan tulee olla
riittävän pitkä, vähintään 10 tai 12 merkkiä.

Paitsi käyttäjän, myös käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistavan järjes-
telmän täytyy ottaa mahdolliset hyökkäykset huomioon. Käyttäjätunnukset,
niihin liittyvät oikeudet ja salasanat on tallennettu tiedostoihin. Jos hyökkää-
jä onnistuu, esimerkiksi jonkin ohjelmiston tietoturvavirheen kautta, saamaan
itselleen käyttöoikeudet järjestelmään, hän voi kenties lukea myös salasanatie-
doston. Tästä syystä salasanoja ei saa tallentaa selväkielisessä muodossa. Sa-
lasanat ovat tiedostossa joko salakirjoitettuna tai nykyään yleisemmin niin
sanottuina tiivisteinä. Tiiviste lasketaan mielivaltaisen pitkästä merkkijonos-
ta ja tulos on määrämittainen, tyypillisesti 128, 256 tai 512 bitin mittainen
bittijono (eli merkeistä 0 ja 1 koostuva jono). Tiivistefunktion tulee täyttää
muutamia oleellisia ehtoja ennenkuin sitä voidaan käyttää salasanojen yh-
teydessä. Jos f on tiivistefunktio, M merkkijono, josta tiiviste lasketaan, ja
f(M) M :n tiiviste, niin tuloksesta f(M) ei voida kohtuullisessa ajassa päätel-
lä M :ää. Eli tiivistefunktio on yksisuuntainen: tiiviste on suhteellisen helppo
laskea, mutta tiivisteestä ei ole mahdollista päätellä alkuperäistä merkkijonoa.
Toinen tiivistefunktiolta vaadittava ehto on sellainen, ettei voida kohtuudella
muodostaa kahta merkkijonoa, joiden tiivisteet ovat samoja. Eli ei ole mah-
dollista kohtuullisessa ajassa löytää kahta merkkijonoa M1 ja M2, joille pätee
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f(M1) = f(M2). Kohtuullinen aika tässä yhteydessä tarkoittaa vuosia.
Esimerkki yksinkertaisesta tiivistefunktiosta on seuraava. Olkoon M merk-

kijono ja L sen pituus. Pilkotaan M n:n pituisiin lohkoihin M1,M2, ...,Mk,
missä n on paljon pienempi kuin L. Lohkoja on siis k kappaletta. Täytetään
viimeinen lohko biteillä siten, että senkin pituus on sama kuin muiden eli n.
Käsitellään nyt lohkoja bitti kerrallaan siten, että lohkojen vastaavat bitit las-
ketaan yhteen seuraavan säännön mukaan: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1,
1 + 1 = 0. Esimerkiksi M = 1010 1110 0011 0101, L = 16, n = 4, k = 4.
Edelleen 1010+1110+0011+0101 = 0010 (1+1+0+0 = 0, 0+1+0+1 = 0,
1 + 1 + 1 + 0 = 1, 0 + 0 + 1 + 1 = 0). Tämä tiiviste on liian lyhyt, ja
tiivistefunktio on liian yksinkertainen todelliseksi tiivistefunktioksi, mutta se
toimii eräänlaisena perustana monimutkaisemmille tiivistefunktioille. Todelli-
sissakin tiivistefunktioissa tehdään samanlaisia bittien yhteenlaskuja, mutta
lisäksi muita operaatioita kuten esimerkiksi bittien paikkojen vaihtamista.

Pelkkä salasanojen korvaaminen tiivisteillä ei torju raa’an voiman hyök-
käyksiä. Jotta tällaiset hyökkäykset eivät onnistuisi, tiivisteiden laskemisesta
tehdään tahallaan hidasta. Esimerkiksi tiivistefunktio voidaan laskea useaan
kertaan. Vaikka ihminen ei huomaakaan mitään hidastusta, niin todellisuu-
dessa hidastus voi olla enemmän kuin satakertainen, mikä estää raa’an voi-
man hyökkäyksiä onnistumasta kohtuullisessa ajassa. Toinen yksinkertainen
toimenpide on sellainen, ettei kirjautumisen epäonnistuessa ilmoiteta tarkas-
ti, mikä meni väärin. Esimerkiksi ei ilmoiteta, että salasana oli väärin tai
että käyttäjätunnus oli väärin, vaan yksinkertaisesti, ettei käyttäjätunnus-
salasanapari kelpaa. Tällöin hyökkääjä ei tiedä, oliko jompikumpi oikein vai
molemmat vääriä.

Toisenlainen tilanne syntyy, jos hyökkääjä saa anastettua salasanatiedos-
ton. Nyt hyökkääjällä on tehokkaammat mahdollisuudet testata salasanoja ja
edellä mainitun sanakirjan käyttö on tässä yhteydessä viety vielä pitemmäl-
le. Hyökkääjillä on sanakirjasta valmiiksi laskettuja tiivisteitä järjestettynä
sellaiseen muotoon, että on nopeaa verrata salasanatiedostosta löytyviä tii-
visteitä valmiiksi laskettuihin tiivisteisiin. Tiivistetaulukoiden koko voi olla
teratavun luokkaa. Jotta tällaisia hyökkäyksiä vaikeutettaisiin, lisätään sala-
sanan yhteyteen ennen tiivisteen laskemista ylimääräinen bittijono, jota kut-
sutaan suolaksi. Suolan pituus on 64 tai 128 bittiä ja jokaiselle käyttäjälle luo-
daan oma yksilöllinen suola-arvo. Siten salasanatiedostossa (tai tiedostoissa,
jos käyttäjätunnuksiin liittyvä tieto on jaettu useaan tiedostoon) on ainakin
käyttäjätunnus, suola ja salasana-suola -tiiviste.

Pääsynvalvontaan kuuluu myös mekanismit, joilla pidetään kirjaa oikeuk-
sista. Esimerkiksi tiedostojen yhteydessä järjestelmän täytyy tietää, kenellä
on mitäkin oikeuksia tiedostoon. Tavallisimpia rakenteita tällaiseen kirjanpi-
toon ovat pääsymatriisit, pääsylistat ja valtuuslistat. Pääsymatriisi on (m×n)-
taulukko, jossa m on subjektien ja n objektien lukumäärä. Subjektit ovat tässä
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käyttäjiä, joskin ne voivat olla toisissa yhteyksissä esimerkiksi myös ohjelmia.
Objektit ovat puolestaan resursseja, jotka on aikaisemmin määritelty. Kohtaan
(i, j) merkitään oikeus, joka subjektilla i on objektiin j. Ongelmana pääsy-
matriiseissa on se, että niistä tulee helposti hyvin suuria, vaikka useimmat
kohdat ovat vailla oikeuksia. Pääsylistoissa sen sijaan säästyy tilaa. Objektiin
liittyvässä pääsylistassa on kaikki subjektit, joilla on jokin oikeus objektiin.
Subjektiin liittyvä valtuuslista sen sijaan on päinvastainen lista, jossa on kaik-
ki objektit, joihin subjektilla on jokin oikeus.

