
Υλοποίηση Αλγορίθμων για Γράφοσς 
 
Κεφάλαιο 1.  

1. Υλοποίθςθ αλγορίκμων για τισ πράξεισ του Κεφαλαίου 1.4.  
2. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 1.1 διαπίςτωςθσ αν ζνασ γράφοσ είναι γραφικόσ (ςελίδα 34). 

Κεφάλαιο 2.  
3. Υλοποίθςθ αλγορίκμων υπολογιςμοφ τθσ εκκεντρικότθτασ των κορυφϊν ενόσ ηυγιςμζνου γράφου, 

τθσ ακτίνασ και τθσ διαμζτρου, του κζντρου και τθσ περιφζρειασ του γράφου (Κεφάλαιο 2.4, 2.6). 
4. Υλοποίθςθ αλγορίκμου υπολογιςμοφ τθσ απόςταςθσ των κορυφϊν ενόσ ηυγιςμζνου γράφου, 

κακϊσ του μζςου του γράφου (Κεφάλαιο 2.4, 2.6). 
Κεφάλαιο 3.  

5. Υλοποίθςθ αλγορίκμου υπολογιςμοφ του κλειςίματοσ (closure) ενόσ γράφου (Κεφάλαιο 3.4). 
6. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 3 αλγόρικμοι εφρεςθσ Eulerian κυκλωμάτων (Κεφάλαιο 3.3). 
7. Υλοποίθςθ αλγορίκμου του κινζηου ταχυδρόμου (Κεφάλαιο 3.10.4). 
8. Υλοποίθςθ αλγορίκμου εφρεςθσ του Hamiltonian κφκλου (Κεφάλαιο 3.5). 
9. Υλοποίθςθ αλγορίκμου υπολογιςμοφ Hamiltonian κφκλου με Διακλάδωςθ και Περιοριςμό 

(Κεφάλαιο 3.6). 
10. Υλοποίθςθ προςεγγιςτικϊν αλγορίκμων προβλιματοσ του περιοδεφοντοσ πωλθτι (Κεφάλαιο 3.7). 
11. Υλοποίθςθ αλγορίκμων καταςκευισ μαγικϊν τετραγϊνων (Κεφάλαιο 3.9). 

Κεφάλαιο 4.  
12. Υλοποίθςθ αλγορίκμου Pruefer 4.1 και 4.2 για τθν αναπαράςταςθ δζνδρου (Κεφάλαιο 4.2). 
13. Υλοποίθςθ του αλγορίκμου του ςτοιχειϊδουσ δενδρικοφ μεταςχθματιςμοφ για τθν παραγωγι 

όλων των ηευγνυόντων δζνδρων ενόσ γράφου. Καταςκευι του δενδρικοφ γράφου. Υπολογιςμόσ 
τθσ απόςταςθσ δφο ηευγνυόντων δζνδρων. Εφρεςθ του κεντρικοφ ηευγνφοντοσ δζνδρου 
(Κεφάλαιο 4.3) 

14. Υλοποίθςθ αλγορίκμων Kruskal, Prim, Boruvka. Σφγκριςθ (Κεφάλαιο 4.4) 
Κεφάλαιο 5 

15. Υλοποίθςθ ελζγχων ιςομορφιςμοφ γράφων (Κεφάλαιο 5.3). 
16. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 5.2 εφρεςθσ τεμαχίων (Κεφάλαιο 5.4). 
17. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 5.3 γενικευμζνου προβλιματοσ ςυνδζςμου (Κεφάλαιο 5.5) 

Κεφάλαιο 6 
18. Υλοποίθςθ αλγορίκμου αναγνϊριςθσ επιπεδικότθτασ με βάςθ το Θεϊρθμα 6.16 (Κεφάλαιο 6.5). 
19. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 6.1 αναγνϊριςθσ επιπεδικότθτασ με βάςθ τθ μζκοδο DMP (Κεφάλαιο 6.6) 

Κεφάλαιο 7 
20. Υλοποίθςθ αλγορίκμου εφρεςθσ χρωματικϊν πολυωνφμων (Κεφάλαιο 7.5). 
21. Υλοποίθςθ προςεγγιςτικϊν αλγορίκμων χρωματιςμοφ 7.1 και 7.2 (Κεφάλαιο 7.6) 

Κεφάλαιο 8 
22. Υλοποίθςθ αλγορίκμου εφρεςθσ ιςχυρά ςυνδεδεμζνων ςυνιςτωςϊν (Κεφάλαιο 8.6). 
23. Υλοποίθςθ αλγορίκμων κατάταξθσ ακλθτϊν ςε τουρνουά (Κεφάλαιο 8.9.1) 

Κεφάλαιο 9 
24. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 9.1 υπολογιςμοφ ροϊν Ford-Fulkerson (Κεφάλαιο 9.3). 
25. Υλοποίθςθ αλγορίκμου υπολογιςμοφ ροϊν Edmonds-Karp (Κεφάλαιο 9.3.3). 
26. Υλοποίθςθ μεκόδου PERT (Αλγόρικμοσ 9.5, Κεφάλαιο 9.4). 

