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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η επιστημονική περιοχή της Οπτικοποίησης Αλγορίθμων, η οποία αποτελεί μια υπο-
περιοχή της Οπτικοποίησης Λογισμικού, αποσκοπεί στο να καταστήσει την κατανόη-
ση των αλγορίθμων πιο εύκολη. Στην παρούσα διατριβή περιγράφεται ένα λογισμικό 
που υλοποιήθηκε για τον ίδιο σκοπό. Το λογισμικό είναι γραμμένο στη γλώσσα προ-
γραμματισμού Java και μπορεί να εκτελεστεί είτε μέσω του Διαδικτύου ως Java App-
let είτε τοπικά ως Java εφαρμογή. Το προτεινόμενο διδακτικό εργαλείο οπτικοποιεί 
αλγορίθμους γραφημάτων και δικτυακής βελτιστοποίησης. Το λογισμικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από φοιτητές οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν κάποιον από τους 
αλγορίθμους που οπτικοποιήθηκαν, σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό μάθησης. Μπο-
ρεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από διδάσκοντες είτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλί-
ας, στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν κάποιον αλγόριθμο στους φοιτητές ή για την 
αξιολόγηση (βαθμολόγηση) γραπτών εξετάσεων ή εργασιών των φοιτητών.  

Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού όπως είναι: η ύπαρξη ενός συντάκτη γραφημά-
των, η προσαρμογή του λογισμικού στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, η εισα-
γωγή δεδομένων στους αλγορίθμους, ο υψηλός βαθμός διαλογικότητας, η απεικόνιση 
της ιστορίας της εκτέλεσης μιας οπτικοποίησης καθώς και η στατική και δυναμική 
οπτικοποίηση (κίνηση) του αλγορίθμου Network Simplex παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά στο λογισμικό που αναπτύχθηκε. 

Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί με σκοπό να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική απο-
τελεσματικότητα λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθμων αλλά και να διερευνήσουν 
τα επιθυμητά, από παιδαγωγική άποψη, χαρακτηριστικά τους. Αν και τα αποτελέσμα-
τα των ερευνών είναι ανάμικτα, ένα είναι το κοινό συμπέρασμα: η οπτικοποίηση αλ-
γορίθμων βοηθάει στην καλύτερη κατανόησή τους.  

Η εμπειρική αξιολόγηση που πραγματοποιήσαμε με το λογισμικό έδειξε ότι οι φοιτη-
τές που το χρησιμοποίησαν κατανόησαν σαφώς καλύτερα βαθύτερες έννοιες ενός συ-
γκεκριμένου αλγορίθμου, από τους φοιτητές που δεν έκαναν χρήση του λογισμικού.  



 

ABSTRACT 
 
The scientific discipline of Algorithm Visualization, which is a subcategory of Soft-
ware Visualization, aims to facilitate the understanding of computer algorithms. In 
this doctoral thesis a new software tool is proposed, that has been implemented to ful-
fil the same aim. The software tool has been implemented in Java and can be executed 
either remotely as Java applet or locally as standalone Java application. It encom-
passes visualizations for graph and network optimization algorithms. The didactic tool 
can be used by students who want to understand some of the implemented algorithms, 
according to their own pace of learning. Moreover it can be used by instructors during 
tutoring, while they are trying to explain algorithms to students or while they grade 
exams or students’ assignments. 

The software’s features are: inclusion of an interactive graph editor, its customization 
to user’s personal preferences, allowance user’s input to algorithms, its highly degree 
of interactivity and illustration of execution history for an algorithm’s visualization. 
The above characteristics combined with static and dynamic visualization of the Net-
work Simplex algorithm constitute the contribution of this thesis. 

Several studies have been carried out to evaluate the educational effectiveness of al-
gorithm visualization tools and to investigate the educational requirements of these 
tools.  Despite the mixed results of these studies, one is the common denominator: 
algorithm visualization helps students to understand algorithms in a better way.  

The empirical evaluation that we performed using our software tool showed, that stu-
dents who used it comprehended difficult notions of a specific algorithm much better 
than those students who did not use it.  
 

 



 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Μετά από αρκετά χρόνια διδασκαλίας μαθημάτων αλγορίθμων και προγραμματισμού 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ιδιότητά μου ως εκπαιδευτικού Πληροφορι-
κής, οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές έχουν δυσκολίες να κατανοήσουν τις 
αφηρημένες έννοιες που υπάρχουν ακόμη και σε απλούς αλγορίθμους όπως αυτοί της 
αναζήτησης και της ταξινόμησης. Έτσι μου δημιουργήθηκε το κίνητρο να κατασκευ-
άσω ένα λογισμικό που θα διευκόλυνε την κατανόηση των αλγορίθμων.  

Στην επιστημονική περιοχή της θεωρίας γραφημάτων υπάρχουν αρκετοί ενδι-
αφέροντες αλλά και αρκετά περίπλοκοι αλγόριθμοι. Κατόπιν συνεργασίας με τον επι-
βλέποντα της Διδακτορικής Διατριβής κ. Κωνσταντίνο Παπαρρίζο αποφασίστηκε ως 
θέμα της Διατριβής να είναι η κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που θα ο-
πτικοποιούσε τους αλγορίθμους που περιέχονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος 
«Δικτυακός Προγραμματισμός». Το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται στο δεύτερο 
έτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Πέραν των κλασσικών αλγορίθ-
μων γραφημάτων και δικτύων η οπτικοποίηση με κίνηση ενός περίπλοκου αλγορίθ-
μου όπως του Network Simplex ο οποίος δεν έχει οπτικοποιηθεί από κάποιο παρό-
μοιο λογισμικό ήταν μια επιπλέον πρόκληση.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα κ. Παπαρρίζο Κωνσταντίνο για τη 
βοήθεια που μου πρόσφερε κατά τη διάρκεια της Διατριβής. Επίσης θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τις πολύτιμες υπο-
δείξεις τους με σκοπό τη βελτίωση του κειμένου.
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

Οι Αλγόριθμοι και οι Δομές Δεδομένων αποτελούν αντικείμενα της Επιστήμης των 
Υπολογιστών τα οποία, κατά γενική ομολογία, είναι δύσκολα στην κατανόησή τους. 
Κατά συνέπεια οι διδάσκοντες και οι σπουδαστές χρησιμοποιούνε συχνά εικόνες 
(σχήματα) που βοηθούνε τους μεν να τα διδάξουν αποδοτικότερα και τους δε να τα 
κατανοήσουν καλύτερα. Παραδείγματα τέτοιων εικόνων είναι: ένα διάγραμμα ροής 
που απεικονίζει τα βήματα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου, η σχεδίαση μιας συνδε-
δεμένης λίστας με σκοπό να εξηγηθούν οι λειτουργίες της, η σχεδίαση πλαισίων μιας 
στοίβας για την εξήγηση των αναδρομικών κλήσεων μιας συνάρτησης, η σχεδίαση 
ενός γραφήματος για την εξήγηση ενός αλγορίθμου γραφημάτων κ.λ.π. 

Όμως οι λειτουργίες μιας Δομής Δεδομένων ή ενός Αλγορίθμου είναι από τη 
φύση τους δυναμικές και συνεπώς η σχεδίαση μιας τέτοιας εικόνας στον πίνακα ή στο 
χαρτί δεν είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να απεικονιστούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
το εξής σενάριο:  ένας διδάσκων σχεδιάζει στον πίνακα μια συνδεδεμένη λίστα προ-
σπαθώντας να εξηγήσει στους φοιτητές τις βασικές λειτουργίες της. Κάθως εισάγο-
νται νέοι κόμβοι στη λίστα είναι πιθανόν να μην επαρκεί ο χώρος για να σχεδιαστούν.  
Στην περίπτωση αυτή η λίστα θα πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή ώστε να χωρέσει 
στο διαθέσιμο χώρο. Επίσης όταν διαγράφονται κάποιοι κόμβοι της λίστας, ο διδά-
σκων θα είναι αναγκασμένος να σβήνει κόμβους και να ξανασχεδιάζει κάποιους δεί-
κτες (pointers). Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η δυσκολία στην παρα-
κολούθηση των λειτουργιών μιας λίστας από τους φοιτητές.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω αλλά και παρόμοιων προβλημάτων, δη-
μιουργήθηκε ένας νέος επιστημονικός κλάδος, που είναι μια υποκατηγορία της Οπτι-
κοποίησης Λογισμικού (ΟΛ) και ονομάζεται Οπτικοποίηση Αλγορίθμων (ΟΑ).  Στην 
ΟΑ εμπίπτουν λογισμικά που απεικονίζουν γραφικά αφηρημένες έννοιες υψηλού επι-
πέδου οι οποίες περιγράφουν λογισμικό (δηλαδή αλγορίθμους) (Stasko et al., 1998).  

Αρκετές ερευνητικές ομάδες (Naps et al., 2000, Rößling et al., 2000, Bridge-
man et al., 1999, Pierson & Rodger, 1998, Boroni et al., 1996, Stasko, 1990, Brown & 
Sedgewick, 1984) σε ακαδημαϊκά ιδρύματα ανέπτυξαν λογισμικά ΟΑ. Κατηγορίες 
αλγορίθμων που έχουν οπτικοποιηθεί είναι: αλγόριθμοι ταξινόμησης και αναζήτησης, 
αλγόριθμοι γραφημάτων και δικτύων, αλγόριθμοι και μέθοδοι διάσχισης δέντρων, 
αλγόριθμοι εύρεσης συμβολοσειράς σε κείμενο, κατανεμημένοι αλγόριθμοι, παράλ-
ληλοι αλγόριθμοι, αλγόριθμοι υπολογιστικής γεωμετρίας, αλγόριθμοι της θεωρίας 
αυτομάτων κ.α.  

Η οπτικοποίηση ενός αλγορίθμου μπορεί να είναι είτε στατική είτε δυναμική.  

Στη στατική Οπτικοποίηση Αλγορίθμων, καθώς εκτελείται ένας αλγόριθμος 
απεικονίζονται διαφορετικά γραφικά στιγμιότυπα που προσπαθούν να εξηγήσουν τη 
λειτουργία του. Σε αυτά τα στιγμιότυπα ο δημιουργός του λογισμικού τονίζει περισ-
σότερο εκείνα τα σημεία του αλγορίθμου, τα οποία πιστεύει ότι πρέπει να κατανοη-
θούν καλύτερα. Σαν παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η στατική οπτικοποίηση 
ενός αλγορίθμου διάσχισης γραφημάτων, στην οποία  καθώς επισκέπτονται οι κόμβοι 
ενός γραφήματος, αλλάζουν χρώμα. Να σημειώσουμε ότι αυτή η μορφή οπτικοποίη-
σης δεν περιέχει κανένα είδος κίνησης. 
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Αντιθέτως στη δυναμική Οπτικοποίηση Αλγορίθμων που είναι γνωστή και ως 
Κίνηση Αλγορίθμων, η εξήγηση της λειτουργίας ενός αλγορίθμου επιτυγχάνεται με 
τη βοήθεια ομαλής κίνησης. Αναφερόμενοι στο προηγούμενο παράδειγμα ενός αλγο-
ρίθμου διάσχισης γραφημάτων, η λειτουργία του θα μπορούσε να εξηγηθεί με την 
κίνηση μιας μπάλας, η οποία θα ξεκινά από έναν κόμβο i, θα κινείται κατά μήκος του 
τόξου (i, j) και θα σταματάει στον επόμενο κόμβο j, τον οποίο πρόκειται να επισκε-
φτεί ο αλγόριθμος στη συνέχεια. Κατόπιν η μπάλα θα κινηθεί κατά μήκος κάποιου 
τόξου (j, k) και θα σταματήσει στον κόμβο k. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι 
να τελειώσει η εκτέλεση του αλγορίθμου.  