Ennen pääsynvalvontamekanismien valintaa ja toteutusta on aiheellista
hahmotella pääsynvalvonnan periaatteet. Tätä suunnittelua helpottavat eri-
laiset pääsynvalvontamallit. Kolme tärkeintä mallia ovat sääntöpohjainen, yk-

silöpohjainen ja roolipohjainen pääsynvalvonta. Sääntöpohjaisessa mallissa an-
netaan etukäteen säännöt, joiden mukaan oikeudet määräytyvät. Subjekti ei
voi muuttaa objektin oikeuksia, vaikka vaikka hänellä olisi maksimaaliset oi-
keudet objektiin. Yksilöpohjaisessa mallissa subjektit voivat määritellä objek-
tiensa oikeudet. Subjektit voivat myös muuttaa objektiensa oikeuksia. Rooli-
pohjaisessa mallissa oikeudet ovat rooleilla. Roolin takana oleva subjekti voi
vaihtua ja useammalla subjektilla voi olla sama rooli. Subjektilla voi olla myös
monta roolia. Roolipohjainen malli voi muuten olla joko sääntö- tai yksilöpoh-
jainen.

Lopuksi voidaan vielä todeta, ettei oikeuksien määritteleminenkään ole ai-
van suoraviivaista. Esimerkiksi tiedostoihin liittyy yleensä kolme oikeutta, lu-
kuoikeus, kirjoitusoikeus ja suoritusoikeus. Samat oikeudet liittyvät myös ha-
kemistoihin. Jo tässä syntyy tulkintaongelma: mitä suoritusoikeus tarkoittaa
hakemistojen kohdalla? Toisenlainen ongelma syntyy, jos käyttäjällä on oikeus
kirjoittaa tiedostoon, mutta ei kirjoitusoikeutta hakemistoon, jossa tiedosto si-
jaitsee. Saako hän tällöin kirjoittaa tiedostoon vai ei? Esimerkiksi Windows
ja Linux ratkaisevat nämä ongelmat eri tavalla.

Linuxissa hakemiston lukuoikeus tarkoittaa, että subjekti voi tarkastella
hakemiston sisältöä, toisin sanoen tarkastella, mitä tiedostoja ja alihakemis-
toja hakemistossa on. Kirjoitusoikeus hakemistoon tarkoittaa, että subjekti
voi luoda tiedoston hakemistoon. Suoritusoikeus puolestaan merkitsee, että
subjekti voi edetä hakemistosta sen alihakemistoon. Erityinen piirre Linuxis-
sa on se, että tiedoston voi lukea vain, jos omaa suoritusoikeuden jokaiseen
hakemistoon hakemistopolulla juuresta tiedostoon.

Windowsissa oikeudet ovat monimutkaisemmat. Oikeuksia on enemmän ja
subjekteilla on suuremmat mahdollisuudet luoda sääntöjä esimerkiksi käyttä-
järyhmille. Lisäksi Windowsissa on suoranaisia kieltosääntöjä, mitkä puuttu-
vat Linuxista. Linuxissa kaikki sellainen on automaattisesti kielletty, mitä ei
ole erikseen sallittu. Erityisesti hakemistojen käsittely Windowsissa poikkeaa
Linuxista: on mahdollista lukea tiedosto hakemistosta, vaikka hakemistoon ei
olisikaan mitään oikeuksia.
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Kysymykset

Kysymys 1. Jos näppäimistössä on m merkkiä, niin kuinka monta erilaista
k:n mittaista salasanaa on olemassa? (maksimipistemäärä 2)

Kysymys 2. Kuvaile, minkä tyyppiset salasanat ovat huonoja, vaikka olisi-
vatkin riittävän pitkiä. Anna myös hyvän salasanan tunnusmerkit. (maksimi-
pistemäärä 3)

Kysymys 3. Materiaalissa esitetylle yksinkertaiselle tiivistefunktiolle on help-
po keksiä sellaiset bittijonot, jotka tuottavat saman tiivisteen. Modifioidaan
nyt tiivistefunktiota siten, että ennen yhteenlaskuja lohkoa i rullataan i askel-
ta vasemmalle. Esimerkiksi jos 1. lohko on 1100, niin siitä tulee 1001. Jos lohko
olisikin toinen lohko, siitä tulisi 0011. Jos se olisi kolmas lohko, niin tulos olisi
0110. Neljäs lohko pysyisi muuttumattomana. Laadi tälle modifioidulle tiivis-
tefunktiolle kaksi erilaista 16 bitin bittijonoa, jotka tuottavat saman neljän
bitin pituisen tiivisteen. (maksimipistemäärä 3)

Kysymys 4. Miten suola vaikeuttaa salasanojen arvaamista siinä tapauk-
sessa, että salasanatiedosto on anastettu, vaikka käyttäjätunnus ja suola ovat
näkyvissä selväkielisenä salasanatiedostossa? (maksimipistemäärä 3)

Kysymys 5. Vertaile pääsylistoja ja valtuuslistoja keskenään. Käytä ver-
tailujen pohjana tilankäyttöä ja hakujen tehokkuutta. Esimerkkejä hauista:
kenellä on lukuoikeus tiedostoon tai mihin objekteihin jollakin subjektilla on
jokin oikeus. (maksimipistemäärä 3)

Kysymys 6.

a) Anna esimerkki sääntöpohjaista ja yksilöpohjaista mallia noudattavasta
järjestelmästä tai sovelluksesta tietokoneympäristössä. (maksimipistemäärä 3)
b) Anna vastaavat esimerkit tietokoneympäristöön kuulumattomista organi-
saatioista tai järjestelmistä. (maksimipistemäärä 3)

Kysymys 7.

a) Materiaalin lopussa puhuttiin hakemistoista ja hakemistopoluista. Määrit-
tele nämä käsitteet. (maksimipistemäärä 2)
b) Windowsissa oikeudet ovat kattavampia ja monimutkaisempia kuin Li-
nuxissa. Pohdi lyhyesti tämän ratkaisun hyviä ja huonoja puolia. (maksimi-
pistemäärä 3)
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Tehtävä 2: Binäärinen hakupuu

Erilaisia tietorakenteita käytetään tietojenkäsittelyssä datan tallentamiseen siten, että sen
käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Eräs keskeisimmistä tietorakenteista on niin sa-
nottu binäärinen hakupuu. Binäärinen hakupuu koostuu joukosta yhteenliitettyjä solmu-

ja, joihin on tallennettu avainarvoja. Usein solmuihin tallennettaisiin myös hyötytietoa,
jota puusta haettaisiin; tässä tehtävässä kuitenkin tarkastellaan vain avainarvoja.

10
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1511

5

7

Yksinkertainen binäärinen hakupuu.

Tietorakenteen solmuilla, kuten myös itse puulla, on niitä kuvaavia ominaisuuksia. Jos
solmulla x on ominaisuus z, tämän ominaisuuden arvoon viitataan merkinnällä z[x]. Arvol-
la NIL merkitään tilannetta, jossa x:llä ei ole kyseistä ominaisuutta (ominaisuus[x]=NIL).

Binääripuun solmulla x on seuraavat ominaisuudet:

• avain[x]: solmun x avainarvo (kokonaisluku)

• vasen[x]: viittaus x:n vasempaan lapseen (solmu tai NIL)

• oikea[x]: viittaus x:n oikeaan lapseen (solmu tai NIL)

• vanhempi[x]: viittaus x:n vanhempaan (solmu tai NIL)

Binäärisellä hakupuulla P on seuraava ominaisuus:

• juuri[P]: viittaus puun juureen (solmu tai NIL)

Oletamme tässä tehtävässä, että mitään avainarvoa ei löydy puusta useampaa kappa-
letta. Merkintä vasen[x]=NIL tarkoittaa sitä, että solmulla x ei ole vasenta lasta. Sellaisia
solmuja, joilla ei ole kumpaakaan lasta, kutsutaan lehtisolmuiksi. Solmun jälkeläisiä ovat
kaikki sen lapset, näiden lapset jne. edeten aina lehtisolmuihin saakka. Solmun esivan-

hempia ovat taas sen vanhempi, tämän vanhempi jne. edeten aina juureen saakka. Solmun
x vasen alipuu sisältää solmun vasen[x] ja kaikki solmun vasen[x] jälkeläiset (alipuu voi
olla tyhjä). Vastaavasti määritellään solmulle oikea alipuu.

