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Προγραμμαηιζηική άζκηζη #1 

 

 

Προθεζμία παράδοζης: Παραζκεσή  26 Νοεμβρίοσ 2010. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, δελ ζα 

γίλνληαη δεθηέο εξγαζίεο. 

 

Η άζκηζη είναι αηομική. Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηελ άζθεζε αιιά δελ επηηξέπεηαη λα αληηγξάςνπλ ηελ ιύζε ή κέξε απηήο. Γηα απνξίεο κπνξείηε λα 

ζπκβνπιεύεζηε ηνλ δηδάζθνληα. 

 

Βαθμολόγηζη άζκηζης. Ο θάζε θνηηεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εμεγήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηνλ 

δηδάζθνληα όια ηα ζεκεία ηνπ θώδηθα ηνλ νπνίν έρεη αλαπηύμεη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε άζθεζε 

ζα βαζκνινγεζεί κε κεδέλ. Οη θνηηεηέο νη νπνίνη ζα θιεζνύλ από ηνλ δηδάζθνληα λα εμεγήζνπλ  

ηνλ θώδηθά ηνπο θαη δελ ζα πξνζέιζνπλ ζα βαζκνινγεζνύλ επίζεο κε κεδέλ ζηελ 

πξνγξακκαηηζηηθή άζθεζε.  

 

Γλώζζα Προγραμμαηιζμού: Java κε ρξήζε ηνπ BlueJ 

 

 

 

Θέμα: Υλοποίηζη αλγόριθμων Breadth First Search και Depth First Search. 

 

 

1. Να γξαθεί πξόγξακκα Java ην νπνίν πινπνηεί ηνπο αιγνξηζκνπο BFS .θαη DFS. Η 

πινπνίεζή ζαο λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ θιάζεηο:  

 Graph. Πεξηγξάθεη  έλα γξάθεκα. Η είζνδνο ηνπ αιγόξηζκνπ topologicalSort είλαη έλα 

αληηθείκελν ηεο θιάζεο Graph. Οη θόκβνη ηνπ γξαθήκαηνο έρνπλ κνλαδηθό όλνκα-

θσδηθό ηύπνπ int. Η θιάζε πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, κεζόδνπο addVertex θαη 

addEdge πνπ πξνζζέηνπλ θόκβνπο θαη αθκέο, αληίζηνηρα. 

 Vertex, Edge. Υινπνηνύλ θόκβνπο θαη αθκέο. Γηα θάζε κία από απηέο λα πινπνηεζεί ε 

κέζνδνο toString(). 

 GraphAlgorithms. Κιάζε κε ζηαηηθνύο αιγόξηζκνπο γηα γξαθήκαηα. Θα πεξηιακβάλεη 

ηηο ζηαηηθέο κεζόδνπο  BFS .θαη DFS ε νπνίεο ζέηνπλ ζηνπο θόκβνπο ηνπ γξαθήκαηνο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαπέξαζε (αξηζκόο δηαπέξαζεο, απόζηαζε από αθεηεξία 

[γηα BFS], παηέξαο ζην αληίζηνηρν δέλδξν). Πεξηιακβάλεη επίζεο κεζόδνπο γηα ηελ 

εθηύπσζε ησλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη όπνηεο άιιεο κεζόδνπο (public ή 

private) θξίλεηαη απαξαίηεηεο. 

2. Να κειεηεζεί πεηξακαηηθά ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

αιγνξίζκσλ. 

 

Ο έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηπραία γξαθήκαηα. 

 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζαο να δώζεηε ιδιαίηερη προζοτή ζηα παρακάηω: 

 Χξήζε ηεο ζσζηήο δνκήο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο γξαθήκαηνο. Η δνκή 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγόξηζκνπ 

ηνπνινγηθήο δηάηαμεο ζε ρξόλν Θ(V+E). 

 Σσζηή ρξήζε ηεο Java θαη ησλ αξρώλ ηνπ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκνύ. Σηελ ηδαληθή 

πεξίπησζε, ην πξόγξακκα πνπ ζα αλαπηύμεηε γηα ηελ ηνπνινγηθή δηάηαμε, ζα πξέπεη λα 

δνπιεύεη γηα «νπνηαδήπνηε» πινπνίεζε ηνπ γξαθήκαηνο (πίλαθα γεηηλίαζεο, ιίζηα 

γεηηλίαζεο). 



Αιγόξηζκνη θαη Πνιππινθόηεηα   Αληώληνο Σπκβώλεο 

Πξνγξακκαηηζηηθή άζθεζε #1  2/2 

 Χξήζε ησλ έηνηκσλ θιάζεσλ ηεο Java. 

 

 

 

 

Το παραδοηέο ζας γηα ηελ άζθεζε απηή είλαη θάκελος πνπ απνηειείηαη από: 

1.  CD πνπ πεξηέρεη ην έργο (project) πνπ πινπνηήζαηε κε ην BlueJ θαη ζρεηηθή αναθορά (ζε 

.doc αξρείν). Από ην CD ν ππεύζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δεη ηνλ 

θώδηθα πνπ γξάςαηε θαη λα ηνλ εθηειέζεη. Σην αξρείν κε ηα ζρεηηθά κε ην  έξγν ζρόιηα, ζε 

θάζε θιάζε, θαζώο θαη ζηελ αλαθνξά, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ζαο θαη ν 

αξηζκόο κεηξώνπ ζαο.   

2. εκηύπωζη ηνπ θώδηθα ησλ θιάζεσλ  

3. εκηύπωζε ηεο,  ζρεηηθήο κε ηελ πξνγξακκαηηζηηθή άζθεζε, αλαθνξάο. Η αλαθνξά πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη: 

a. αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζαηε, 

b. πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεηξακαηηθήο αμηνιόγεζεο. 

 

 

 

Ο θάκελος, ηο CD, και οι εκησπώζεις να αναγράθοσν ηο 

όνομα και ηον αριθμό μηηρώοσ ζας. 

 

 