Αν ένα λογισμικό ΟΑ απεικονίζει παράλληλα και τον ψευδοκώδικα ενός αλ-
γορίθμου, τότε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν λογισμικό Οπτικοποίησης 
Κώδικα, ενώ αν απεικονίζει και τα δεδομένα του (π.χ. τις τιμές των μεταβλητών του 
αλγορίθμου) τότε χαρακτηρίζεται και ως λογισμικό Οπτικοποίησης Δεδομένων 
(Stasko et al., 1998). Να σημειώσουμε ότι οι οπτικοποιήσεις κώδικα και δεδομένων 
μπορούν και αυτές να είναι στατικές ή δυναμικές. Η Οπτικοποίηση Κώδικα καθώς 
και η Οπτικοποίηση Δεδομένων συνιστούν την Οπτικοποίηση Προγράμματος, που 
είναι η δεύτερη μεγάλη υποκατηγορία της επιστημονικής περιοχής της Οπτικοποίη-
σης Λογισμικού (ΟΛ) (Diehl, 2007, Stasko et al., 1998).  

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζουμε ένα καινούριο λογισμικό ΟΑ, το ο-
ποίο περιέχει στατικές οπτικοποιήσεις αρκετών γνωστών αλγορίθμων γραφημάτων με 
παράλληλη στατική οπτικοποίηση των δεδομένων τους. Επίσης περιέχει μια δυναμι-
κή οπτικοποίηση (κίνηση) του αλγορίθμου Network Simplex.  

Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού ο συνδυασμός των οποίων είναι μοναδι-
κός και συνιστά την πρωτοτυπία της διατριβής είναι τα παρακάτω: 

 Η ύπαρξη ενός διαλογικού συντάκτη γραφημάτων. 

 Η προσαρμογή του λογισμικού στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, με τη 
βοήθεια τριών παραμέτρων (3) που υπάρχουν στο λογισμικό. 

 Η εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη για έναν αλγόριθμο που πρόκειται να ο-
πτικοποιηθεί. 

 Η δυνατότητα εκτέλεσης μιας οπτικοποίησης είτε απευθείας (καθορίζοντας προ-
αιρετικά μια χρονική καθυστέρηση) είτε βήμα-βήμα (προς τα εμπρός ή προς τα 
πίσω). 

 Η απεικόνιση ολόκληρης της ιστορίας εκτέλεσης μιας οπτικοποίησης. 

 Ο υψηλός βαθμός διαλογικότητας του λογισμικού, ο πληροφοριακός του χαρα-
κτήρας, η πρόληψη μελλοντικών λανθασμένων ενεργειών του χρήστη και η άμε-
ση απόκριση σε ήδη εσφαλμένες ενέργειές του.  

 Η ομοιομορφία στη χρήση χρωμάτων.  

 Η χρήση ήχου που γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις. 

 Η στατική οπτικοποίηση καθώς και η κίνηση του αλγορίθμου Network Simplex. 

Για να εκτιμηθεί κατά πόσο τα λογισμικά Οπτικοποίησης Αλγορίθμων βοηθά-
νε στην καλύτερη κατανόησή τους, αλλά και για να διερευνηθούν εκείνα τα χαρακτη-
ριστικά των λογισμικών που συνεισφέρουν στην αποδοτικότερη μάθηση των αλγο-
ρίθμων έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εμπειρικές μελέτες (πειράματα). Αρκετές από 
αυτές τις μελέτες έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά πεποίθη-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγή 

3 

ση της ερευνητικής κοινότητας στην ΟΑ είναι ότι τα λογισμικά που δημιουργούνται, 
βοηθάνε τους φοιτητές να κατανοήσουν τους αλγορίθμους καλύτερα.  

Πραγματοποιήσαμε μια εμπειρική μελέτη με το λογισμικό που αναπτύξαμε, 
με σκοπό να εκτιμήσουμε την παιδαγωγική χρησιμότητα της Οπτικοποίησης Αλγο-
ρίθμων. Κάποιοι από τους φοιτητές που συμμετείχαν στο πείραμα χρησιμοποιήσαν το 
λογισμικό και πιο συγκεκριμένα εκτέλεσαν την οπτικοποίηση του αλγορίθμου 
Dijkstra. Στους υπόλοιπους φοιτητές δεν επιτράπηκε η χρήση του λογισμικού. Στο 
τέλος του πειράματος δόθηκε στους φοιτητές ένα τεστ για να διαπιστωθεί σε ποιό 
βαθμό κατανόησαν τον αλγόριθμο. Οι ερωτήσεις του τεστ ήταν δέκα(10), επτά (7) 
από τις οποίες ήταν δύσκολες και τρεις (3) εύκολες, σύμφωνα με την ταξινόμηση του 
Bloom. Η υπόθεση που κάναμε πριν τη διεξαγωγή του πειράματος ήταν ότι η ομάδα 
που θα έκανε χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης θα πετύχαινε καλύτερα αποτελέ-
σματα στις ερωτήσεις του τεστ από την άλλη ομάδα. Επίσης κάναμε την παραπάνω 
υπόθεση για τις εύκολες, για τις δύσκολες αλλά και για όλες τις ερωτήσεις της εξέτα-
σης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης  έδειξαν ξεκάθαρα ότι αυτοί που χρησιμοποίη-
σαν το λογισμικό είχαν καλύτερη επίδοση στις ερωτήσεις που απαιτούσαν βαθύτερη 
κατανόηση των εννοιών του αλγορίθμου. Αντίθετα στις εύκολες ερωτήσεις τα μέλη 
της ομάδας που δε χρησιμοποίησαν το λογισμικό είχαν καλύτερη επίδοση. Τέλος στο 
σύνολο των ερωτήσεων δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στα αποτελέσμα-
τα των δύο (2) ομάδων. 

Η δομή της διατριβής είναι οργανωμένη όπως παρακάτω: 

 Στο Κεφάλαιο 2 κάνουμε μια εισαγωγή στα γραφήματα και τα δίκτυα. Στη αρχή 
του δίνουμε τους βασικούς ορισμούς των γραφημάτων (π.χ. προσανατολισμένο 
και μη προσανατολισμένο γράφημα, δίκτυο, βαθμός κόμβου, γειτονιά, αλυσίδα, 
δρόμος κ.λ.π.). Στη συνέχεια περιγράφουμε τα δέντρα και τους τρόπους αποθή-
κευσής τους. Ολοκληρώνουμε το κεφάλαιο με την περιγραφή των τριών τρόπων 
αποθήκευσης γραφημάτων: τη μήτρα γειτονιάς, τη μήτρα πρόσπτωσης κόμβων-
τόξων, την αποθήκευση με συνδεδεμένες λίστες και την αστεροειδή αποθήκευση. 

 Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφουμε αναλυτικά τους αλγορίθμους που οπτικοποιήσαμε, 
με εξαίρεση τον αλγόριθμο Network Simplex τον οποίο μελετάμε διεξοδικά στο 
κεφάλαιο 6. Στην αρχή του κεφαλαίου κάνουμε μια αναφορά σε βασικές δομές 
δεδομένων όπως είναι οι στοίβες και οι ουρές. Αυτές οι δομές χρησιμοποιούνται 
από τους αλγορίθμους που περιγράφουμε στη συνέχεια. Οι αλγόριθμοι αυτοί εί-
ναι: 

  Οι αλγόριθμοι διάσχισης γραφημάτων Depth First Search (DFS), 
Breadth First Search (BFS) και ο αλγόριθμος της Τοπολογικής Διάτα-
ξης.  

 Αλγόριθμοι για το πρόβλημα των ελαχίστων δρόμων: Δύο αλγόριθμοι 
για άκυκλα δίκτυα, δύο παραλλαγές του αλγορίθμου Dijkstra για δί-
κτυα με μη αρνητικά μήκη τόξων και o αλγόριθμος Bellman-Ford για 
δίκτυα με αρνητικά μήκη τόξων ( αλγόριθμος αυτός ανιχνεύει και την 
ύπαρξη αρνητικά προσανατολισμένων κύκλων).  

 Οι αλγόριθμοι για το πρόβλημα του Ελάχιστου Δέντρου Καλύμματος 
Prim και Kruskal.  

 Στο Κεφάλαιο 4 αφού κάνουμε μια εισαγωγή στην ιστορία της οπτικοποίησης λο-
γισμικού δίνουμε μερικούς χρήσιμους ορισμούς της. Στη συνέχεια αναφέρουμε 
κάποια λογισμικά οπτικοποίησης αλγορίθμων σε αύξουσα χρονολογική σειρά για 
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να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. Στο 
τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζουμε δύο ταξινομήσεις: μια ταξινόμηση συστη-
μάτων οπτικοποίησης λογισμικού και μια ταξινόμηση συστημάτων κίνησης αλ-
γορίθμων. 

 Στο Κεφάλαιο 5  αφού κάνουμε μια γενική περιγραφή του λογισμικού που ανα-
πτύξαμε αναφέρουμε τις παραμέτρούς του και εξηγούμε τη λειτουργία τους. Κα-
τόπιν μνημονεύουμε τις κατηγορίες των χρηστών από τους οποίους θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό. Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφουμε τη 
γραφική διεπαφή χρήστη, δηλαδή τα παράθυρα του λογισμικού, τις επιλογές του 
μενού καθώς και τη λειτουργία του συντάκτη γραφημάτων. Για να δείξουμε τον 
τρόπο λειτουργίας του λογισμικού αναφέρουμε ολοκληρωμένα παραδείγματα για 
όλους τους αλγορίθμους που οπτικοποιήθηκαν. Αφήσαμε την οπτικοποίηση του 
αλγορίθμου Network Simplex για το κεφάλαιο 6. Στο τέλος του κεφαλαίου 5 πε-
ριγράφουμε την υλοποίηση του λογισμικού στη γλώσσα Java. 

 Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφουμε αναλυτικά τον αλγόριθμο Network Simplex. Περι-
γράφουμε τον ίδιο τον αλγόριθμο, το πρόβλημα του μεγάλου Μ καθώς και τον 
φημισμένο κανόνα περιστροφής του Cunningham. Στη συνέχεια αναφέρουμε τις 
δομές δεδομένων που είναι απαραίτητες για τον  αποτελεσματικό προγραμματι-
σμό του αλγορίθμου. Κατόπιν δίνουμε ένα παράδειγμα στατικής οπτικοποίησης 
του Network Simplex καθώς και ένα παράδειγμα κίνησής του μέσω του λογισμι-
κού που υλοποιήσαμε.  

 Στην αρχή του Κεφαλαίου 7 παραθέτουμε εμπειρικές μελέτες που έχουν εκπονη-
θεί από ερευνητές με σκοπό να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική αποτελεσματικό-
τητα λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθμων. Κατόπιν περιγράφουμε διεξοδικά 
την εμπειρική μελέτη που πραγματοποιήσαμε με το λογισμικό μας και ολοκλη-
ρώνουμε το κεφάλαιο ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης. 

 Στο Κεφάλαιο 8 συνοψίζουμε παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά του λογισμικού 
που αναπτύξαμε και τα οποία συνιστούν την καινοτομία του. Λαμβάνοντας υπό-
ψη μας: τα συμπεράσματα σύγχρονων ερευνών για τις παιδαγωγικές προϋποθέ-
σεις λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθμων, τα χαρακτηριστικά σύγχρονων λο-
γισμικών οπτικοποίησης αλγορίθμων αλλά και παρατηρώντας τις αντιδράσεις και 
τα σχόλια των φοιτητών που χρησιμοποίησαν το λογισμικό που αναπτύξαμε, πα-
ραθέτουμε μελλοντικές προσθήκες και βελτιώσεις του. Κατόπιν αναφέρουμε μελ-
λοντικές εμπειρικές μελέτες που θα μπορούσαμε να διεξάγουμε είτε αυτόνομα εί-
τε στο πλαίσιο που προτείνουν οι ερευνητές μιας ομάδας εργασίας που συστάθηκε 
για το σκοπό αυτό. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Εισαγωγή στα Γραφήματα και τα Δίκτυα  

5 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Εισαγωγή στα Γραφήματα και τα Δίκτυα 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες των γραφημάτων και των 
δικτύων. Επίσης θα συζητηθούν τα δέντρα που αποτελούν μια ειδική κατηγορία γρα-
φημάτων. Τέλος για να ικανοποιηθούν και οι ανάγκες υλοποίησης των αλγορίθμων 
που αφορούν γραφήματα και δίκτυα θα παρουσιαστούν τρόποι αποθήκευσής τους 
στη μνήμη του υπολογιστή. Για μια πιο διεξοδική μελέτη των εννοιών του κεφαλαί-
ου, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα (Παπαρρίζος και συν., 2005, Goodrich & 
Tamassia, 2001). 