Binäärisellä hakupuulla on voimassa seuraavat ehdot:

• Jos juuri[P]=NIL, niin puu P on tyhjä.

• Juurisolmulla ei ole vanhempaa (ts. vanhempi[juuri[P]] = NIL). Kaikilla muilla puun
solmuilla on vanhempi.

• Kullakin solmulla on maksimissaan kaksi lasta, vasen ja oikea. Jompikumpi tai
molemmat lapsista voivat myös puuttua.

• Olkoon x puun mielivaltainen solmu. Jos y on jokin solmu sen vasemmassa alipuus-
sa, niin avain[y] < avain[x]. Vastaavasti, jos y sijaitsee x:n oikeassa alipuussa, niin
avain[y] > avain[x].
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Binääripuuta voidaan havainnollistaa piirtämällä se siten, että solmut esitetään ym-
pyröinä, joiden sisälle on sijoitettu niiden avainarvot, ja kukin vanhempi yhdistetään
lapsiinsa viivoilla. Tällöin tavanmukaisesti solmut asetellaan kuvaan seuraavalla tavalla:

• Juurisolmu sijoitetaan ylimmäksi.

• Juurisolmun lapset sijoitetaan siten, että vasen[juuri[P]] sijoitetaan alavasemmalle
juuresta, ja oikea[juuri[P]] alaoikealle. Nämä lapsisolmut sijoitetaan keskenään sa-
malle korkeudelle. Mikäli jompaakumpaa lapsista ei ole olemassa, luonnollisesti tätä
ei myöskään piirretä.

• Lapsisolmujen lapset ja myöhemmät jälkeläiset piirretään vastaavalla tavalla alas-
päin edeten, varmistaen aina, että yhtä monen askeleen päässä juuresta olevat sol-
mut sijoittuvat kuvassa samalle korkeudelle.

Seuraavassa ilmaus solmu a tarkoittaa solmua, jonka avain on a. Tehtävänannon alussa
kuvatulla esimerkillä ovat voimassa muun muassa seuraavat ominaisuudet: juuri[P] on
solmu 10. Solmun 10 vasen lapsi on solmu 5, oikea lapsi taas on solmu 13. Solmun 5
vanhempi on solmu 10. Solmulla 5 ei ole vasenta lasta.

Algoritmi on toimintaohje, jota noudattamalla voidaan suorittaa haluttu tehtävä. Teh-
tävällä on parametrinaan syötteitä, joita algoritmi käsittelee. Syötteet kuvataan suluissa
algoritmin nimen jälkeen. Käsittelemme kahdenlaisia algoritmeja: sellaisia, jotka laskevat
binääripuusta jonkin tuloksen (esimerkiksi suurin puusta löytyvä avainarvo), ja sellaisia,
jotka muokkaavat binääripuun rakennetta (esimerkiksi solmun lisäys). Algoritmi esite-
tään algoritminotaatiolla, jossa yhdistetään yksinkertaisia toimintoja peräkkäisellä suo-
rittamisella, ehdollisella suorittamisella ja toistolla. Tiedon väliaikaiseen tallentamiseen
käytetään muuttujia, jotka voivat sisältää esimerkiksi lukuarvon, viittauksen solmuun tai
puuhun, tai arvon NIL. Muuttujan sisältö asetetaan tai sitä muutetaan aseta-lauseella.
Esimerkiksi käsky aseta x ← 3 asettaa muuttujan x arvoksi luvun 3. Jos tämän jälkeen
suoritetaan käsky aseta x ← 5, korvautuu tuo aiempi arvo luvulla 5.

Seuraavaksi esittelemme joitain keskeisimpiä algoritmeja binääripuiden käsittelyyn.
Algoritmi EtsiPuusta saa syötteenään puun ja lukuarvon ja antaa tuloksenaan puusta
sen solmun, jolla on avainarvonaan kyseinen lukuarvo (tai arvon NIL, jos tällaista solmua
ei ole). LisääSolmu lisää uuden solmun puuhun. PieninArvo hakee puusta pienimmän
avainarvon sisältävän solmun (tai arvon NIL tyhjällä puulla).

EtsiPuusta(puu P, avainarvo a)

1. aseta x ← juuri[P]

2. niin kauan kuin x 6=NIL ja avain[x] 6=a suorita rivejä 3-4

3. jos a<avain[x] niin aseta x ← vasen[x]

4. muutoin aseta x ← oikea[x]

5. tulos on x

Algoritmi EtsiPuusta saa syötteenään tutkittavan puun P ja puusta etsittävän avai-
narvon a. Rivillä 1 se asettaa muuttujaan x viittauksen puun juureen. Sen jälkeen al-
goritmi tarkistaa rivin 2 ehdon. Mikäli x:n arvo on NIL, on puu tyhjä; vastaavasti jos
x:n avain on a, on etsittävä arvo jo löytynyt. Kummassakaan tapauksessa rivejä 3-4 ei
suoriteta kertaakaan. Muutoin algoritmi etenee suorittaen rivejä 3 ja 4 joka kierroksella
edeten kulloisenkin solmun vasempaan tai oikeaan alipuuhun solmun avainarvon ja et-
sittävän arvon vertailun perusteella. Algoritmin lopettaessa tuloksena x on joko etsityn
arvon sisältävä solmu tai NIL, mikäli etsittyä arvoa ei ole puussa lainkaan.
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Seuraavaksi esitämme algoritmin solmun lisäämiseksi puuhun. Oletamme, että lisät-
tävän solmun s ominaisuudet on alustettu seuraavasti:

• avain[s] = jokin kokonaisluku

• vasen[s] = NIL, oikea[s] = NIL, vanhempi[s] = NIL

LisääSolmu(puu P, solmu s)
1. aseta y ← NIL

2. aseta x ← juuri[P]

3. niin kauan kuin x 6=NIL suorita rivejä 4-6

4. aseta y ← x

5. jos avain[s]<avain[x] niin aseta x ← vasen[x]

6. muutoin aseta x ← oikea[x]

7. vanhempi[s] ← y

8. jos y=NIL niin aseta juuri[P] ← s

9. muutoin jos avain[s] < avain[y] niin aseta vasen[y] ← s

10. muutoin aseta oikea[y] ← s

Lisäysalgoritmi etenee puussa samoin kuin etsintäalgoritmikin hakien paikkaa, jo-
hon solmu tulisi lisätä. Mikäli puu on tyhjä, tehdään lisättävästä solmusta puun juuri.
Muutoin tämä sijoitetaan paikalleen joko puussa olevan solmun oikeaksi tai vasemmak-
si lapseksi. Yksinkertaisuuden vuoksi oletamme, että puuhun ei yritetä lisätä siihen jo
sisältyvää avainarvoa.

Binäärisen hakupuun pienimmän arvon omaava solmu löytyy seuraavasti:

PieninArvo(puu P)
1. aseta x ← juuri[P]

2. jos x6= NIL niin niin kauan kuin vasen[x]6= NIL suorita riviä 3

3. aseta x ← vasen[x]

4. tulos on x

Mikäli puu on tyhjä, ei pienintä arvoa ole olemassa ja tulos on NIL.

