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Δίνεται το παρακάτω γράφημα G:

Να πραγματοποιηθεί μία κατά πλάτος διαπέραση (breadtl1 first search) του G με αφετηρία τον κόμβο-2,
και να δοθεί το δένδρο κατά-πλάτουι; δίαπερrl&ηζ (BFS tree).
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Έστω ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα G=(V,E). Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που ελέγχει εάν το γράφημα G
περιέχει έναν κύκλο, και στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική να τυπώνει έναν κύκλο.
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Να αιτιολογήσετε την ορθότητα του αλγορίθμου σας. Να αναλύσετε την πολυπλοκότητά του.

Ένα μονοπάτι ενός συνδεδεμένου (μη κατευθυνόμενου) γραφήματος G=(V,E) ονομάζεται μονοπάτι Euler, εάν
~~~~:f.Ι:Ι;9J.>.,G."εμφ~ν~.ζε.~!:...σ,}.()μ()Υ.9πgΊ'1:..l1:.κρ1/3.Q:>.ς_lJi~_eeQQά.Να αποδειχθεί ότι εάν ακρίβώς δυο κόμβοι του
γραφήματοξ, έστω α και b, έχουν περιττό βαθμό, τότε το γράφημα έχει ένα μονοπάτι Euler από τον κόμβο α προς
τον κόμβο b... ~. ~_. .~:
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Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αντώνιος Συμβώνης

Θέμα 4"
Έστω ένα κατευθυνόμενο, με βάρη,ακυκλικό-γράφημα G=(V,E) και μια συνάρτηση βάρους 'W:E -+~. Μία
τοπολογική αρίθμηση με βάρη, nun1berO, ιι;ουG είναι μία ανάθεση αριθμών στις κορυφέξ του-Ο τέτοια ώστε
για κάθε ακμή (u, ν) Ε Ε ισχύει number(v) >= nunzber(u) + W((U, ν)). Να σχεδιάσετε-έναν αλγόριθμο ο
οποίος υπολογίζει μία τοπολογική αρίθμηση με βάρη για το γράφημα G.

Να αιτιολογήσετε την ορθότητα του αλγορίθμου σαξ. Να αναλύσετε την πολυπλοκότητά του.
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Θέμα 5(1
Δίνονται τα παρακάτω προβλήματα:
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PARTJTJON (Διαχωρισμόξ)
Δεδομένα: Ένα σύνολο 17 ακεραίων αριθμών Α = (aJ, α2, __ο, all).

Ερώτηση: γπάρχει σύνολο l' ς 1= {Ι,2, ... , π} τέτοιο ώστε Σ αί = Σ αί ;
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ZERO-ONE KNAPSACK
Δεδομένα: Ένας φυσικός αριθμός S και ένα σύνολο R αποτελούμενο από η ράβδους rJ, r2" .. , 7',1.- Κάθε
ράβδος l'ί έχει μήκοξ Sj Ε Ν . .~
Ερώτηση : Υπάρχει υποσύνολο Π' των ράβδων του R το οποίο έχει συνολικό μήκοι; ίσο με S; ',/' r,{- Ι.,...-

Με δεδομένο ότι το πρόβλημα ΡΜΤΙΤΙΟΝ είναι Νθ-οοπιρίοιε, να δειχθεί ότι το πρόβλημα ZERO-ONE
ΚNAPSACK είναι επίσης NP-complete.
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