2.1 Ορισμός και ιδιότητες γραφημάτων 

Ένας γράφος ή γράφημα (graph), G, είναι μια δυάδα 2 συνόλων N και A, η οποία 
συμβολίζεται με G = (N, A). Τα στοιχεία του συνόλου N ονομάζονται κόμβοι (nodes) 
ή κορυφές (vertices) ή σημεία (points). Τα στοιχεία του συνόλου Α είναι ζευγάρια 
στοιχείων του συνόλου Ν. Θα συμβολίζουμε τα στοιχεία του Α με (i, j) και θα τα ο-
νομάζουμε τόξα (arcs). Το τόξο (i, j) είναι διαφορετικό από το τόξο (j, i). Τέτοιοι 
γράφοι ονομάζονται προσανατολισμένοι (directed). Ένα προσανατολισμένο γράφημα 
είναι επίσης γνωστό και ως διγράφημα (digraph). Αν τα στοιχεία (ζευγάρια) του Α 
δεν είναι προσανατολισμένα, δηλαδή, είναι (i, j) = (j, i), τότε ο γράφος θα ονομάζεται 
μη προσανατολισμένος (not directed) (Gross & Yellen, 1998, Harary, 1994) και τα 
στοιχεία (τα ζευγάρια) του Α θα ονομάζονται ακμές ή πλευρές (edges). Συνηθίζεται 
να συμβολίζονται οι ακμές με το ίδιο σύμβολο που συμβολίζονται και τα τόξα, δηλα-
δή, η ακμή μεταξύ των κόμβων i και j συμβολίζεται με (i, j) (αντί του πιο συνηθισμέ-
νου στα μαθηματικά συμβολισμού {i, j}). 
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Σχήμα 2.1: Ένας προσανατολισμένος γράφος 
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Σχήμα 2.2: Ένας μη-προσανατολισμένος γράφος 
 

Είναι καλό να έχουμε μια εποπτική εικόνα των γράφων. Όταν οι γράφοι ζω-
γραφίζονται, οι κόμβοι θα παριστάνονται με κύκλους ή τετράγωνα ή τρίγωνα στο ε-
σωτερικό των οποίων θα γράφεται το όνομα του κόμβου, που συνήθως είναι ένας α-
ριθμός. Το πλήθος των κόμβων συμβολίζεται με n (n = |Ν|). Έτσι, όταν οι κόμβοι δεν 
έχουν ιδιαίτερα ονόματα θα ονομάζονται με 1, 2, …, n. Tα τόξα παριστάνονται με 
βέλη. Πιο συγκεκριμένα, το τόξο (i, j) παριστάνεται με ένα βέλος που έχει αρχή  τον 
κόμβο i και τέλος τον κόμβο j. Αντί των όρων αρχή και τέλος θα χρησιμοποιούμε 
πολλές φορές τους όρους ουρά (tail) και κεφάλι (head) αντίστοιχα. Το πλήθος των 
τόξων συμβολίζεται με m (m = |A|). Οι κόμβοι i και j ενός τόξου (i, j) ονομάζονται 
άκρα (ends) του τόξου. Στο Σχήμα 2.1 φαίνεται ένας προσανατολισμένος γράφος για 
τον οποίο είναι Ν = {1, 2, 3, 4, 5} και Α = {(1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 1), (2, 4), (4, 3), 
(4, 5), (5, 2), (5, 4)}. Επομένως είναι n = 5 και m = 9. Οι ακμές (i, j) συμβολίζονται 
με γραμμές (όχι με βέλη) που ενώνουν τους κόμβους i και j. Στο Σχήμα 2.2 φαίνεται 
ένα μη προσανατολισμένο γράφημα του οποίου τα σύνολα των κόμβων και ακμών 
είναι  Ν = {1, 2, 3, 4, 5} και Α = {(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (4, 5)} α-
ντίστοιχα. 

Δύο ή περισσότερα τόξα που έχουν την ίδια αρχή i και ίδιο τέλος  j (j ≠ i) ο-
νομάζονται παράλληλα (parallel). Ένα τόξο που έχει αρχή και τέλος τον ίδιο κόμβο 
ονομάζεται βρόχος (loop). Οι γράφοι που έχουν παράλληλα τόξα και/ή βρόχους ονο-
μάζονται υπεργράφοι ή υπεργραφήματα (hyper graphs). Εμείς όταν θα λέμε απλά γρά-
φημα ή γράφο θα εννοούμε ένα προσανατολισμένο γράφο χωρίς παράλληλα τόξα και 
χωρίς βρόχους. Στο Σχήμα 2.3 φαίνεται ένα υπεργράφημα. Τα τόξα a και b είναι πα-
ράλληλα γιατί έχουν την ίδια αρχή, τον κόμβο 1 και το ίδιο τέλος, τον κόμβο 2. Αντί-
θετα, τα τόξα c και d δεν είναι παράλληλα (έχουν τα ίδια άκρα τους κόμβους 3 και 4, 
αλλά δεν έχουν ίδια αρχή και ίδιο τέλος). Το τόξο e είναι βρόχος. Ένα γράφημα που 
περιέχει τόξα και ακμές ονομάζεται μικτό. 
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Σχήμα 2.3: Ένας υπεργράφος 
 

Από μια άποψη ο προσανατολισμένος γράφος είναι πιο γενικό αντικείμενο 
απ’ ότι ο μη προσανατολισμένος. Η αντικατάσταση μιας ακμής (i, j) με δύο τόξα, 
(i, j) και (j, i), μετατρέπει ένα μη προσανατολισμένο γράφο σε προσανατολισμένο, 
κάτι το οποίο δηλώνει ότι οι μη προσανατολισμένοι γράφοι είναι ειδικές περιπτώσεις 
των προσανατολισμένων.  

Ένας γράφος, στον οποίο έχουν προσαρτηθεί αριθμοί στους κόμβους και / ή 
στα τόξα του ονομάζεται δίκτυο (network). Ένας γράφος στον οποίο το σύνολο των 
κόμβων Ν έχει διαμεριστεί σε δύο υποσύνολα Ν1 και Ν2 έτσι ώστε όλα τα τόξα να 
έχουν το ένα άκρο τους στο Ν1 και το άλλο άκρο στο Ν2 ονομάζεται διμερής γράφος 
(bipartite graph). Ένας διμερής γράφος μπορεί να είναι μη προσανατολισμένος, προ-
σανατολισμένος ή μικτός. Στο Σχήμα 2.4 φαίνεται ένας μη προσανατολισμένος διμε-
ρής γράφος, ενώ στο Σχήμα 2.5 απεικονίζεται ένας προσανατολισμένος διμερής γρά-
φος. 
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Σχήμα 2.4: ένας μη προσανατολισμένος διμερής γράφος 
 

 
 

Σχήμα 2.5: ένας προσανατολισμένος διμερής γράφος 
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Θα λέμε ότι το τόξο (i, j) προσπίπτει στους κόμβους i και j και ότι οι κόμβοι i 
και j προσπίπτουν στο τόξο (i, j). Επίσης όταν λέμε ότι από ένα γράφημα αφαιρούμε 
τον κόμβο i, θα εννοούμε ότι ταυτόχρονα αφαιρούνται όλα τα τόξα που προσπίπτουν 
σ’ αυτόν. Έστω F = (N΄, A΄) ένας γράφος που προκύπτει από τον γράφο G = (N, A) 
αφαιρώντας κόμβους και/ή τόξα. Τότε ο γράφος F θα ονομάζεται υπογράφος ή υπο-
γράφημα (subgraph) του G. Είναι δε πάντοτε Ν΄⊆  Ν και Α΄⊆  Α. 

Βαθμός (degree) ενός κόμβου i είναι το πλήθος των ακμών ή τόξων που προ-
σπίπτουν στον κόμβο i. Ο αριθμός των τόξων που έχουν αρχή τον κόμβο i ονομάζεται 
έξω βαθμός (out degree) του i, ενώ το πλήθος των τόξων που έχουν τέλος τον κόμβο i 
ονομάζεται έσω βαθμός (in degree) του i. Για παράδειγμα, ο βαθμός του κόμβου 1 
στο Σχήμα 2.1 είναι 4,  ο έσω βαθμός του είναι 1 και ο έξω βαθμός του είναι 3.  

Ένας κόμβος με βαθμό μηδέν ονομάζεται απομονωμένος (isolated), ενώ ένας 
κόμβος με βαθμό 1 ονομάζεται φύλλο (leaf). Οι κόμβοι 1 και 5 στο Σχήμα 2.6 είναι 
φύλλα.  

Αν (i, j) είναι τόξο ενός γραφήματος, τότε ο κόμβος j ονομάζεται έξω γειτονι-
κός κόμβος του i ενώ ο i ονομάζεται έσω γειτονικός κόμβος του j. Αν (i, j) είναι επί-
σης τόξο ενός γραφήματος, ο κόμβος i ονομάζεται διπλανός (adjacent) του κόμβου j 
και ο j διπλανός του i. Το σύνολο των έσω γειτονικών κόμβων ενός κόμβου i, ονομά-
ζεται έσω γειτονιά (in neighborhood) του i, ενώ το σύνολο των έξω γειτονικών κόμ-
βων ενός κόμβου i, ονομάζεται έξω γειτονιά (out neighborhood) του i. Με τον όρο 
γειτονιά (neighborhood) θα εννοούμε την ένωση της έσω και έξω γειτονιάς. Η έσω 
γειτονιά του κόμβου 2 στο Σχήμα 2.1 είναι το σύνολο των κόμβων {1, 5}, η έξω γει-
τονιά του είναι το σύνολο {1, 4} και η γειτονιά του το σύνολο {1, 5, 4}.  
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Σχήμα 2.6: Παράδειγμα αλυσίδας 
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Σχήμα 2.7: Παράδειγμα αλυσίδας 
 

 Αλυσίδα (chain) ενός γράφου G = (N, A) είναι μια αλληλουχία από κόμβους 
ik και τόξα αk, i1 – α1 – i2 – α2 –….. – ir-1 – αr-1 – ir, η οποία αρχίζει και τελειώνει με 
κόμβο έτσι ώστε για κάθε 1 ≤ k ≤ r – 1 να είναι αk = (ik , ik+1) ∈ A ή αk = (ik+1 , ik) ∈ 
A. Στο Σχήμα 2.6 φαίνεται μια αλυσίδα του γραφήματος που απεικονίζεται στο 
Σχήμα 2.1. Πιο συγκεκριμένα, η αλυσίδα είναι η: 1 – (1, 3) – 3 – (4, 3) – 4 – (4, 5) – 
5. Στο Σχήμα 2.7 απεικονίζεται μια ακόμη αλυσίδα για το ίδιο γράφημα. Η αλυσίδα 
αυτή είναι η: 1 – (1, 3) – 3 – (4, 3) – 4 – (4, 5) – 5 – (5, 2) – 2 – (2, 4) – 4. Προσέξτε 
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ότι μια αλυσίδα επιτρέπεται να έχει ένα τόξο ή ένα κόμβο περισσότερες από μια φο-
ρές. Με άλλα λόγια αλυσίδα είναι ένα γράφημα που σχηματίζεται από ένα άλλο γρά-
φημα G = (N, A) ως εξής: επιλέγουμε ένα κόμβο i1 και ένα τόξο που έχει ένα άκρο 
τον κόμβο i1. Έστω i2 το άλλο άκρο του τόξου. Επιλέγουμε τώρα ένα τόξο που έχει 
ως ένα άκρο τον κόμβο i2 και ως άλλο άκρο τον κόμβο i3 κ.ο.κ. Αν είναι i1 = ir η αλυ-
σίδα καλείται κλειστή (closed), ενώ αν είναι i1 ≠ ir η αλυσίδα ονομάζεται ανοιχτή 
(open). Μια αλυσίδα ονομάζεται προσανατολισμένη (directed) αν για κάθε 1 ≤ k ≤  r – 
1 είναι αk = (ik, ik+1), δηλαδή, για κάθε δυο διαδοχικούς κόμβους ik και ik+1 της αλυσί-
δας το τόξο αk κατευθύνεται από τον κόμβο ik στον κόμβο ik+1. Είναι φανερό ότι οι 
αλυσίδες δεν προσδιορίζονται μονοσήμαντα με τη γραφική τους αναπαράσταση. Ε-
πομένως, πρέπει οπωσδήποτε να γράφεται η αλληλουχία των τόξων και κόμβων. Για 
παράδειγμα, η αλυσίδα 1 – (1, 3) – 3 – (4, 3) – 4 – (2, 4) – 2 – (5, 2) – 5, παριστάνεται 
και αυτή με το γράφημα που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.7. 