Kysymys 1

Perustele lyhyesti, mitkä kuvissa esitetyistä rakenteista (a-f) eivät kuvaa (tehtävänannos-
sa esitetyn määritelmän mukaisesti) binäärisiä hakupuita. (maksimipistemäärä 4)
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Kysymys 2

Kuvassa on esitetty binäärinen hakupuu P. Esitä, mitkä puun solmut ja missä järjestyk-
sessä seuraavien algoritmikutsujen suoritus käy läpi (vastauksen esitystapana esimerkiksi:
"Kutsu käy läpi tässä järjestyksessä solmut: 15, 14, 16, 17"). (maksimipistemäärä 3)

a) PieninArvo(P)

b) EtsiPuusta(P, 15)

c) EtsiPuusta(P, 11)

12

16

1714

1513

7

9

108

2

4

Kysymys 3

Piirrä binäärinen hakupuu, joka syntyy, kun lisätään tyhjään puuhun solmut seuraavassa
järjestyksessä: 5, 7, 12, 9, 8, 6, 16, 14, 20, 10, 1, 0 (luvut ovat lisättävien solmujen
avainarvoja). (maksimipistemäärä 5)

Kysymys 4

Binäärisen hakupuun korkeus on askelten määrä kuljettaessa lyhintä reittiä juurisolmusta
alimpana olevaan lehtisolmuun. Kysymyksen 2 puun korkeus on 3, yksisolmuisen puun
korkeus on 0, tyhjälle puulle korkeutta ei ole määritelty.

a) Montako solmua kymmenen korkuiseen puuhun voi maksimissaan tallentaa?

b) Muodosta sellainen matemaattinen funktio f , että arvo f(h) kertoo, kuinka monta
solmua h:n korkuiseen puuhun voi maksimissaan tallentaa. (oletus: h ≥ 0)

c) Olkoon binäärinen hakupuu, jossa on n solmua, muodostettu siten, että sen kor-
keus on pienin mahdollinen. Paljonko operaatioita (muuttujan asetus, ehdon tarkis-
tus jne.) algoritmin EtsiPuusta suorittaminen vaatii enimmillään kyseisellä puulla
(suuruusluokka riittää).

(maksimipistemäärä 6)

Kysymys 5

Jos binääripuun solmut laitetaan suuruusjärjestykseen avainarvojensa mukaan pienim-
mästä suurimpaan, kunkin solmun seuraaja on se solmu, jonka avainarvo on seuraavana
järjestyksessä. Jos esimerkiksi avaimet ovat {2, 4, 6, 7, 10}, solmun, jonka avain on 4, seu-
raajalla on avain 6. Suurimman avaimen omaavalla solmulla ei ole seuraajaa.
Kirjoita algoritmi EtsiSeuraaja(solmu s), joka
• saa syötteenään puussa jo sijaitsevan solmun s

• antaa tuloksena joko seuraajasolmun, tai arvon NIL, jos seuraajaa ei ole olemassa
Muista, että pääset käsiksi muihin puuhun tallennettuihin solmuihin hyödyntämällä viit-
tauksia vasen[s], oikea[s] ja vanhempi[s] tarpeen mukaan. Ennen kuin alat kirjoittaa yk-
sityiskohtaista algoritmia, kuvaa lyhyesti, miten algoritmisi hakee seuraajan ja perustele
kuvaamasi hakutavan oikeellisuus. Pyri ratkaisussasi tehokkuuteen eli siihen, että algo-
ritmi kävisi vain tarvittavan osan puusta läpi (esimerkiksi algoritmi joka käy aina koko
puun läpi ei ole tehokas).

(maksimipistemäärä 7)
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Tehtävä 3: Ongelmanratkaisutehtävä
Tässä tehtävässä esitetään neljä toisistaan riippumatonta yleistä ongelmanratkaisukykyä mit-
taavaa osatehtävää.

Kysymys 1
Sadan metrin mittainen lauta pitää katkaista sahalla metrin mittaisiksi laudanpätkiksi. Mikä on
pienin määrä tarvittavia sahauksia, kun voit yhdellä sahauksella katkaista useita lautoja kerral-
laan pinoamalla jo katkaistuja lautoja päällekkäin? Selitä, miten toimimalla pääset tavoitteeseesi.

(maksimipistemäärä 5)

Kysymys 2
Olkoon n nollaa suurempi kokonaisluku. Kahden pelaajan Kn-pelissä asetetaan riviin n keilaa.
Keilat ovat rivissä järjestyksessä 1,2,3,...,n. Pelaajat kaatavat vuorotellen aina joko yhden
keilan tai kaksi vierekkäistä keilaa (keilat i ja i+1, 1≤i≤n−1). Pelaaja häviää, mikäli hän
ei pysty enää vuorollaan kaatamaan yhtään keilaa (eli kaikki keilat on jo kaadettu).

Pelaajalla on voittostrategia, jos hän pystyy aina kaatamaan sopivalla tavalla keiloja
voittaakseen, vaikka toinen pelaaja kaataisi vuorollaan mitkä tahansa sääntöjen mukaiset keilat.

(a) Esitä jokin laillinen pelin kulku K6-pelissä, jossa aloittaja häviää.

(maksimipistemäärä 2)

(b) Osoittautuu, ettäKn-pelissä aloittavalla pelaajalla on aina voittostrategia kaikilla arvoilla
n≥1. Kuvaile voittostrategia yksityiskohtaisesti.

(maksimipistemäärä 4)

Kysymys 3
Erään niemen kärjessä sijaitsee kunta A, jonka ainoa naa-
purikunta on B. Kuntien A ja B välinen raja kulkee viiva-
suoraan, kuten oheisen esimerkkikuvan katkoviiva esittää.
Molemmissa kunnissa on voimassa kaavoitusta koskeva oh-
jesääntö, joka määrää, ettei kahta rakennusta saa rakentaa
lähemmäksi kuin 50 metrin päähän toisistaan. Byrokraat-
tisista syistä johtuen kumpikin kunta kuitenkin valvoo sääntöä vain suhteessa muihin oman
kuntansa alueella sijaitseviin rakennuksiin. Tämän seurauksena on mahdollista, että jotkin
kaksi rakennusta a ja b sijaitsevat lähempänä kuin 50 metrin päässä toisistaan, jos niistä
toinen sijaitsee kunnassa A ja toinen kunnassa B. Katso esimerkiksi oheista esimerkkikuvaa,
jossa pienet mustat neliöt kuvaavat rakennuksia. Vaikka rakennukset sijaitsevat melko väljästi
kummankin kunnan sisällä, on kuntarajan läheisyydessä kaksi melko lähellä toisiaan olevaa
rakennusta.

Oletetaan, että sekä kunnan A että B rakennukset ovat oman kuntansa säädösten puitteissa
laillisia: kaikki kunnan A rakennukset sijaitsevat vähintään 50 metrin päässä toisistaan ja
vastaavasti kaikki kunnan B rakennukset sijaitsevat vähintään 50 metrin päässä toisistaan.

1
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Rakennukset voivat näitä sääntöjä lukuunottamatta sijaita mielivaltaisissa paikoissa. Mikä
on suurin mahdollinen kunnassa B sijaitsevien rakennusten määrä, jotka voivat sijaita alle
50 metrin päässä jostain yhdestä ja samasta kunnan A alueella sijaitsevasta rakennuksesta?
Perustele vastauksesi.

Tehtävässä jätetään huomioimatta rakennusten koot: kunkin rakennuksen sijainti esitetään
kartalla koordinaattipisteenä ja kahden rakennuksen välinen etäisyys on yhtäkuin niitä esittä-
vien koordinaattipisteiden etäisyys. Rakennuksia esittävät koordinaattipisteet voivat sijaita
mielivaltaisen lähellä kuntarajaa (mutteivät kuitenkaan kuntarajan päällä).

