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Άζκηζη 1 
Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Prim γηα λα βξείηε έλα ειάρηζην γελλεηνξηθό 

δέλδξν ηνπ πην θάησ γξάθνπ μεθηλώληαο από ηε θνξπθή Α. Να δείμεηε, όπσο ζηηο 

δηαιέμεηο, όια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα εθηέιεζεο. Αλαθέξαηε επίζεο ην βάξνο ηνπ 

ειάρηζηνπ γελλεηνξηθνύ δέλδξνπ πνπ βξήθαηε. 

 
Άζκηζη 2 

Σαο δίδεηαη έλαο θαηεπζπλόκελνο γξάθνο G=(V,E) ππό ηελ κνξθή πίλαθα γεηηλίαζεο 

G[|V|][|V|]. Αληίζηξνθνο ελόο θαηεπζπλόκελνπ γξάθνπ G=(V,E) νλνκάδεηαη ν 

γξάθνο G
T
=(V, E

T
), όπνπ κηα αθκή (v,w) ∈ E

T 
αλ θαη κόλν αλ (w,v) ∈ E. Γειαδή ν 

γξάθνο G
T
 έρεη ηηο ίδηεο θνξπθέο κε ηνλ G κε ηελ δηαθνξά όηη όιεο ηνπ νη αθκέο 

έρνπλ αληίζηξνθε θαηεύζπλζε. Να γξάςεηε έλα απνδνηηθό αιγόξηζκν ν νπνίνο λα 

κεηαηξέπεη ηνλ G ζε G
T
. Πνηνο είλαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ αιγόξηζκνπ ζαο; 

 

Άζκηζη 3 

Έλαο γξάθνο νλνκάδεηαη k-ρξσκαηηζκόο αλ είλαη δπλαηό λα ρξσκαηίζνπκε ηνπο 

θόκβνπο ηνπ κε k δηαθνξεηηθά ρξώκαηα έηζη ώζηε θαλέλα δεύγνο από γεηηνληθνύο 

θόκβνπο λα κελ έρεη ην ίδην ρξώκα. Να πξνηείλεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλν 

θάπνην γξάθν G=(V,E) απνθαζίδεη θαηά πόζν ν αιγόξηζκνο είλαη 2-ρξσκαηίζηκνο ζε 

ρξόλν O(|V|+|E|). 

 

 
O πην πάλσ γξάθνο είλαη 3-ρξσκαηίζηκνο. Ληγόηεξα ρξώκαηα ζα έθαλαλ γεηηνληθέο 

θνξπθέο λα έρνπλ ην ίδην ρξώκα. 

 

 



Φρονηιζηηριακές Αζκήζεις  

 Γράθοι -  ΛΤΔΗ 
 

Λύζη Άζκηζη 1 
 

(Τα ζηάδηα εθηέιεζεο δεηνύληαη όπσο απηά δόζεθαλ ζηελ δηάιεμε. 

Δάλ μεθηλήζνπκε από ην Α ηόηε ε επηινγή ησλ αθκώλ ζα γίλεη κε ηελ αθόινπζε 

ζεηξά: A, B, E, Θ, Ζ, Ε, Γ, Γ, Κ  (  Σπλνιηθό Βάξνο ΔΓΓ = 32 ) 

σγκεκριμένα: 

 

1) Δπηινγή Α  Α => Β:3, E:4, Γ:4 

 

2) Δπηινγή B  Α => E:4, Γ:4 

   B => E:2, Γ:10 

 

3) Δπηινγή E  Α => Γ:4 

   B => Γ:10 

   Δ => Γ:5, Ε:11, Ζ:2, Θ:1 

 

4) Δπηινγή Θ  Α => Γ:4 

   B => Γ:10 

   Δ => Γ:5, Ε:11, Ζ:2 

   Θ => Ζ:4,Ε:3 

 

5) Δπηινγή H  Α => Γ:4 

B => Γ:10 

   Δ => Γ:5, Ε:11 

   Θ => Ε:3 

 

6) Δπηινγή Z  Α => Γ:4 

B => Γ:10 

   Δ => Γ:5 

   Z => Γ:6, K:11 

 

6) Δπηινγή Γ  B => Γ:10 

   Z => Γ:6, K:11 

 

6) Δπηινγή Γ  Z => K:11 

 

6) Δπηινγή Κ 

 

 

Σπλνιηθό Βάξνο 

ΔΓΓ = 32 



 

 

Λύζη Άζκηζης 2 
 
for (i=0; i<|V|; i++)  { 

for (j=i; j<|V|; j++)  { 

 temp = A[i][j]; 

 A[i][j] = A[j][i]; 

A[j][i] = temp 

     } 

} 

 

Τν νπνίν είλαη ηάμεο Ο(|V|
2
), όπνπ |V| είλαη ν αξηζκόο ησλ θνξπθώλ ηνπ γξάθνπ. 

 

 

 

Λύζη Άζκηζης 3 

 

 

Αξρηθνπνηνύκε όιεο ηηο θνξπθέο ζε θαλέλα 

ρξώκα. Μέηα δίδνπκε ην ρξώκα 1 ζηελ 

πξώηε θνξπθή. Δπίζεο πξνζζέηνπκε ηελ 

πξώηε θνξπθή ζε νπξά γηα BFS δηάζρηζε. 

// Γείηονας u έτει τρώμα 

// Γείηονας u δεν έτει τρώμα 

 // Δίνουμε το αντίθετο 

// χρώμα στον γείτονα. 

 

// Δάν έτει ηο ίδιο τρώμα ηόηε break 

// ηην ζσνέτεια κάνοσμε enqueue ηον γείηονα για  

// ζσνέτεια ηοσ BFS traversal. 