 Δρόμος (path) είναι μια ανοιχτή αλυσίδα, στην οποία κάθε κόμβος (και επο-
μένως κάθε τόξο) εμφανίζεται ακριβώς μια φορά. Σε ένα δρόμο, δεν είναι απαραίτητο 
να γράφονται οι κόμβοι του, αλλά μόνο τα τόξα του αρκούν. Η αλυσίδα στο Σχήμα 
2.6 είναι ένας δρόμος ενώ αυτή στο Σχήμα 2.7 δεν είναι (ο κόμβος 4 εμφανίζεται δύο 
φορές). Ένα τόξο (i, j) ενός δρόμου ονομάζεται προς τα μπρος (forward), αν κατά την 
πορεία από τον πρώτο κόμβο i1 στον τελευταίο ir συναντάμε πρώτα τον κόμβο i και 
μετά τον κόμβο j. Διαφορετικά το τόξο θα ονομάζεται προς τα πίσω (backward). 

 Ένας δρόμος, του οποίου όλα τα τόξα είναι προς τα μπρος ή όλα προς τα πί-
σω ονομάζεται προσανατολισμένος δρόμος (directed path). Ο δρόμος στο Σχήμα 2.8 
είναι ένας μη προσανατολισμένος δρόμος ενώ αυτός στο Σχήμα 2.9 είναι ένας προ-
σανατολισμένος δρόμος. Ένας προσανατολισμένος δρόμος μπορεί να περιγραφεί 
πλήρως καταγράφοντας με τη σειρά μόνο τους κόμβους του. 

 
Σχήμα 2.8: Ένας μη προσανατολισμένος δρόμος 

 

         
Σχήμα 2.9: Ένας προσανατολισμένος δρόμος 

 
Ένας δρόμος στον οποίο ο πρώτος και ο τελευταίος κόμβος είναι ίδιος (i1 = ir) 

ονομάζεται κλειστός δρόμος ή κύκλος (cycle). Ένας κύκλος είναι προσανατολισμένος 
(directed), αν ο δρόμος από τον οποίο προκύπτει είναι προσανατολισμένος. Διαφορε-
τικά θα ονομάζεται μη προσανατολισμένος (not directed). Όταν λέμε απλά δρόμος ή 
κύκλος, θα εννοούμε ένα μη προσανατολισμένο δρόμο ή κύκλο. Ο κύκλος που φαίνε-
ται στο Σχήμα 2.10 είναι μη προσανατολισμένος ενώ αυτός στο Σχήμα 2.11 είναι 
προσανατολισμένος. Ένας προσανατολισμένος κύκλος ονομάζεται κύκλωμα (circuit). 
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Ένα γράφημα χωρίς προσανατολισμένους κύκλους (δηλ. χωρίς κυκλώματα) θα ονο-
μάζεται άκυκλο γράφημα. 

 

 
Σχήμα 2.10: Ένας μη προσανατολισμένος κύκλος 

 

  
Σχήμα 2.11: Ένας προσανατολισμένος κύκλος (κύκλωμα) 

 
Δυο κόμβοι i και j ενός γράφου G = (N, A) λέμε ότι είναι συνδεδεμένοι  

(connected), όταν υπάρχει ένας τουλάχιστον δρόμος με άκρα τους κόμβους i και j. Να 
υπενθυμίσουμε ότι όταν λέμε απλά δρόμο ή κύκλο θα εννοούμε μη προσανατολισμέ-
νο. Ο γράφος G είναι συνεκτικός (connected), αν οποιοδήποτε ζευγάρι κόμβων i και j 
είναι συνδεδεμένο. Διαφορετικά ο γράφος ονομάζεται μη συνεκτικός (disconnected). 
Οι μέγιστοι συνεκτικοί υπογράφοι ενός μη συνεκτικού γράφου ονομάζονται συνιστώ-
σες (components). Ο γράφος στο Σχήμα 2.12 είναι συνεκτικός, ενώ αυτός που απει-
κονίζεται στο Σχήμα 2.13 είναι μη συνεκτικός και αποτελείται από δυο συνιστώσες. 
Αν για κάθε 2 διαφορετικούς κόμβους i και j υπάρχει τουλάχιστον ένας προσανατο-
λισμένος δρόμος από τον κόμβο i στον κόμβο j και τουλάχιστον ένας προσανατολι-
σμένος δρόμος από τον κόμβο j στον κόμβο i, ο γράφος ονομάζεται ισχυρά συνεκτι-
κός (strongly connected). Ο γράφος στο Σχήμα 2.12 είναι ισχυρά συνεκτικός.  

 
 

Σχήμα 2.12: Ένας συνεκτικός γράφος 
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Σχήμα 2.13: Ένας μη συνεκτικός γράφος με 2 συνιστώσες 
 

Τομή (cut) ενός γραφήματος G = (Ν, A) είναι ένας διαμερισμός του συνόλου 
των κόμβων του σε δυο υποσύνολα S και S΄. Θα συμβολίζουμε την τομή με [S, S΄]. 
Τομή επίσης θα λέμε και το σύνολο των τόξων του Α που έχουν το ένα άκρο τους στο 
S και το άλλο στο S΄.  

Αν s και t είναι δύο διαφορετικοί κόμβοι του N, μια s-t τομή (s-t cut) είναι μια 
τομή [S, S΄] έτσι ώστε s ∈ S και t ∈ S΄. Μια 1-5 τομή [S, S΄] του γραφήματος στο 
Σχήμα 2.12 αποτελείται από τα σύνολα  S = {1, 2, 3} και S΄ = {4, 5}. Τα τόξα της 
τομής αυτής είναι: {(2, 4), (4, 1), (3, 5), (5, 2)}. 

2.2 Δέντρα 

Χωρίς υπερβολή τα δέντρα (trees) είναι ίσως τα πιο σημαντικά γραφήματα. 
Βρίσκονται σχεδόν παντού και οι περισσότεροι αλγόριθμοι περιγράφονται με όρους 
δέντρων. Δέντρο είναι ένα συνεκτικό γράφημα χωρίς κύκλους. Στο Σχήμα 2.14 απεικο-
νίζονται δύο δέντρα. Υπάρχουν πολλοί ισοδύναμοι ορισμοί για τα δέντρα. Τα δέντρα 
έχουν και πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Μερικές απ’ αυτές είναι : 

 
1. Κάθε δυο κόμβοι συνδέονται με ακριβώς ένα δρόμο 

2. Ένα δέντρο έχει τουλάχιστον δυο φύλλα 

3. Ένα δέντρο με n κόμβους έχει n – 1 τόξα 

 

Ένας γράφος που είναι συλλογή από δέντρα ονομάζεται δάσος (forest). Μια 
σημαντική κλάση δέντρων είναι τα ριζωμένα δέντρα (rooted trees), στα οποία ένας 
κόμβος, η ρίζα (root), είναι διακεκριμένος ενώ οι υπόλοιποι κόμβοι βρίσκονται σε 
διαδοχικά επίπεδα, τα οποία αριθμούνται 1, 2, 3,… . Η ρίζα βρίσκεται στο επίπεδο 0. 
Στο Σχήμα 2.15 φαίνεται ένα ριζωμένο δέντρο. Η ρίζα του είναι ο κόμβος 1. Στο 
πρώτο επίπεδο βρίσκονται οι κόμβοι 2, 3 και 4, στο δεύτερο οι κόμβοι 5, 6 και 7, ενώ 
το τρίτο επίπεδο περιέχει δυο κόμβους, τους κόμβους 8 και 9. 
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Σχήμα 2.14: Παραδείγματα δέντρων 
 
 

 
 

Σχήμα 2.15: Ένα ριζωμένο δέντρο 
 

Έστω Τ ένα δέντρο, i ένας κόμβος στο επίπεδο k και j ένας κόμβος στο επίπε-
δο k+1 έτσι ώστε (i, j) ∈ Τ ή (j, i) ∈ T. Τότε ο κόμβος i ονομάζεται πατέρας (father) ή 
αμέσως προηγούμενος (immediate predecessor) του κόμβου j και ο κόμβος j ονομάζε-
ται παιδί (child) ή αμέσως επόμενος (immediate successor) του κόμβου i. Συμβολί-
ζουμε με Ρ[T, j] το μοναδικό δρόμο του T που συνδέει τη ρίζα με τον κόμβο j. Ένας 
κόμβος i ∈ Ρ[T, j] με i ≠ j είναι πρόγονος (predecessor) του κόμβου j και ο κόμβος j 
είναι απόγονος (successor) του κόμβου i. Στο δέντρο που απεικονίζεται στο Σχήμα 
2.15 ο κόμβος 2 είναι πρόγονος του κόμβου 8, ενώ ο κόμβος 9 είναι απόγονος του 
κόμβου 4. Η ρίζα έχει μόνο απογόνους ενώ τα φύλλα έχουν μόνο προγόνους. Το μέ-
γιστο επίπεδο h ονομάζεται βάθος (depth) του δέντρου. 

Το επίπεδο k, στο οποίο βρίσκεται ένας κόμβος ονομάζεται βάθος (depth) του 
κόμβου. Το μέγιστο βάθος των κόμβων ονομάζεται βάθος του δέντρου. Αν i είναι το 
βάθος ενός κόμβου ενός δέντρου βάθους h, ο αριθμός h – i ονομάζεται ύψος (height) 
του κόμβου. Το ύψος ενός κόμβου είναι η απόστασή του από το χαμηλότερο επίπεδο 
του δέντρου. Για παράδειγμα, η ρίζα βρίσκεται σε ύψος h – 0 = h και οι κόμβοι βά-
θους h βρίσκονται στο επίπεδο 0. Ο αριθμός h ονομάζεται και ύψος του δέντρου. Στο 
Σχήμα 2.16 φαίνονται τα ύψη των κόμβων του προηγούμενου δέντρου (Σχήμα 2.15). 
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Σχήμα 2.16: Ένα ριζωμένο δέντρο και τα ύψη των κόμβων του 
 

Αξίζει να αναφερθούν εδώ και τα δυαδικά δέντρα (binary trees), στα οποία 
κάθε κόμβος έχει το πολύ 2 παιδιά. Στο Σχήμα 2.17 όπως και στο Σχήμα 2.18 απεικο-
νίζονται δυαδικά δέντρα. Τα δυαδικά δέντρα στο Σχήμα 2.17 είναι πλήρη (complete), 
ενώ αυτά στο Σχήμα 2.18 είναι μη πλήρη.  

Στα πλήρη δυαδικά δέντρα κάθε επίπεδο βάθους j, 1 ≤ j ≤ h – 1 έχει το μέγιστο 
δυνατό πλήθος κόμβων, το οποίο είναι 2j. Tα δέντρα (α) και (γ) στο Σχήμα 2.17 ονο-
μάζονται ισχυρώς πλήρη δυαδικά δέντρα (strongly complete binary trees). Η μόνη δι-
αφορά τους από τα πλήρη δυαδικά δέντρα βρίσκεται στο ότι τα φύλα τους στο τελευ-
ταίο επίπεδο βάθους h, είναι συγκεντρωμένα όσο γίνεται πιο αριστερά. 