(maksimipistemäärä 6)

Kysymys 4
2048 on selaimella tai älypuhelimella pelattava peli, joka nousi suosioon keväällä 2014. Pelin
säännöt ovat seuraavat:

• Pelialue on 4×4 ruudukko, jossa on aluksi kaksi satunnaisiin ruutuihin sijoitettua arvon
2 omaavaa laattaa ja muut ruudut ovat tyhjiä.

• Pelaaja tekee siirtoja niin kauan, kunnes joko pelaaja saa luoduksi laatan, jonka arvo on
2048 (pelaaja voittaa), tai laillista siirtoa ei ole enää jäljellä (pelaaja häviää).

• Pelaajan yksittäinen siirto:

– Pelaaja valitsee jonkin laillisen suunnan suunnista alas, vasemmalle, ylös tai oi-
kealle. Suunta on laillinen, jos se johtaa vähintään yhden laatan siirtymiseen tai
sulautumiseen (nämä on kuvattu alla). Peli päättyy, ellei mikään suunta ole laillinen.

∗ Seuraavan sivun ruudukon b tilanteessa ei voisi tehdä siirtoa alas tai ruudukon
g tilanteessa ylös, koska kyseiset siirtosuunnat eivät siirtäisi tai sulauttaisi
yhtään laattaa.

∗ Pelin päättyessä häviöön ruudukon jokaisessa ruudussa on laatta eivätkä
mitkään naapurilaatat voi sulautua keskenään.

– Pelaajan valinnan seurauksena kaikki ruudukossa olevat laatat siirtyvät ruudukossa
niin pitkälle siirron määräämään suuntaan, kuin mahdollista.

– Jos kaksi ennen siirtoa keskenään saman arvon x omannutta laattaa ovat siirron
suunnassa peräkkäin (ikäänkuin “törmäävät” toisiinsa), ne sulautuvat yhteen yhdeksi
laataksi, jonka arvo on 2x.

∗ Jos siirron yhteydessä enemmän kuin kaksi keskenään saman arvoista laattaa
törmää toisiinsa (“ketjukolarin” tapaan), sulautumiset muodostetaan pareittain
edeten ketjun edestä taaksepäin. Katso esimerkiksi seuraavalla sivulla siirtoja
ruudukosta b ruudukkoon c sekä ruudukosta e ruudukkoon f.

∗ Sulautumisen synnyttämä laatta ei voi osallistua kyseisen siirron aikana enää
uuteen sulautumiseen. Esimerkiksi seuraavalla sivulla ruudukkoon e tehty siirto
vasemmalle synnyttää ruudukkoon f kaksi vierekkäistä arvon 8 omaavaa laattaa
eikä yhtä arvon 16 omaavaa laattaa.

• Kunkin siirron jälkeen ruudukon johonkin tyhjään ruutuun lisätään uusi laatta, jonka
arvo on joko 2 tai 4. Sekä uuden laatan sijainti (mikä tyhjä ruutu) että arvo (2 vai 4)
valitaan satunnaisesti.
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Ruudukot a-g esittävät esimerkkinä yhden mahdollisuuden, miten pelin ensimmäiset 7 askelta
voisivat edetä, kun pelin alkutilanne on ruudukon a esittämä ja 7 ensimmäistä siirtosuuntaa
ovat järjestyksessä alas, oikealle, ylös, alas, vasemmalle, ylös ja oikealle. Viimeistä ruudukkoa
h lukuunottamatta kunkin ruudukon oikealla puolella on nuoli, joka esittää ruudukkoon
sovelletun siirron suunnan, ja sitä seuraava ruudukko esittää, millaiseksi pelialue kyseisen
siirron jälkeen muuttui. Kussakin ruudukossa sulautumisen myötä syntyneet arvot on esitetty
ääriviivatuilla numeroilla ja edeltäneen siirron jälkeen ruudukkoon lisätty uusi satunnainen
arvo on alleviivattu.

(a) Mikä on pienin mahdollinen määrä siirtoja, jonka jälkeen peli voi päättyä häviöön?
Perustele vastauksesi!

(maksimipistemäärä 4)

(b) Kuinka monta siirtoa pelissä on vähintään tehtävä, jotta peli voi päättyä voittoon?
Perustele vastauksesi!

(maksimipistemäärä 4)

Tehtävän pisteytyksessä arvioidaan annettujen siirtomäärien tarkkuuksien lisäksi erityisesti sitä,
kuinka hyvin vastaukset on pystytty perustelemaan. Jos perustelut ovat hyvät, voi tehtävästä
saada korkeat pisteet, vaikka vastaukseksi annetut siirtomäärät olisivat epätarkkoja.
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Tehtävä 1: Ratkaisut
Kysymys 1. Jos näppäimistössä on m merkkiä, niin kuinka monta erilaista
k:n mittaista salasanaa on olemassa? (maksimipistemäärä 2)

Ratkaisu. Ensimmäinen merkki voidaan valita m:llä eri tavalla, samoin toinen.
Siten kahden merkin yhdistelmiä on m2 kappaletta. Vastaavasti k:n merkin
yhdistelmiä on mk kappaletta.

Kysymys 2. Kuvaile, minkä tyyppiset salasanat ovat huonoja, vaikka olisi-
vatkin riittävän pitkiä. Anna myös hyvän salasanan tunnusmerkit. (maksimi-
pistemäärä 3)

Ratkaisu. Salasana on huono, jos se on liian lyhyt, alle 10 merkkiä. Salasana
on myös huono, jos se on jonkin luonnollisen kielen sana tai modifioitu sa-
na (esimerkiksi sana lopusta alkuun tai muutama kirjain vaihdettu). Myöskin
näppäimistöyhdistelmät, jotka saadaan näppäimistöltä suoraviivaisesti (esi-
merkiksi qwertyuiop), ovat huonoja salasanoja.

Hyviä salasanoja ovat sen sijaan satunnaiset riittävän pitkät merkkijonot,
jotka perustuvat laajaan merkkivalikoimaan. Tässä on kuitenkin huomattava
rajoitus, joka on relevantti erityisesti jos järjestelmiä käytetään verkon yli
ulkomailta. Tällöin saattaa olla aiheellista välttää skandinaavisia kirjaimia
Å,Ä,Ö, sillä niitä ei löydy helposti ulkomaisista näppäimistöistä. Sama pätee
joihinkin erikoismerkkeihin.

Kysymys 3. Materiaalissa esitetylle yksinkertaiselle tiivistefunktiolle on help-
po keksiä sellaiset bittijonot, jotka tuottavat saman tiivisteen. Modifioidaan
nyt tiivistefunktiota siten, että ennen yhteenlaskuja lohkoa i rullataan i askel-
ta vasemmalle. Esimerkiksi jos 1. lohko on 1100, niin siitä tulee 1001. Jos lohko
olisikin toinen lohko, siitä tulisi 0011. Jos se olisi kolmas lohko, niin tulos olisi
0110. Neljäs lohko pysyisi muuttumattomana. Laadi tälle modifioidulle tiivis-
tefunktiolle kaksi erilaista 16 bitin bittijonoa, jotka tuottavat saman neljän
bitin pituisen tiivisteen. (maksimipistemäärä 3)

Ratkaisu. Tällaisia pareja löytyy helposti. Yksi esimerkki: 1111 0000 0000 0000
ja 0000 0000 0000 1111.