Κεφάλαιο 10 
27. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 10.1 εφρεςθσ μζγιςτων αντιςτοιχίςεων ςε διγράφουσ (Κεφάλαιο 10.5). 
28. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 10.2 εφρεςθσ βζλτιςτων αντιςτοιχίςεων ςε διγράφουσ (Κεφάλαιο 10.6). 
29. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 10.3 του κινζηου ταχυδρόμου (Κεφάλαιο 10.7). 
30. Υλοποίθςθ αλγορίκμου επίλυςθσ προβλιματοσ προςωπικοφ (Κεφάλαιο 10.8). 
31. Υλοποίθςθ προςεγγιςτικϊν αλγορίκμων 10.4 εφρεςθσ καλυμάτων (Κεφάλαιο 10.9). 
32. Υλοποίθςθ αλγορίκμου 10.6 επίλυςθσ προβλιματοσ ςτακερϊν γάμων (Κεφάλαιο 10.10). 



Οδηγίες 

 Λαμβάνουμε τα 5 κζματα ((AEM+6i) mod 32 +1), όπου 0≤i≤4. 

 Προκεςμία παράδοςθσ θ θμζρα των εξετάςεων του Ιουνίου. Να κατανείμετε τον κόπο ςε όλθ τθ 
διάρκεια του εξαμινου αςχζτωσ αν μπορείτε να παραδϊςετε ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

 Ενκαρρφνεςτε να κάνετε αυτά τα κζματα. Ακόμθ και 1-2 κζματα κα προςμετρθκοφν ςτθ 
βακμολογία τθσ τελικισ εξζταςθσ. 

 Τα μθνφματά ςασ να ςτζλνονται ςτισ διευκφνςεισ manolopo@csd & kefalasp@csd (Παφλοσ Κεφαλάσ). 
 
Παραδοτζα 
Ζνα αρχείο ΑΕΜXX.zip που να περιζχει (α) μία ζκκεςθ doc για το κζμα XX, και (β) τα αρχεία με 
source κϊδικα C/C++/Java, (γ) τα 5 αρχεία ειςόδου και εξόδου. Στθν ζκκεςθ  

 να αναφζρεται θ εκφϊνθςθ του προβλιματοσ και ο τρόποσ επίλυςθσ (δομι, υλοποίθςθ κλπ) 

 να δίνεται ψευδοκϊδικασ και κϊδικασ για όλεσ τισ υλοποιιςεισ (με τεκμθρίωςθ) 

 να γίνεται ανάλυςθ τθσ πολυπλοκότθτασ του αλγορίκμου αναλόγωσ με τισ χρθςιμοποιοφμενεσ 
δομζσ και αλγορίκμουσ. 

 να δίνονται 5 παραδείγματα (με ςχιματα) με γράφουσ ειςόδου και τα αντίςτοιχα 
αποτελζςματα ςτθν ζξοδο. 

Για λόγουσ ομοιομορφίασ των λφςεων να χρθςιμοποιθκοφν  

 ζνα ascii αρχείο ειςόδου ονομαηόμενο input.txt, το οποίο να κεωρεί αποκικευςθ με πίνακα 
γειτνίαςθσ και να ζχει το εξισ format. Η πρϊτθ γραμμι να αποτελείται από 2 ακεραίουσ (τα n 
και m) χωριςμζνα με κενό χαρακτιρα, ενϊ οι επόμενεσ n γραμμζσ κα περιζχουν τα id’s των 
κορυφϊν (χωριςμζνα με κενοφσ χαρακτιρεσ), οι οποίεσ ςυνδζονται με τθν αντίςτοιχθ κορυφι.  

 αν θ ζξοδοσ είναι και πάλι γράφοσ, τότε ιςχφουν για το output.txt ότι και για το input.txt 

 αν θ ζξοδοσ δεν είναι γράφοσ, τότε να προτακεί λφςθ ωσ προσ το format τθσ εξόδου. 
 
Ορισμοί δομών 
Adjacency matrix 
Type Graph = record 
   |V|: integer constant 
   A(|V|,|V|): 0..1 
  end 
 
Edge list 
Type Graph = record 
   |V|: integer constant 
   |E|: integer constant 
   Edges(|E|,2): 1..|V| 
  end 
 
Linear Array Representation 
Type Vertex = record 
   Vertex data fields: unspecified 
   Successor: edge pointer 
   Positional pointer: edge pointer 
  end 
 
type Edge = record 
   Edge data fields: unspecified 
   Neighboring vertex: 1..|V| 
   Successor: edge pointer 
  end 
 
type Graph = record 
   |V|: integer constant 
   Head(|V|): Vertex 
  end 