 
                    (α)        (β)        (γ) 
 

Σχήμα 2.17: Μερικά πλήρη δυαδικά δέντρα 
 

 

 
 

Σχήμα 2.18: Μερικά μη πλήρη δυαδικά δέντρα 
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2.2.1 Αποθήκευση ριζωμένων δέντρων  

Για την αποθήκευση ενός ριζωμένου δέντρου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα 
διάνυσμα p  με n στοιχεία, ένα για κάθε κόμβο. Το στοιχείο p(i) ισούται με τον πατέ-
ρα του κόμβου i. Αν r είναι η ρίζα του δέντρου, θέτουμε p(r) = r. Για κάθε άλλο κόμ-
βο i ≠ r είναι p(i) ≠ i. Για παράδειγμα, το διάνυσμα p για το δέντρο στο Σχήμα 2.16 
είναι: 

i     → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
p(i) → 1 1 1 1 2 2 4 6 7 

 

Αν το δέντρο περιέχει τόξα, το διάνυσμα p δεν είναι αρκετό για την πλήρη πε-
ριγραφή του δέντρου. Πρέπει με ένα τρόπο να προσδιορίσουμε για κάθε κόμβο i, ε-
κτός της ρίζας, αν το δέντρο περιέχει το τόξο (p(i), i) ή το τόξο (i, p(i)). Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ένα νέο διάνυσμα x  και να θέσουμε: 

 

x(i) = 0,   αν i είναι ρίζα του δέντρου 

 = 1,   αν (i, p(i)) ανήκει στο δέντρο  

 = –1, αν (p(i), i) ανήκει στο δέντρο 

 

Το διάνυσμα x για το δέντρο που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.16 θα είναι: 

 

i     → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
x(i) → 0 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 

 

Το μειονέκτημα του παραπάνω τρόπου αποθήκευσης είναι ότι χρησιμοποιού-
με 2 διανύσματα (τα p και x) για την αποθήκευση του ριζωμένου δέντρου. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το διάνυσμα p με την ε-
ξής αλλαγή: για κάθε κόμβο i εκτός της ρίζας με p(i) = j, θέτουμε  

 

p (i) = i, αν ο κόμβος i  είναι η ρίζα του δέντρου 

 = j, αν (i, p(i)) ανήκει στο δέντρο  

 = – j, αν (p(i), i) ανήκει στο δέντρο 

 

Το νέο διάνυσμα p για το δέντρο στο Σχήμα 2.16 θα είναι: 

 

i     → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
p(i) → 1 1 -1 -1 -2 -2 4 6 -7 

 

Αναφέρουμε εδώ ακόμη ότι οι παραπάνω τρόποι αποθήκευσης αναφέρονται 
σε γενικά δέντρα. Αν τα δέντρα έχουν ιδιαίτερη δομή πιο αποτελεσματικοί τρόποι 
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αποθήκευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, αν ένας αλγόριθμος έχει ειδικές 
λειτουργίες μπορεί να χρειαστούν επιπρόσθετα στοιχεία για αποθήκευση. 

2.3 Αποθήκευση γραφημάτων και δικτύων 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποθήκευσης των γράφων και δικτύων σε Η/Υ. Κανένας 
όμως τρόπος δεν υπερτερεί των υπολοίπων σε όλες τις περιπτώσεις. Η επιλογή του 
τρόπου αποθήκευσης εξαρτάται από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται. Θα περιο-
ριστούμε εδώ στην περιγραφή των πιο συνηθισμένων τρόπων αποθήκευσης. 

2.3.1 Μήτρα πρόσπτωσης κόμβων – τόξων 

Ένας προσανατολισμένος γράφος G = (N, A) μπορεί να αποθηκευτεί σαν μήτρα, η 
οποία έχει μια γραμμή για κάθε κόμβο και μια στήλη για κάθε τόξο. Έστω i = 1, 2, 
…, n (n = |N| ) οι κόμβοι και j = 1, 2, …, m τα τόξα ( m = |A|). Συμβολίζουμε με Α τη 
μήτρα πρόσπτωσης κόμβων – τόξων (node – arc incidence matrix). Για τα στοιχεία aij 
της μήτρας A έχουμε : 

 

aij  = 

1,  αν το τόξο j έχει αρχή τον κόμβο i

-1, αν το τόξο j έχει τέλος  τον κόμβο i

  0, διαφορετικά

 ⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

 

 
 Η διπλή χρήση του γράμματος Α για να δηλώσουμε το σύνολο των τόξων και 
τη μήτρα πρόσπτωσης δεν πρόκειται να δημιουργήσει καμιά σύγχυση. Το τι δηλώνει 
το γράμμα Α θα είναι πάντοτε φανερό από τα συμφραζόμενα. Μάλιστα, αργότερα με 
το ίδιο γράμμα Α θα δηλώσουμε και άλλες μήτρες αποθήκευσης γραφημάτων.  Η α-
ξία της μήτρας πρόσπτωσης κόμβων - τόξων οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί τη 
μήτρα των συντελεστών πολλών προβλημάτων δικτύων. 

 

Σχήμα 2.19:  Ένα δίκτυο 
 

Η μήτρα πρόσπτωσης του δικτύου στο Σχήμα 2.19 είναι η παρακάτω μήτρα 
Α.  
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1 1 -1 0 0 0 0 0

-1 0 1 1 1 0 0 0

A= 0 -1 0 -1 0 1 0 0

0 0 0 0 -1 0 1 -1

0 0 0 0 0 -1 -1 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Στην παράσταση αυτή της μήτρας Α η γραμμή i αντιστοιχεί στον κόμβο i (υ-
πάρχουν 5 γραμμές που αντιστοιχούν στους 5 κόμβους του δικτύου) ενώ τα τόξα α-
ριθμήθηκαν όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 2.1). Επίσης σε κάθε τόξο (i, j) του 
παραπάνω δικτύου έχουν προσαρτηθεί δυο αριθμοί lij και uij. Η μήτρα πρόσπτωσης 
υπολογίζεται εύκολα από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, ο οποίος βέβαια κατα-
λαμβάνει πολύ μικρότερο αποθηκευτικό χώρο απ’ ότι η ίδια η μήτρα. Συνεπώς θα 
μπορούσε και ο ίδιος ο Πίνακας 2.1 να χρησιμοποιηθεί σαν μήτρα αποθήκευσης. Αν 
είναι επιθυμητό να αποθηκευτούν και οι αριθμοί lij και uij, τότε μπορούν να προστε-
θούν ακόμη δυο γραμμές στον πίνακα, μια για τις τιμές lij και μια για τις τιμές uij.   

Εναλλακτικά, η αρχή ενός τόξου, το τέλος του καθώς και οι αντίστοιχοι αριθ-
μοί lij και uij  μπορούν να αποθηκευτούν χωριστά σαν μονοδιάστατες λίστες. 

Τόξο k 1 2 3 4 5 6 7 8 
Κόμβος Αρχής  1 1 2 2 2 3 4 5 
Κόμβος Τέλους 2 3 1 3 4 5 5 4 

Πίνακας 2.1 : Αρίθμηση των τόξων του δικτύου στο Σχήμα 2.19 

2.3.2 Μήτρα πρόσπτωσης κόμβων – κόμβων ή μήτρα γειτονιάς 

Σε πολλούς αλγόριθμους μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε για κάθε κόμβο ποιοι είναι οι 
έσω και ποιοι οι έξω γειτονικοί κόμβοι. Μια αποθήκευση κατάλληλη γι’ αυτό το 
σκοπό είναι η μήτρα πρόσπτωσης κόμβων – κόμβων (node – node incident matrix) ή 
μήτρα γειτονιάς (adjacency matrix). Η μήτρα αυτή έχει μια γραμμή και μια στήλη για 
κάθε κόμβο και επομένως είναι τετραγωνική. Αν Α είναι μια μήτρα γειτονιάς στην 
οποία η γραμμή i αντιστοιχεί στον κόμβο i και η στήλη j αντιστοιχεί στον κόμβο j 
ενός δικτύου G = (N, A), τότε είναι : 

aij =
1,  αν (i, j)  A

  0, διαφορετικά

 ∈⎧
⎨
⎩

 

Για παράδειγμα, η μήτρα γειτονιάς του δικτύου στο Σχήμα 2.19 είναι η παρα-
κάτω μήτρα: 

 
0 1 1 0 0

1 0 1 1 0

= 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

A

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 
Έχοντας τη μήτρα γειτονιάς στα χέρια μας μπορούμε εύκολα να υπολογίσου-

με την έσω και έξω γειτονιά οποιουδήποτε κόμβου. Η έξω γειτονιά του κόμβου i 
προσδιορίζεται από τις μονάδες που υπάρχουν στη γραμμή i, ενώ η έσω γειτονιά του 
από τις μονάδες που υπάρχουν στη στήλη i. Για παράδειγμα, στο δίκτυο στο Σχήμα 
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2.19 η έξω γειτονιά του κόμβου 2 αποτελείται από τους κόμβους 1, 3 και 4 ενώ η έσω 
γειτονιά του κόμβου 5 αποτελείται από τους κόμβους 3 και 4. Η γειτονιά του κόμβου 
2 περιέχει τους κόμβους 1, 3 και 4. 

Ένα προσανατολισμένο γράφημα με n κόμβους, περιέχει το πολύ n*(n-1) τό-
ξα. Αν k είναι το πλήθος των τόξων του γράφου, ο αριθμός d = k / (n *(n – 1) ) ονο-
μάζεται πυκνότητα (density)  ή αραιότητα (sparsity) του γραφήματος. Είναι φανερό 
ότι η πυκνότητα ικανοποιεί τις ανισότητες 0 ≤ d ≤ 1. Αν η πυκνότητα είναι αριθμός 
κοντά στο μηδέν,  0 ≤ d ≤ ½, το γράφημα είναι αραιό (sparse), ενώ όταν το d είναι 
κοντά στη μονάδα, ½ ≤ d ≤ 1, το γράφημα είναι πυκνό (dense). Τα πρακτικά προβλή-
ματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αραιά προβλήματα. Οι μήτρες πρό-
σπτωσης κόμβων τόξων και η μήτρα γειτονιάς αραιών γραφημάτων περιέχουν πολλά 
μηδενικά στοιχεία και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυνται για την αποθήκευση αραιών 
γραφημάτων. Άλλοι τρόποι είναι περισσότερο κατάλληλοι. 

2.3.3 Αποθήκευση με συνδεμένες λίστες 

Στις αποθηκεύσεις γραφημάτων με μορφή συνδεμένων λιστών αποθηκεύεται για κά-
θε κόμβο του γραφήματος η έσω ή η έξω γειτονιά του ή και οι δύο. Για τις αποθη-
κεύσεις των συνόλων αυτών χρησιμοποιούνται απλά συνδεμένες λίστες (μονοδιάστα-
τοι πίνακες) ή διπλά συνδεμένες λίστες. Οι λειτουργίες των αλγορίθμων καθορίζουν 
τις περισσότερες φορές πόσα σύνολα θα αποθηκευτούν. 

Στην αναπαράσταση γραφημάτων με λίστες απλής σύνδεσης αποθηκεύεται, 
για κάθε κόμβο i, το σύνολο των εξερχόμενων τόξων με μορφή λίστας απλής σύνδε-
σης. Χρησιμοποιείται ένας μονοδιάστατος πίνακας Κ. Το στοιχείο Κ(i) περιέχει ένα 
δείκτη του οποίου η τιμή είναι η θέση στην οποία αρχίζει η λίστα του κόμβου i. Στην 
περίπτωση που ο κόμβος i δεν έχει εξερχόμενα τόξα, τότε είναι Κ(i) = 0. Για κάθε 
εξερχόμενο τόξο ενός κόμβου του δικτύου η λίστα περιέχει μια εγγραφή. Η εγγραφή 
χωρίζεται σε πεδία καθένα από τα οποία αποθηκεύει μια πληροφορία. Οι εγγραφές 
των λιστών για το δίκτυο που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.20 αποτελούνται από τέσ-
σερα πεδία (Σχήμα 2.21). Στο πρώτο πεδίο αποθηκεύεται το κεφάλι του τόξου, στο 
δεύτερο το κόστος cij, στο τρίτο η χωρητικότητα uij, και στο τέταρτο ένας δείκτης, ο 
οποίος δείχνει τη θέση στην οποία αρχίζει η αποθήκευση της επόμενης εγγραφής, δη-
λαδή η θέση από την οποία αρχίζει η αποθήκευση των πληροφοριών του επόμενου 
τόξου. Ο δείκτης του τελευταίου πεδίου της τελευταίας εγγραφής, έχει τιμή μηδέν. 
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Σχήμα 2.20: Ένα δίκτυο 
 
 
 

 
 

Σχήμα 2.21: Γενική μορφή σύνδεσης κόμβου i. 
 