Kysymys 4. Miten suola vaikeuttaa salasanojen arvaamista siinä tapauk-
sessa, että salasanatiedosto on anastettu, vaikka käyttäjätunnus ja suola ovat
näkyvissä selväkielisenä salasanatiedostossa? (maksimipistemäärä 3)

Ratkaisu. Ensinnäkin suola estää valmiiden tiivistetaulukoiden käytön. Tii-
visteet on laskettu oletetuista salasanoista ilman suolaa, joten suolan kanssa
laskettava tiiviste on täysin erilainen. Suola-arvojen suuresta lukumäärästä
johtuen niitä ei voi ottaa etukäteen huomioon.
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Jäljelle jää tilanne, jossa hyökkääjä voi kokeilla erilaisia salasanoja sala-
sanatiedostossa olevan suolan kanssa. Tähän kuluu aikaa, koska hänen pitää
laskea jokainen tiivistearvo uudestaan. Jos suolaa ja valmiita tiivistetaulukoi-
ta ei käytettäisi, hyökkääjä joutuisi edelleen laskemaan tiivistearvot arvatuista
salasanoista. Mutta laskettuaan tiivisteen hän voi verrata sitä kaikkiin tiivis-
tearvoihin salasanatiedostossa. Jos sama tiiviste löytyy tiedostosta, on kelvol-
linen salasana löydetty. Suolaa käytettäessä hyökkääjän täytyy verrata laske-
maansa tiivistearvoa vain yhteen tiivistearvoon, siihen arvoon, johon suola on
liitetty. Täten laskentaan kuluva aika moninkertaistuu. Tällä on merkitystä
erityisesti silloin, kun salasanatiedosto on suuri.

Kysymys 5. Vertaile pääsylistoja ja valtuuslistoja keskenään. Käytä ver-
tailujen pohjana tilankäyttöä ja hakujen tehokkuutta. Esimerkkejä hauista:
kenellä on lukuoikeus tiedostoon tai mihin objekteihin jollakin subjektilla on
jokin oikeus. (maksimipistemäärä 3)

Ratkaisu. Tarkastellaan ensin pääsymatriiseja. Näiden avulla on helppo sel-
vittää, mihin objekteihin subjektilla on oikeus tai keillä subjekteilla on jon-
kinlainen oikeus objektiin. Toisaalta pääsymatriisissa on tavallisesti runsaasti
tyhjiä kohtia. Pääsylistat ovat pääsymatriisin sarakkeita, joista tyhjät kohdat
on jätetty pois. Vastaavsti valtuuslistat ovat pääsymtariisin rivejä, joista tyh-
jät kohdat on jätetty pois. Siten sekä pääsylistat että valtuuslistat säästävät
tilaa täsmälleen yhtä paljon.

Tyypillinen tilanne on sellainen, että subjekti yrittää käyttää jotain resurs-
sia, jolloin järjestelmä tarkistaa, onko subjektilla oikeus resurssiin. Pääsymat-
riisissa tarkistus tapahtuu vakioajassa. Pääsylistan yhteydessä täytyy subjekti
etsiä objektiin liittyvästä listasta. Jos kysymyksessä on käyttäjän luoma tie-
dosto, lista on lyhyt ja subjekti löytyy lähes vakioajassa. Jos taas resurssi on
esimerkiksi ohjelmisto, niin siihen liittyvä pääsylista voi olla varsin suuri. Jos
lista on toteutettu tavallisena peräkkäisrakenteena, niin silloin etsintään ku-
luu paljon aikaa. Toisaalta listaa ei todennäköisesti toteuteta peräkkäisraken-
teena, vaan jonakin tehokkaampana rakenteena. Joka tapauksessa etsintään
kuluu todennäköisesti enemmän kuin vakioaika.

Valtuuslistan tapauksessa täytyy taas etsiä subjektiin liittyvä objekti lis-
tasta. Nämä listat voivat olla myös suuria, joten etsintä vaatii aikaa. Tavalli-
sessa tilanteessa, jossa tarkistetaan oikeus tiedostoon, valtuuslista on toden-
näköisesti hitaampi kuin pääsylista, koska subjektilla voi olla monia tiedostoja
hallussaan. Sen sijaan tarkistettaessa subjektin oikeutta ohjelmistoon valtuus-
lista on todennäköisesti pienempi kuin pääsylista.

Pääsylistan avulla on helppo selvittä kaikki subjektit, joilla on jokin oi-
keus objektiin. Valtuuslistan avulla on helppo selvittää kaikki objektit, joihin
subjektilla on oikeus.
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Loppupäätelmänä voidaan todeta, että keskimäärin pääsylista on tehok-
kaampi kuin valtuuslista, mutta lopullinen paremmuus riippuu sovelluksesta.

Kysymys 6.

a) Anna esimerkki sääntöpohjaista ja yksilöpohjaista mallia noudattavasta
järjestelmästä tai sovelluksesta tietokoneympäristössä. (maksimipistemäärä 3)

Ratkaisu. Tietokoneen käyttöjärjestelmä määrää, miten ohjelmat saavat käyt-
tää muistialuetta ja muita resursseja. Nämä oikeudet seuraavat osittain käyt-
täjän ja ohjelman alkuperäisistä oikeuksista. Näitä ei tavallinen käyttäjä voi
yleensä muuttaa. Tämä on esimerkki sääntöpohjaisesta mallista tietokoneym-
päristössä.

Käyttäjä voi luoda omia tiedostoja ja antaa niille erilaisia oikeuksia. Tässä
tapauksessa on kysymys yksilöpohjaisesta pääsynvalvonnasta.

b) Anna vastaavat esimerkit tietokoneympäristöön kuulumattomista organi-
saatioista tai järjestelmistä. (maksimipistemäärä 3)

Ratkaisu. Esimerkiksi salaisten asiakirjojen käsittely ministeriössä edustaa
sääntöpohjaista järjestelmää. Asiakirjat voivat olla julkisia, luottamuksellisia,
salaisia tai erittäin salaisia. Riippuen luokituksesta, vain tietyillä henkilöillä
on oikeus käsitellä näitä asiakirjoja. Tätä oikeutta ei voi ministeriön virkamies
muuttaa.

Kodin pääsynvalvonta on yksilöpohjaista. Asukas voi päättää, kenet pääs-
tää sisälle ja kenet ei. Asukas voi muuttaa periaatteita, kenet päästää sisälle.

Kysymys 7.

a) Materiaalin lopussa puhuttiin hakemistoista ja hakemistopoluista. Määrit-
tele nämä käsitteet. (maksimipistemäärä 2)

Ratkaisu. Hakemisto on tiedosto, jossa on luettelo muista tiedostoista. Siten
hakemistossa voi olla myös alihakemistoja. Hakemistoa, joka ei ole minkään
hakemiston alihakemisto, kutsutaan juurihakemistoksi. Mielivaltainen tiedos-
to sijaitsee jossakin (ali)hakemistossa. Hakemistopolku on lista hakemistoista,
jonka listan lopussa on tiedoston sisältävä hakemisto. Hakemistopolun alussa
on juurihakemisto.

b) Windowsissa oikeudet ovat kattavampia ja monimutkaisempia kuin Li-
nuxissa. Pohdi lyhyesti tämän ratkaisun hyviä ja huonoja puolia. (maksimi-
pistemäärä 3)
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Ratkaisu. Hyvänä puolena on se, että käyttäjä voi määritellä oikeudet jousta-
vasti ja erilaiset erikoistilanteet voidaan ottaa paremmin huomioon. Toisaal-
ta määrittelyt tulevat laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Tämä voi johtaa
virheisiin, jotka muodostavat tietoturvariskin.
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Mallivastaus

Tehtävä 2: Aineistotehtävä

Kysymys 1

8

4

6

10

912

(a)

8

10

129

4

6

(b)

9

10

12

8

64

(c)

4

532

(d)

10

12

9

7

86

(e)

1

2

3

(f)

• (a) ei ole tehtävänannon määritelmän mukainen, koska esimerkiksi solmun 8 vasem-
man lapsen solmu on 10. Tämä rikkoo ehtoa, jonka mukaan solmun vasemmasta
alipuusta löytyvien avainarvojen tulee olla solmun avainarvoa pienempiä.

