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Φροντιστήρια 5-6 
 
1. O αλγόριθµος Floyd Warshall για εύρεση βραχύτατων µονοπατιών για όλα τα ζεύγη  

(i) Να εφαρµόσετε τον αλγόριθµο στον πιο κάτω γράφο, δείχνοντας όλα τα 
ενδιάµεσα στάδια. 
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(ii) Να επεκτείνετε τον αλγόριθµο έτσι ώστε να αποφασίζει την ύπαρξη κύκλων 

αρνητικού κόστους σε κάποιο γράφο. 
(iii) Να δώσετε αλγόριθµο ο οποίος βρίσκει το µήκος του κύκλου µε αρνητικό 

κόστος  που αποτελείται από τον ελάχιστο αριθµό ακµών σε κάποιο γράφο. 
  
2. (α) Nα δειχθούν όλα τα στάδια της εκτέλεσης του αλγορίθµου Edmond Karps για 

εύρεση της µέγιστης ροής στο πιο κάτω δίκτυο ροής. 
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(β) Στο τµήµα Πληροφορικής υπάρχουν n καθηγητές Κ1, Κ2, ..., Κn, και διδάσκονται 
n µαθήµατα Μ1, Μ2, ..., Μn. Κάθε καθηγητής µπορεί να επιλέξει δύο µαθήµατα τα 
οποία θα επιθυµούσε να διδάξει. (Κάθε καθηγητής θα διδάξει ένα µάθηµα και κάθε 
µάθηµα θα διδάσκεται από ένα καθηγητή.) Να εισηγηθείτε αλγόριθµο ο οποίος να 
αποφασίζει κατά πόσο υπάρχει αντιστοίχηση κάθε µαθήµατος µε κάποιο καθηγητή 
έτσι ώστε κάθε καθηγητής να διδάσκει ένα από τα µαθήµατα που έχει δηλώσει ως 
µια από τις προτιµήσεις του και, αν µια τέτοια αντιστοίχηση υπάρχει, να την 
επιστρέφει.  
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Να αποδείξετε την ορθότητα του αλγορίθµου σας. 
(Ενδιάµεση Εξέταση 2002) 

  
3. (α) Έστω πολυώνυµο f  βαθµού n. Τι είναι ο ∆ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourier 

του f, nDFT (f); Ποια είναι η βασική ιδιότητα των µιγαδικών ριζών της µονάδας που 
µας επιτρέπει να υπολογίζουµε τον nDFT (f) σε χρόνο Ο(n lg n) και πως 
χρησιµοποιείται από τον αλγόριθµο εύρεσης του nDFT (f);   

     
(β) ∆ίνονται τα πολυώνυµα  

f = 〈0,4,0,-3〉 
g = 〈3, 0,-1, 0, 2〉 

σε παράσταση µε συντελεστές. Να υπολογίσετε το γινόµενο των δύο πολυωνύµων 
f⋅g, χρησιµοποιώντας ταχύ µετασχηµατισµό Fourier, δείχνοντας όλα τα στάδια της 
εργασίας σας. Το τελικό πολυώνυµο µπορεί να δοθεί σε παράσταση µε τιµές σε 
σηµεία. 

 (Ενδιάµεση Εξέταση 2002) 
 

4. (α) Σας δίδεται ένα δίκτυο ροής αρκετές ακµές του οποίου έχουν απεριόριστη 
χωρητικότητα. Να δώσετε αλγόριθµο ο οποίος αποφασίζει την ελάχιστη 
χωρητικότητα που µπορούν να έχουν οι ακµές αυτές χωρίς να επηρεάζεται η µέγιστη 
ροή του δικτύου. 
(β)  Ποιες από τις πιο κάτω προτάσεις είναι αληθείς; Να δώσετε απόδειξη για όλες τις 
αληθείς προτάσεις διαφορετικά κάποιο αντιπαράδειγµα. 

(i) Έστω δίκτυο ροής G = (V,E). Για κάθε µέγιστη ροή f του G ισχύει ότι για 
κάθε ζεύγος (u,v), u,v∈V, είτε f(u,v)=0,  είτε f(v,u)=0. 

(ii) Έστω δίκτυο ροής G = (V,E). Υπάρχει µέγιστη ροή f του G τέτοια ώστε 
για κάθε ζεύγος (u,v), u,v∈V, είτε f(u,v)=0,  είτε f(v,u)=0.  

(iii) Έστω δίκτυο ροής G = (V,E). Αν όλες οι ακµές του G έχουν διαφορετικές 
µεταξύ του χωρητικότητες, και (S,T) είναι η τοµή µε την ελάχιστη 
χωρητικότητα κατά µήκος τοµής του δικτύου, τότε για κάθε τοµή του 
δικτύου (S’,T’), µε S≠S’ και Τ≠Τ’, c(S,T)< c(S’,T’). ∆ηλαδή η τοµή (S,T) 
είναι η µοναδική τοµή µε την ελάχιστη χωρητικότητα κατά µήκος τοµής. 

(iv) Έστω δίκτυο ροής G = (V,E) και (S,T) η τοµή µε την ελάχιστη 
χωρητικότητα κατά µήκος τοµής του δικτύου. Αν προσθέσουµε ποσότητα 
b∈N στη χωρητικότητα κάθε ακµής e∈E του δικτύου, τότε η (S,T) θα 
παραµείνει ελάχιστη τοµή στο νέο δίκτυο. 

 
 
 