 

 
 

Σχήμα 2.22: Αποθήκευση του δικτύου (Σχήμα 2.20) με μορφή συνδεδεμένης λίστας 
εξερχόμενων τόξων 

 
Στη γενική μορφή της η λίστα του κόμβου k παριστάνεται στο Σχήμα 2.21. 

Στο Σχήμα 2.22 παριστάνεται ο τρόπος αποθήκευσης  του δικτύου (Σχήμα 2.20) με 
συνδεδεμένη λίστα εξερχόμενων τόξων. Στο Σχήμα 2.22 οι θέσεις μνήμης δεν παρι-
στάνονται αριθμητικά. Γι αυτό το λόγο αντί των τιμών των παραμέτρων Κ(i) και των 
δεικτών των εγγραφών χρησιμοποιούνται βέλη για να δειχθεί η αντιστοιχία. 

Οι λίστες σύνδεσης χρησιμοποιούνται κυρίως σε αλγόριθμους και προβλήμα-
τα στα οποία προστίθενται ή αφαιρούνται τόξα σε κάποιους κόμβους. Η παράσταση 
του συνόλου των εισερχόμενων τόξων γίνεται με παρόμοιο τρόπο (Σχήμα 2.23). 
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Σχήμα 2.23: Αποθήκευση του δικτύου (Σχήμα 2.20) με μορφή συνδεδεμένης λίστας 
εισερχόμενων τόξων 

 
 Στα μη προσανατολισμένα γραφήματα, αντί του συνόλου των εισερχόμενων 

ή εξερχόμενων τόξων αποθηκεύονται σε λίστες οι γειτονικές κορυφές. 

2.3.4 Αστεροειδής αποθήκευση  

Η αστεροειδής αποθήκευση γίνεται με τρόπο παρόμοιο με αυτό των λιστών απλής 
σύνδεσης. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι αντί των λιστών απλής σύνδεσης 
χρησιμοποιούνται μονοδιάστατοι πίνακες. Σε κάθε μονοδιάστατο πίνακα αποθηκεύε-
ται ένα στοιχείο του τόξου. Παραδείγματος χάριν οι ουρές των τόξων αποθηκεύονται 
στο μονοδιάστατο πίνακα ουρά. Έτσι ουρά(k) είναι η ουρά του τόξου k. Παρόμοια, 
κεφάλι(k) είναι το κεφάλι του τόξου k, κ.ο.κ. Προφανώς αυτοί οι μονοδιάστατοι πί-
νακες έχουν m = |A| στοιχεία. Χρησιμοποιείται ακόμη ένας μονοδιάστατος πίνακας 
Κ, ο οποίος έχει n + 1 στοιχεία όπου n = |N|. Το στοιχείο Κ(i) δηλώνει τη θέ-
ση(αριθμό) του πρώτου τόξου που έχει αρχή (ουρά) τον κόμβο i.  

Τα τόξα αριθμούνται με μια συγκεκριμένη σειρά, πρώτα τα τόξα που ξεκινούν 
από τον κόμβο 1,  μετά τα τόξα που ξεκινούν από τον κόμβο 2, κ.ο.κ. Τα τόξα που 
ξεκινούν από τον ίδιο κόμβο i αριθμούνται αυθαίρετα και τα στοιχεία τους αποθη-
κεύονται το ένα μετά το άλλο στους μονοδιάστατους πίνακες αποθήκευσης από τη 
θέση Κ(i) μέχρι τη θέση Κ(i + 1) – 1. Αν είναι Κ(i) = Κ(i + 1), από τον κόμβο i δεν 
ξεκινούν τόξα. Για να μπορούμε να ελέγξουμε αν δεν ξεκινούν τόξα από τον κόμβο n 
θέτουμε K(n + 1) = m + 1. 

Ο Πίνακας 2.2 απεικονίζει την αποθήκευση με μορφή άστρου του δικτύου 
που φαίνεται στο Σχήμα 2.20. Χρησιμοποιούνται τέσσερις μονοδιάστατοι πίνακες 
που ονομάζονται Ουρά, Κεφάλι, Κόστος και Χωρητικότητα. Στην αποθήκευση των 
εξερχόμενων τόξων δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύσουμε την ουρά. Στο παρά-
δειγμα αποθηκεύονται και οι ουρές γιατί αυτή η αναπαράσταση θα συνδυαστεί αργό-
τερα με την αποθήκευση των εισερχόμενων τόξων. Τα τόξα που ξεκινούν από τον 
κόμβο 4 αποθηκεύονται στους μονοδιάστατους πίνακες από τη θέση Κ(4) = 6 μέχρι 
τη θέση Κ(5) – 1 = 8 – 1 = 7. 

Κόμβος K  Τόξο Ουρά Κεφάλι Κόστος Χωρητ. 
1 1  1 1 2 1 3 
2 3  2 1 3 2 4 
3 5  3 2 3 3 2 
4 6  4 2 4 1 5 
5 8  5 3 5 1 4 
6 11  6 4 2 3 2 
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7 11  7 4 6 1 5 
   8 5 3 2 3 
   9 5 4 4 3 
   10 5 6 2 4 

Πίνακας 2.2: Αστεροειδής αποθήκευση εξερχόμενων τόξων για το δίκτυο που απει-
κονίζεται στο Σχήμα 2.20. 

 
Όταν είναι απαραίτητο να αποθηκευτούν τα εισερχόμενα τόξα κάθε κόμβου, 

τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αστεροειδή αποθήκευση εισερχόμενων τό-
ξων. Οι λεπτομέρειες πρέπει να είναι πλέον προφανείς. Τα εισερχόμενα τόξα τοποθε-
τούνται στη σειρά, πρώτα τα εισερχόμενα τόξα στον κόμβο 1 μετά τα εισερχόμενα 
τόξα στον κόμβο 2, κ.ο.κ. Χρησιμοποιείται ο μονοδιάστατος πίνακας δεικτών ΠΚ. Το 
στοιχείο ΠΚ(i) δηλώνει τον αριθμό του πρώτου τόξου που έχει τέλος (κεφάλι) τον 
κόμβο i. Τα εισερχόμενα τόξα στον κόμβο i αποθηκεύονται στις θέσεις από ΠΚ(i) 
μέχρι ΠΚ(i + 1) – 1. Παρόμοια με την αποθήκευση των εξερχόμενων τόξων, ΠΚ(i) = 
ΠΚ(i + 1) σημαίνει ότι ο κόμβος i δεν έχει εισερχόμενα τόξα. Ο Πίνακας 2.3 απεικο-
νίζει την αστεροειδή αποθήκευση των εισερχόμενων τόξων για το δίκτυο στο Σχήμα 
2.20. 

Κόμβος ΠΚ  Τόξο Ουρά Κεφάλι Κόστος Χωρητ. 
1 1  1 1 2 1 3 
2 1  2 4 2 3 2 
3 3  3 1 3 2 4 
4 6  4 2 3 3 2 
5 8  5 5 3 2 3 
6 9  6 2 4 1 5 
7 11  7 5 4 4 3 
   8 3 5 1 4 
   9 4 6 1 5 
   10 5 6 2 4 

Πίνακας 2.3: Αστεροειδής αποθήκευση των εισερχόμενων τόξων για το δίκτυο που 
απεικονίζεται στο Σχήμα 2.20. 

 

Είναι ολοφάνερο ότι, όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η αστρική α-
ποθήκευση και των εισερχόμενων και των εξερχόμενων τόξων, οι πληροφορίες κάθε 
τόξου αποθηκεύονται δυο φορές. Ευτυχώς, μπορούμε πολύ εύκολα να αποφύγουμε 
αυτή την επανάληψη αντικαθιστώντας όλες τις επαναλήψεις με ένα μονοδιάστατο 
πίνακα τον οποίο ονομάζουμε θέση. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού είναι οι αύξοντες 
αριθμοί των αντίστοιχων τόξων στην αστεροειδή αποθήκευση των εξερχόμενων τό-
ξων. Ο πίνακας ΠΚ παραμένει αμετάβλητος. Ο Πίνακας 2.4 απεικονίζει την συνδυα-
σμένη αστρική αποθήκευση εισερχόμενων και εξερχόμενων τόξων για το δίκτυο στο 
Σχήμα 2.20. Παρατηρούμε ότι τα εισερχόμενα τόξα στον κόμβο 4 είναι 2 (ΠΚ(5) – 
ΠΚ(4) = 8 – 6 = 2), τα τόξα (2, 4) και (5, 4). Ο αύξων αριθμός του τόξου (2, 4) στην 
αστρική αποθήκευση των εξερχόμενων τόξων (Πίνακας 2.2) ισούται με 4 και του τό-
ξου (5, 4) με 9. Έτσι στον πίνακα θέση θα αποθηκευτούν στις διαδοχικές θέσεις 
ΠΚ(4) = 6 και ΠΚ(4) + 1 = 7 οι αριθμοί 4 και 9 αντίστοιχα. 
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Κόμβος Κ(i) ΠΚ(i)  Θέση Τόξο Ουρά Κεφάλι Κόστος Χωρητ. 
1 1 1  1 1 1 2 1 3 
2 3 1  6 2 1 3 2 4 
3 5 3  2 3 2 3 3 2 
4 6 6  3 4 2 4 1 5 
5 8 8  8 5 3 5 1 4 
6 11 9  4 6 4 2 3 2 
7 11 11  9 7 4 6 1 5 

    5 8 5 3 2 3 
    7 9 5 4 4 3 
    10 10 5 6 4 4 
Πίνακας 2.4: Ταυτόχρονη αστρική αποθήκευση εισερχόμενων και εξερχόμενων τό-

ξων και πληροφοριών του δικτύου στο Σχήμα 2.20. 
 

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η ταυτόχρονη αστρική αποθήκευση ει-
σερχόμενων και εξερχόμενων τόξων είναι η πιο αποτελεσματική δομή δεδομένων για 
την αναπαράσταση ενός δικτύου (Ahuja et al., 1993, Cherkassky et al. 1993).  

Στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να συναντήσει και άλλες περισσότερο σύνθε-
τες δομές δεδομένων για την αποθήκευση γράφων και δικτύων. Χαρακτηριστικά α-
ναφέρονται τα δυναμικά δέντρα, βλέπε (Goldberg et al., 1991) καθώς και οι σωροί 
Fibonacci, βλέπε (Fredman & Tarjan, 1987).  
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Αλγόριθμοι Γραφημάτων και Δικτύων 

Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου θα εξετάσουμε κάποιες δημοφιλείς δομές δεδο-
μένων όπως είναι η στοίβα (stack) και η ουρά (queue). Το κάνουμε αυτό διότι με τη 
βοήθεια αυτών των δομών υλοποιούνται οι περισσότεροι από τους αλγόριθμους που 
περιγράφονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. Όλοι οι αλγόριθμοι έχουν υλοποιηθεί 
από το λογισμικό οπτικοποίησης το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής 
διατριβής.  

3.1 Απλές δομές δεδομένων 

Οι δομές δεδομένων (data structures) μπορεί να θεωρηθούν σαν τρισυπόστατα αντι-
κείμενα αποτελούμενα: 

1. από τα ίδια τα δεδομένα, τα οποία είναι αριθμοί που πολλές φορές θα ονομάζο-
νται κλειδιά (keys) 

2. από ένα σύνολο λειτουργιών, οι οποίες στην ουσία είναι αλγόριθμοι και ονομάζο-
νται πράξεις (operations) και 

3. από ένα σύνολο μεταβλητών, διανυσμάτων ή μητρών, στις οποίες αποθηκεύονται 
τα δεδομένα καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την εκτέλεση των πράξεων. 