• (c) ei ole binäärinen hakupuu, koska solmun 8:n oikea lapsi on 6, vaikka solmun
oikeassa alipuussa olevien avainten tulisi olla solmun avainta suurempia.

• (d) ei ole binäärinen hakupuu, koska juurisolmulla on 3 lasta.

• (e) ei ole binäärinen hakupuu, koska juuren (avain 10) oikeasta alipuusta löytyy sen
avainarvoa pienempi avainarvo (avain 9).

Kysymys 2

a) Kutsu käy läpi tässä järjestyksessä solmut: 12, 7, 2

b) Kutsu käy läpi tässä järjestyksessä solmut: 12, 16, 14, 15

c) Kutsu käy läpi tässä järjestyksessä solmut: 12, 7, 9, 10

Kysymys 3

5

7

12

16

2014

9

108

6

1

0
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Mallivastaus

Kysymys 4

Binäärisen hakupuun korkeus on askelten määrä kuljettaessa juurisolmusta alimpana
olevaan lehtisolmuun.

a) Ensimmäiseen kerrokseen puussa mahtuu 1 solmua, toiseen 2, kolmanteen 4 jne.,
eli puun korkeuden kasvaessa uusien kerroksien koot kasvavat kahden potensseissa.
10:n korkuiseeen puuhun mahtuu 20+21+22 + ...+ 210 = 211 − 1 = 2047 solmua.

b) 2h+1 − 1.

c) Pahimmassa tapauksessa algoritmi käy läpi puun juuresta alimpaan lehtisolmuun,
suorittaen kullakin tasolla vakiomäärän operaatioita. Tarvittavien operaatioiden
määrä on samaa suuruusluokkaa, kuin puun korkeus. Koska puu on mahdollisimman
tehokkaasti muodostettu, b-kohdan perusteella voimme antaa karkeaksi arvioksi
puun koolle h ≈ log2(n), (tarkalleen ottaen h = dlog2(n + 1) − 1e) ja tarvittaviksi
operaatiomääriksi pienet vakiot kerrottuna tällä.

Kysymys 5

Mikäli solmun s oikea alipuu ei ole tyhjä, on seuraaja oikean alipuun se solmu, jolla on
pienin arvo. Jos taas oikea alipuu on tyhjä, löytyy seuraaja nousemalla ylös puussa niin
kauan, kunnes löytyy ensimmäinen esivanhempi, jonka vasempaan alipuuhun s sisältyy.
Jos tällaista solmua ei ole olemassa, on solmussa s puun suurin avainarvo, eikä seuraajaa
ole olemassa. Seuraavassa perustelu menetelmän oikeellisuudesta.

TAPAUS 1: Jos s:llä on oikea alipuu, on seuraaja kyseisen alipuun minimi.

• Määritelmän mukaan seuraaja ei voi olla s:n vasemmassa alipuussa.

• Olkoon y s:n (esi)vanhempi.

� Jos s on y:n oikeassa alipuussa, on voimassa avain[y] < avain[s], eikä siis y (tai
yksikään sen vasemman alipuun solmuista) voi olla etsitty seuraaja.

� Jos s on y:n vasemmassa alipuussa, määritelmän mukaan avain[s]<avain[y].
Mille tahansa s:n oikean alipuun solmulle z taas on voimassa avain[z]>avain[s]
ja toisaalta avain[z]<avain[y]. Siis avain[s] < avain[z] < avain[y], minkä vuoksi
y ei selvästikään voi olla etsitty seuraaja. Luonnollisestikaan seuraaja ei tällöin
voi olla myöskään y:n oikeassa alipuussa.

� Edellisten perusteella, mikään s:n esivanhemmista ei voi olla sen seuraaja.
Lisäksi, suhteessa kuhunkin esivanhempaan, s ja sen seuraaja löytyvät aina
samasta alipuusta. Täten seuraajan on pakko löytyä s:n oikeasta alipuusta.

TAPAUS 2: Jos s:llä ei ole oikeaa alipuuta, on seuraaja s:n lähin esivanhempi, jonka
vasemmassa alipuussa s on.

• Määritelmän mukaan seuraaja ei voi olla s:n vasemmassa alipuussa.

• Olkoon y s:n (esi)vanhempi.

� Jos s on y:n oikeassa alipuussa, on voimassa avain[y] < avain[s], eikä siis y (tai
yksikään sen vasemman alipuun solmuista) voi olla etsitty seuraaja.

� Jos s on y:n vasemmassa alipuussa, määritelmän mukaan avain[s]<avain[y].
Selvästikään seuraaja ei voi löytyä y:n oikeasta alipuusta. Jos y:n ja s:n välisellä
polulla puusta löytyy solmu z jonka vasemmassa alipuussa s on, on oltava
voimassa avain[s] < avain[z] < avain[y].
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Mallivastaus

� Edellisten perusteella seuraajan on oltava solmua s lähin niistä esivanhemmis-
ta, jonka vasemmassa alipuussa s sijaitsee.

TAPAUS 3: s:llä ei ole oikeaa alipuuta, eikä ole olemassa esivanhempaa, jonka vasemmassa
alipuussa s on. Tällöin s:n avain on puun maksimiarvo, eikä seuraajaa ole määritelty.

Algoritmi voidaan formaalisti määritellä esim. seuraavasti:
PieninArvo(solmu x)

1. niin kauan kuin vasen[x]6= NIL suorita riviä 2

2. aseta x ← vasen[x]

3. tulos on x

EtsiSeuraaja(solmu x)

1. jos oikea[x] 6= NIL niin tulos on PieninArvo(oikea[x])

2. muutoin suorita seuraavat rivit

3. aseta y ← vanhempi[x]

4. niin kauan kuin y 6=NIL ja x=oikea[y] suorita rivejä 5-6

5. aseta x ← y

6. aseta y ← vanhempi[y]

7. tulos on y
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Tehtävä 3: Esimerkkiratkaisut
Kysymys 1.
Oikea vastaus on 7 sahauskertaa. Ensiksi 100 metrin mittainen lauta sahataan keskeltä kahtia
ja tuloksena syntyy kaksi 50 metriä pitkää lautaa. Tämän jälkeen laudat laitetaan päällekkäin
ja sahataan taas keskeltä siten, että tuloksena syntyy neljä 25 metrin mittaista lautaa. Kol-
mannella kerralla neljä lautaa laitetaan päällekkäin, ja sahataan siten, että lopputuloksena
syntyy 4 kappaletta 13 metriä pitkää lautaa ja 4 kappaletta 12 metriä pitkää lautaa. Jatkamalla
vastaavasti seitsemännen sahauskerran jälkeen on saatu 100 kappaletta yhden metrin mittaisia
laudanpätkiä. Allaolevassa taulukossa on listattu eri sahauskertojen tuloksena syntyneitten
laudanpätkien pituudet ja lukumäärät.

Sahauskerta Laudanpätkien pituudet Lukumäärä
1 2*50m 2
2 4*25m 4
3 4*13m+4*12m 8
4 4*7m+12*6m 16
5 4*4m+28*3m 32
6 36*2m+28*1m 64
7 100*1m 100

Kysymys 2.

a) Oheisessa taulukossa on esitetty yksi mahdollinen peli, jonka aloittava pelaaja häviää.
Siirtovuorolla valitut keilat on paksunnettu.