Κάθε δομή έχει τις δικές της πράξεις, ενώ πολλές πράξεις ορίζονται σε περισ-
σότερες από μια δομές. Οι πιο συνηθισμένες πράξεις είναι η εισαγωγή στοιχείου, η 
διαγραφή στοιχείου, η εύρεση του ελάχιστου ή μεγίστου κλειδιού, κ.λ.π. Οι δομές 
εκτός των άλλων χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών αλγόριθμων. 
Επειδή κάθε δομή εκτελεί αποτελεσματικά μόνο ένα σύνολο πράξεων, η επιλογή της 
κατάλληλης δομής εξαρτάται από τη μορφή των αλγόριθμων. 

Σε μερικές δομές οι αριθμοί αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικα-
νοποιούνται ορισμένες ιδιότητες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μετά από κάθε πράξη πρέ-
πει να αποκαθίσταται η ισχύς όλων των ιδιοτήτων. 

Στο τμήμα αυτό θα περιγράψουμε 3 από τις πιο απλές δομές δεδομένων, τη 
στοίβα (stack), την ουρά (queue) και τις συνδεμένες λίστες (linked lists). Για την πε-
ριγραφή των δομών αυτών αντλήθηκαν πληροφορίες από το βιβλίο (Παπαρρίζος και 
συν., 2005). 

3.1.1 Στοίβες 

Η στοίβα (stack) χρησιμοποιείται για να εισάγουμε και εξάγουμε στοιχεία σε ένα σύ-
νολο έτσι ώστε ο αριθμός, που εισάγεται τελευταίος να εξάγεται πρώτος. Προς το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα διάνυσμα S και μια μεταβλητή, την οποία θα ονομά-
ζουμε top. Οι αριθμοί, που βρίσκονται στη στοίβα S, είναι αποθηκευμένοι στις θέσεις 
1, 2, 3, ..., top – 1. Έτσι η μεταβλητή top δηλώνει τη θέση, στην οποία θα αποθηκευ-
τεί το επόμενο στοιχείο, ο αριθμός a (Σχήμα 3.1). 
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Σχήμα 3.1: Μια στοίβα 
 

Η πράξη της εισαγωγής στοιχείου στη στοίβα είναι εφικτή μόνο εφόσον είναι 
top ≤ n, όπου n η διάσταση του διανύσματος S. Θα ονομάζουμε την πράξη της εισα-
γωγής στοιχείου σε στοίβα push. Χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή done για να δηλώ-
σουμε αν η πράξη ολοκληρώθηκε (done = = 1) ή όχι (done = = 0), μπορούμε να γρά-
ψουμε τον κώδικα ως εξής (ο σχεσιακός τελεστής = = εξετάζει αν τα περιεχόμενα 2 
μεταβλητών ή μιας μεταβλητής και μιας σταθεράς είναι ίσα) : 

 
Αλγόριθμος 
Είσοδος 
Έξοδος 

: push 
: S, top, a 
: S, top, done 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

done = 0 
αν       top ≤ #S 
           S(top) = a 
           top = top + 1 
           done = 1 
τέλοςαν 

Αλγόριθμος 3.1: Εισαγωγή στοιχείου σε στοίβα 
 

Κατ’ ανάλογο τρόπο ο κώδικας της πράξης της εξαγωγής στοιχείου, η οποία 
θα ονομάζεται pop, φαίνεται παρακάτω (Αλγόριθμος 3.2). Ο αριθμός S(top – 1), που 
εξάγεται, γράφεται στη μεταβλητή x. Παρόμοια με την πράξη push, η μεταβλητή 
done χρησιμοποιείται για να δηλώσει αν η πράξη ολοκληρώθηκε (done = = 1) ή όχι 
(done = = 0). 

Αλγόριθμος 
Είσοδος 
Έξοδος 

: pop 
: S, top 
: S, top, x, done 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

done = 0 
αν       top ≥ 2 
           top = top – 1 
           x = S(top) 
           done = 1 
τέλοςαν 

Αλγόριθμος 3.2: Εξαγωγή στοιχείου από στοίβα 
 

Η λειτουργία της στοίβας προσομοιάζει μια ουρά, στην οποία αυτός, που έρ-
χεται τελευταίος, εξυπηρετείται πρώτος. Τη λειτουργία αυτή θα τη συμβολίζουμε με 
τα αρχικά Τ.Μ.Π.Ε. (Τελευταίος Μέσα Πρώτος Έξω), από τον αγγλικό όρο LIFO 
(Last In First Out). Η ίδια λειτουργία υπάρχει και στις στοίβες πιάτων στα εστιατόρια, 
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όπου τα νέα πιάτα τοποθετούνται πάνω στα παλιά, στην κορυφή της στοίβας και εξά-
γονται πάλι από την κορυφή. 

Οι στοίβες είναι ίσως οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες δομές δεδομένων. Η 
πιο γνωστή χρήση τους είναι στη διαχείριση της μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
όπου οι κενές θέσεις τοποθετούνται σε μια στοίβα. Άλλη μια επίσης γνωστή χρήση 
της στοίβας είναι στην ανάπτυξη αναδρομικών μεταγλωττιστών (γλωσσών προγραμ-
ματισμού). 

3.1.2 Ουρές 

Αντίθετα με τις στοίβες, οι ουρές (queues) υλοποιούν τη συνηθισμένη προτε-
ραιότητα των ουρών, που συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή. Χρησιμοποιούν, 
δηλαδή την προτεραιότητα Π.Μ.Π.Ε. (Πρώτος Μέσα Πρώτος Έξω) ή FIFO (First In 
First Out).  

Χρησιμοποιείται ένα διάνυσμα Q, στο οποίο οι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι 
στις θέσεις 
 

front + 1,  front + 2,  ...,  rear – 1,  rear 
  

Η τιμή της μεταβλητής front δηλώνει τη θέση ακριβώς πριν τον πρώτο αριθ-
μό, που βρίσκεται ήδη μέσα στην ουρά, ενώ η τιμή της μεταβλητής rear τη θέση, στην 
οποία βρίσκεται ο τελευταίος αριθμός της ουράς (Σχήμα 3.2). Όταν η ουρά είναι κενή, 
είναι front = = rear = = 0.  

 

Σχήμα 3.2: Μια ουρά 
 

Οι αριθμοί εξάγονται από την αρχή της ουράς και εισάγονται στο τέλος της. 
Για παράδειγμα, στην ουρά στο Σχήμα 3.2, θα εξαχθεί ο αριθμός Q(front + 1) = Q(4) 
= 5 και αν πρόκειται να εισαχθεί ο αριθμός 10, θα τοποθετηθεί στη θέση 8 θέτοντας 
Q(rear + 1) = Q(8) = 10.  Είναι επομένως δυνατόν μετά από αρκετές εισαγωγές και 
εξαγωγές να υπάρχουν αριθμοί στις τελευταίες θέσεις του διανύσματος Q, μέχρι και 
την τελευταία θέση, ενώ ταυτόχρονα να υπάρχουν κενές θέσεις στην αρχή. Για να 
συνεχίσουμε τη λειτουργία της ουράς μπορούμε να τοποθετούμε τους νέους αριθμούς 
στις πρώτες θέσεις του διανύσματος Q. Η ουρά, που παρέχει τη δυνατότητα αυτή, θα 
ονομάζεται κυκλική ουρά (cyclic queue). 

Για να προγραμματίσουμε τις πράξεις της εισαγωγής (enqueue) και της εξαγω-
γής (dequeue) στοιχείου μιας κυκλικής ουράς θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση 
mod. Έτσι η θέση του τελευταίου αριθμού μετά από κάποια εισαγωγή θα είναι: 

rear = mod(rear + 1, n) 
 

Παρόμοια, η θέση ακριβώς πριν τον πρώτο αριθμό μετά από κάποια εξαγωγή 
θα είναι: 
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front = mod(front + 1, n) 
 

Όμως, επειδή οι τιμές της συνάρτησης mod(x, n) είναι 0, 1, 2, ..., n – 1, πρέπει 
να αντιστοιχίσουμε την τιμή 0 στην τιμή n. 

Έχουμε ακόμη ένα μικρό πρόβλημα να επιλύσουμε πριν γράψουμε σωστά 
τους κώδικες των πράξεων enqueue και dequeue. Πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουμε 
πότε μια ουρά είναι κενή, οπότε δεν μπορεί να γίνει εξαγωγή και πότε είναι εντελώς 
γεμάτη, οπότε δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή. Επειδή η σχέση front = = rear δεν είναι 
αρκετή, θα χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή nofelem, η οποία θα καταγράφει το 
πλήθος των στοιχείων, που βρίσκονται μέσα στην ουρά. Έτσι, η ουρά είναι κενή αν 
είναι nofelem == 0 και γεμάτη αν είναι nofelem == n. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, οι κώδικες των πράξεων της εισαγωγής στοι-
χείου (enqueue) και της εξαγωγής στοιχείου (dequeue), μπορούν να είναι αυτοί που 
φαίνονται παρακάτω. H μεταβλητή k είναι ο εισαγόμενος ή ο εξαγόμενος αριθμός. Η 
μεταβλητή done έχει τη γνωστή σημασία. 

 
Αλγόριθμος 
Είσοδος 
Έξοδος 

: enqueue 
: Q, k, rear, nofelem 
: Q, rear, nofelem, done 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

done = 0 
αν     nofelem < #Q 
          rear = mod(rear+1, #Q) 
          αν  rear = = 0 
                rear = #Q 
          τέλοςαν 
          Q(rear) = k 
          nofelem = nofelem + 1 
         done = 1 
τέλοςαν 

Αλγόριθμος 3.3: Εισαγωγή στοιχείου σε ουρά 
 

Αλγόριθμος 
Είσοδος 
Έξοδος 

: dequeue 
: Q, front, nofelem 
: Q, k, front, nofelem, done 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

done = 0 
αν     nofelem > 0 
         front = mod(front+1, #Q) 
          αν  front = = 0 
                front = #Q 
          τέλοςαν 
          k = Q(front) 
          nofelem = nofelem – 1 
          done = 1 
τέλοςαν 

Αλγόριθμος 3.4: Εξαγωγή στοιχείου από ουρά 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Αλγόριθμοι Γραφημάτων και Δικτύων  

26 

3.2 Αλγόριθμοι διάσχισης γραφημάτων 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε 3 αλγορίθμους οι οποίοι εξερευνούν ένα προσανα-
τολισμένο γράφημα (διγράφημα) με ένα συστηματικό τρόπο. Οι αλγόριθμοι αυτοί 
ονομάζονται αλγόριθμοι ανίχνευσης ή διάσχισης (search algorithms). Οι 2 πρώτοι ε-
ντοπίζουν όλους τους κόμβους ενός διγραφήματος που συνδέονται με ένα διακεκρι-
μένο κόμβο (τον κόμβο πηγή ή αρχή), με τουλάχιστον έναν προσανατολισμένο δρό-
μο. Με τους αλγόριθμους αυτούς μπορούμε να ανιχνεύσουμε αν ένα διγράφημα (ή 
ένα δίκτυο) είναι συνεκτικό(connected) ή ισχυρά συνεκτικό (strongly connected). Ο 
τρίτος αλγόριθμος ανιχνεύει την ύπαρξη προσανατολισμένων κύκλων (ή κυκλωμά-
των). Το επιτυγχάνει αυτό διατάσσοντας τους κόμβους με μία συγκεκριμένη σειρά 
που είναι γνωστή ως τοπολογική διάταξη ή ταξινόμηση (topological order ή sorting). 

Και οι 3 αλγόριθμοι που θα εξετάσουμε περιγράφονται με μικρές παραλλαγές 
στα βιβλία (Παπαρρίζος και συν., 2005, Goodrich & Tamassia 2001, Baase, 1988). 