Pelaaja Keilat
A I I I I I I
B I I I I I
A I I I
B I
A

b) Aloittaja voittaa pelit K1 ja K2 valitsemalla kaikki keilat. Aloittaja voittaa myös pelin
K3 (K4) valitsemalla ensin keskimmäisen keilan (keskimmäiset keilat) ja tämän jälkeen
tekemällä symmetrisen siirron “toisella puolella” kuin toinen pelaaja.

Tämä strategia yleistyy myös peleille Kn, n≥5. Aloittaja voittaa aina pelin siten, että
ensimmäisellä siirrolla hän jakaa keilarivin kahteen yhtä paljon keiloja sisältävään osaan.
Tästä eteenpäin kaikki siirrot kohdistuvat joko vasempaan tai oikeaan osaan keiloja. Jos
toinen pelaaja valitsee keilan/keilat vasemmalta/oikealta puolelta, niin ensimmäinen
pelaaja valitsee vuorollaan aina vastaavat keilat, mutta toiselta puolelta.

Kysymys 3.
Tarkastellaan oheista kuviota, jossa a on kun-
nassa A sijaitseva rakennus ja rakennukset b,
c ja d sijaitsevat kunnassa B. Paksu viiva esit-
tää kuntien A ja B välistä rajaa. Rakennus
a keskipisteenä on piirretty säteen x metriä
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omaava puoliympyrä, jonka halkaisija sijaitsee kuntarajan kanssa samansuuntaisella viivalla
(kuvan ohuempi viiva). Jokaisen sellaisen kunnassa B sijaitsevan rakennuksen, jonka etäisyys
rakennuksesta a on korkeintaan x metriä, on sijaittava kuvassa esitetyssä puoliympyrässä.

Kuva esittää, kuinka kolme vähintään 50 metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevaa kunnan
B rakennusta b, c ja d voivat sijaita alle 50 metrin päässä rakennuksesta a. Kuvan kaltaisessa
tilanteessa voisi esimerkiksi asettaa x = 45 metriä ja sijoitella rakennukset niin, että rakennus
a sijaitsee 4 metrin päässä rajasta ja rakennukset b, c ja d sijaitsevat sellaisen tasakylkisen
kolmion kärkipisteissä, jonka korkeus on 40 metriä ja leveys 80 metriä. Tällöin b c ja d ovat
korkeintaan 45 metrin päässä a:sta mutta toisaalta b:n ja d:n välinen etäisyys on 80 metriä ja
b:n ja c:n (ja samoin c:n ja d:n) välinen etäisyys on

√
402+402=

√
3200>

√
2500=50 metriä

(eli b, c ja d sijaitsevat kunnan B sääntöjen mukaisesti).
Kuvan puoliympyrä on lisäksi jaettu kolmeen yhtä suureen osaan eli 60◦ sektoriin. Ei ole

erityisen hankalaa päätellä, että säteen x omaavan ympyrän 60◦ sektorin mitkään kaksi pistettä
eivät voi sijaita kauempana kuin x:n etäisyydellä toisistaan. Kun tarkastelemme alle 50 metrin
etäisyydellä olevia rakennuksia, pätee x < 50 metriä. Mutta koska kunnan B rakennusten
välinen etäisyys on vähintään 50 metriä eli > x, eivät mitkään kaksi kunnan B rakennusta voi
sijaita keskenään samassa sektorissa. Tästä seuraa, että kussakin kuvan kolmesta sektorista voi
sijaita korkeintaan yksi alle 50 metrin päässä rakennuksesta a oleva rakennus. Siten tällaisia
rakennuksia voi kaikkiaan olla korkeintaan kolme.

Tehtävän vastaus on kolme rakennusta.

Kysymys 4.

a) Ruudukossa on kaikkiaan 16 ruutua. Pelin alkaessa, ennen ensimmäistä siirtoa, näistä
kahdessa on arvon 2 omaava laatta. Ruudukko voi siten tulla täyteen ja peli päättyä
aikaisintaan 14 siirron jälkeen. Eräs tapa, miten peli voi päättyä 14 siirrolla on esimerkiksi
seuraava:

– Alkutilanteen laatat sijaitsevat ensimmäisen rivin ensimmäisessä ja kolmannessa
sarakkeessa.

– Pelaajan kaksi ensimmäistä siirtoa ovat “ylös” ja “alas”, ja näiden myötä lisätyt
laatat omaavat arvon 4 ja tulevat toiseen ja neljänteen sarakkeeseen.

– Pelaaja jatkaa siirtojen “ylös” ja “alas” vuorottelua ja ruudukkoon arvottavan laatan
arvo valitaan aina siten, että se on eri kuin samassa sarakkeessa jo olevan naapurin
arvo (pelkästään ylös ja alas tehtävien siirtojen jälkeen lisätty uusi laatta ei voi tulla
sijoitetuksi kahden samassa sarakkeessa jo olevan laatan väliin). Tällöin mikään
siirto ei johda laattojen sulautukseen.

Edellä kuvattu peli päättyy 14 siirron jälkeen oheisen kuvan mukaiseen "shakkilautamai-
seen"tilanteeseen, jossa joka toisessa ruudussa on arvo 2 ja joka toisessa arvo 4 eikä ole
jäljellä yhtään laillista siirtosuuntaa.

b) Aluksi voidaan tehdä huomiot, että (1) pelin alkutilanteessa ruudukon laattojen arvojen
summa on 4, (2) sulautumiset eivät vaikuta peliruudukossa olevien laattojen arvojen
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summaan ja (3) ainoa laattojen arvojen summaa muuttava tekijä on ruudukkoon
lisättävät uudet laatat: laattojen summa kasvaa kunkin siirron jälkeen täsmälleen sen
verran, mikä on ruudukkoon arvotun uuden laatan arvo.

Pelin päättyminen voittoon edellyttää arvon 2048 omaavan laatan muodostamista eli
ruudukon laattojen arvojen summan on oltava tällöin vähintään 2048. Koska laattojen
arvojen summa kasvaa kunkin siirron jälkeen korkeintaan neljällä, tarvitaan vähintään
(2048-4)/4 = 511 siirtoa, ennen kuin laattojen summaksi voi tulla 2048. Tästä saadaan
siirtojen määrälle karkea alaraja 511.

Arvioita voidaan vielä tarkentaa huomioimalla se, että voittotilanteessa nimenomaan
yksittäisen laatan arvon pitää olla 2048. Olkoon x se siirtonumero, jonka jälkeen peli-
ruudukkoon lisätään viimeinen sellainen laatta, jonka arvo tulee sulautumisten kautta
muodostamaan osan arvon 2048 saavaan laatan arvosta. Edellisen karkean alarajan
perusteella siirron x on oltava vähintään 511. Siirron x lisäämä laatta joutuu käymään
läpi vähintään sulautumisketjun, jossa muodostuu askeleittain arvot 4→ 8→ 16→ 32
→ 64→ 128→ 256→ 512→ 1024→ 2048. Tämä ketju sisältää 9 siirtoa. Näin ollen
edellä annettu karkea 511 siirron alaraja saatiin tarkennettua 511 + 9 = 520 siirtoon.

Vastauksessa ei sitä edellytetä, mutta on mahdollista muodostaa esimerkkipeli, joka
päättyy voittoon täsmälleen 520 siirrolla eli 520 siirtoa on tarkka raja.
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