3.2.1 Αλγόριθμος διάσχισης Ψάξε Πρώτα Πλάτος (ΨΠΠ) ή  

Breadth First Search (BFS) 

Έστω G = (N, A) ένας προσανατολισμένος γράφος. Για να διαπιστωθεί αν ο γράφος 
G είναι συνεκτικός είναι αρκετό να επιλεγεί ένας κόμβος s και στη συνέχεια να βρε-
θεί για κάθε κόμβο j ≠ s ένας δρόμος που να συνδέει τους κόμβους s και j. Θα περι-
γράψουμε έναν πολύ απλό αλγόριθμο, ο οποίος κατασκευάζει ένα δέντρο προσανα-
τολισμένων δρόμων από ένα κόμβο πηγή (ή αρχή), τον κόμβο s, προς όλους τους υ-
πόλοιπους, δηλαδή κατασκευάζουμε ένα έξω δέντρο διάσχισης (out search tree) με 
ρίζα τον κόμβο s. Τροποποιώντας ελάχιστα τον αλγόριθμο αυτό μπορούμε να ανι-
χνεύσουμε τη συνεκτικότητα ή την ισχυρή συνεκτικότητα ενός γραφήματος. 

Ο αλγόριθμος χωρίζει τους κόμβους σε δυο κατηγορίες τους μαρκαρισμένους 
(marked) και τους αμαρκάριστους (unmarked). Ένας κόμβος j είναι μαρκαρισμένος αν 
έχει βρεθεί προσανατολισμένος δρόμος από τον κόμβο πηγή s μέχρι τον κόμβο j. Δι-
αφορετικά, είναι αμαρκάριστος. Το έξω δέντρο ανίχνευσης (διάσχισης) κατασκευάζε-
ται σταδιακά. Κάθε φορά που ένας κόμβος μαρκάρεται, ταυτόχρονα προστίθεται και 
στο δέντρο. Στην αρχή ο μόνος μαρκαρισμένος κόμβος είναι ο s, ενώ όλοι οι υπόλοι-
ποι είναι αμαρκάριστοι. Οι μαρκαρισμένοι κόμβοι τοποθετούνται σε μία ουρά Q. 
Στην αρχή η ουρά Q περιέχει μόνο τον κόμβο s. Κάθε φορά επιλέγεται ένας κόμβος i 
από την ουρά Q και εντοπίζονται όλοι οι αμαρκάριστοι κόμβοι j για τους οποίους (i, 
j) ∈ Α, ενώ ο κόμβος i αφαιρείται από την ουρά.  Η διαδικασία κατά την οποία προσ-
διορίζονται όλοι οι αμαρκάριστοι γειτονικοί κόμβοι ενός κόμβου i, ονομάζεται σάρω-
ση (scanning) του κόμβου i. Όλοι οι νεομαρκαρισμένοι κόμβοι τοποθετούνται στην 
ουρά. Ο αλγόριθμος σταματά όταν η ουρά Q γίνει κενή.  

Το αποτέλεσμα του αλγόριθμου είναι η κατασκευή ενός ριζωμένου δέντρου 
με ρίζα τον κόμβο πηγή s. Το δέντρο αυτό T, που θα το ονομάζουμε έξω δέντρο ανί-
χνευσης ή διάσχισης (out search tree), περιέχει ένα προσανατολισμένο δρόμο από 
τον κόμβο s προς κάθε μαρκαρισμένο κόμβο. Επίσης όλα τα τόξα του παραπάνω δέ-
ντρου δείχνουν μακριά από τη ρίζα, όπως φαίνεται και από τη λέξη έξω. Το παραπά-
νω δέντρο ανίχνευσης περιέχει το τόξο ( i, j) αν ο κόμβος j μαρκαρίστηκε κατά τη 
σάρωση του κόμβου i. 

 Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι ο αλγόριθμος ΨΠΠ επισκέπτεται πρώτα τον 
κόμβο πηγή (ή αρχή) s που θεωρούμε ότι βρίσκεται στο επίπεδο 0. Στη συνέχεια επι-
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σκέπτεται όλους τους κόμβους του επιπέδου 1, μετά τους κόμβους του επιπέδου 2 
κ.ο.κ. Συνεπώς ο αλγόριθμος επισκέπτεται τους κόμβους ανά επίπεδο. 

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
Έξοδος         : 

BFS 
ένας προσανατολισμένος  γράφος G = (N,A), κόμβος s ∈ Ν 
σειρά, p, μαρκαρισμένος  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

   Ουρά  Q = Ø  
   s  =  1         
   μαρκαρισμένος(s) = ναι   
   κορυφή = 1    
   σειρά(s)= κορυφή     
   Q= [s]                    
   μαρκαρισμένος (j) =  όχι , ∀ j≠s   
  όσο Q ≠ Ø  

    i= ο πρώτος κόμβος της ουράς Q 
    Q=Q-{i} 
 για κάθε επιτρεπτό τόξο (i,j)  % δηλ. τέτοιο ώστε o 

                                                    κόμβος j να είναι αμαρκάριστος 
    μαρκαρισμένος (j) = ναι    
    p(j) = i   
    κορυφή =  κορυφή + 1 
    σειρά(j) = κορυφή    
    Q = Q ∪ {j}    
 τέλοςγια 

  τέλοςοσο 
Αλγόριθμος 3.5: Bread First Search (BFS) 

 
Διευκρινίσεις 

Στην περιγραφή του αλγoρίθμου χρησιμοποιούνται οι όροι επιτρεπτό 
(admissible) και μη επιτρεπτό (non admissible) τόξο. Όταν ο κόμβος i αφαιρείται από 
την ουρά, το τόξο (i, j) είναι επιτρεπτό αν ο κόμβος j είναι αμαρκάριστος, διαφορετι-
κά είναι μη επιτρεπτό. 

 Ο πίνακας σειρά αποθηκεύει τη σειρά με την οποία μαρκάρονται οι κόμβοι j. 
Ο πίνακας p δηλώνει τον πατέρα ενός κόμβου j στο δέντρο ανίχνευσης ΨΠΠ. Έτσι 
p(j) είναι ο πατέρας του κόμβου j. Ο πίνακας λογικών  τιμών μαρκαρισμένος αποθη-
κεύει (ναι ή όχι) ανάλογα με το αν ένας κόμβος  j  έχει επισκεφθεί ή όχι. Η μεταβλητή 
s αποθηκεύει τον κόμβο πηγή (ή αρχή), δηλαδή τον κόμβο από τον οποίο θα βρεθούν 
οι προσανατολισμένοι δρόμοι προς κάθε άλλο κόμβο του γραφήματος. Εδώ θεωρού-
με σαν κόμβο αρχή τον κόμβο 1, αν και θα μπορούσαμε να  είχαμε θεωρήσει οποιον-
δήποτε άλλο κόμβο. Τέλος η μεταβλητή κορυφή χρησιμεύει ως μετρητής των κόμ-
βων που έχουμε επισκεφθεί. 

Στην αρχή του αλγορίθμου μηδενίζεται η ουρά (γραμμή 1) , ο κόμβος 1 μαρ-
κάρεται (γραμμή 3), παίρνει ετικέτα – δηλαδή τον επισκεπτόμαστε (γραμμή 5) – και 
μπαίνει στην ουρά Q (γραμμή 6). Όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι εκτός του κόμβου 1 θεω-
ρούνται αμαρκάριστοι (γραμμή 7). Στη συνέχεια και όσο η ουρά δεν είναι κενή, βγά-
ζουμε τον πρώτο κόμβο i από αυτήν (γραμμή 10) και αναζητούμε γειτονικούς του 
αμαρκάριστους κόμβους j. Όταν ένας τέτοιος κόμβος  j βρεθεί, μαρκάρεται (γραμμή 
12) , μπαίνει στο δέντρο ΨΠΠ (γραμμή 13), παίρνει ετικέτα – δηλαδή τον επισκεπτό-
μαστε με κάποια σειρά η οποία αποθηκεύεται στον πίνακα σειρά (γραμμή 15) – και 
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προστίθεται στην ουρά (γραμμή 16). Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για 
κάθε γειτονικό αμαρκάριστο κόμβο j του κόμβου i (βρόχος για). Τέλος όλες οι παρα-
πάνω ενέργειες επαναλαμβάνονται μέχρις ότου αδειάσει η ουρά (γραμμή 8). 

Τι θα συμβεί όμως αν το γράφημα G δεν είναι συνεκτικό; Ο παραπάνω αλγό-
ριθμος δεν θα επισκεφθεί τους κόμβους στους οποίους δεν μπορούμε να πάμε από τον 
κόμβο αρχή s. Αυτό που κάνει ο αλγόριθμος είναι να  κατασκευάζει ένα έξω δέντρο 
διάσχισης κατά πλάτος (out search bfs tree).  

Όταν θέλουμε να ελέγξουμε αν ένα γράφημα είναι απλά συνεκτικό, μπορού-
με να χρησιμοποιήσουμε τον προηγούμενο αλγόριθμο (BFS) με ελάχιστες τροποποι-
ήσεις. Αρκεί κατά τη σάρωση του κόμβου i να ληφθούν σαν επιτρεπτά τόξα και τα 
τόξα της μορφής (j, i ) ∈ A για τα οποία ο κόμβος j είναι αμαρκάριστος. Είναι δε αρ-
κετό να εφαρμοστεί μόνο μια φορά ο αλγόριθμος BFS χρησιμοποιώντας σαν πηγή s 
έναν οποιοδήποτε κόμβο. Επίσης πρέπει να ελέγξουμε στο τέλος του αλγορίθμου αν 
κάθε στοιχείο του πίνακα μαρκαρισμένος έχει την τιμή ναι για κάθε κόμβο i ∈ Ν του 
γραφήματος G. Άρα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: 

 να αλλάξουμε τη συνθήκη για κάθε επιτρεπτό τόξο (i, j)  σε:  για κάθε επιτρεπτό 
τόξο (i, j) ή (j, i) , δηλαδή να εξετάζουμε και τα εξερχόμενα και τα εισερχόμενα 
τόξα  του κόμβου i  

 να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο BFS και 

 να προσθέσουμε στο τέλος του αλγορίθμου το παρακάτω τμήμα κώδικα:  

συνεκτικός = ναι  
για κάθε κόμβο i ∈ Ν 
  αν μαρκαρισμένος(i) = = όχι 
     συνεκτικός = όχι  
  τέλοςαν 
τέλοςγια 

 
Όπως μπορεί να παρατηρήσει ο αναγνώστης δηλώνουμε τη λογική μεταβλητή 

συνεκτικός την οποία και αρχικοποιούμε σε ναι (υποθέτουμε δηλαδή ότι το γράφημα 
είναι συνεκτικό). Για λόγους βέβαια προγραμματιστικής δεοντολογίας η παραπάνω 
μεταβλητή πρέπει να δηλωθεί και να αρχικοποιηθεί στην αρχή του αλγορίθμου και 
όχι στο τέλος του. Στη συνέχεια με ένα βρόχο για εξετάζουμε αν υπάρχει κάποιος 
κόμβος του γραφήματος που δεν μαρκαρίστηκε. Αν βρεθεί κάποιος τέτοιος κόμβος 
τότε το γράφημα είναι μη συνεκτικό, διαφορετικά είναι συνεκτικό. 

Για να εξετάσουμε την προσανατολισμένη προς τα έξω συνεκτικότητα αρκεί 
στο τέλος του αλγορίθμου BFS να ελέγξουμε  αν όλες οι μεταβλητές μαρκαρισμέ-
νος(i) όπου i ∈ Ν έχουν την τιμή ναι. Δηλαδή αρκεί να προσθέσουμε στο τέλος του 
αλγορίθμου BFS το παρακάτω τμήμα κώδικα (ίδιο με αυτό που περιγράψαμε για τον 
έλεγχο της απλής συνεκτικότητας) : 

συνεκτικός = ναι  
για κάθε κόμβο i ∈ Ν 
  αν μαρκαρισμένος(i) = = όχι 
     συνεκτικός = όχι  
  τέλοςαν 
τέλοςγια 
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Αν στον αλγόριθμο BFS αλλάξω τη συνθήκη του βρόχου για από για κάθε ε-
πιτρεπτό τόξο (i, j) σε για κάθε επιτρεπτό τόξο (j, i), τότε ο αλγόριθμος παράγει το 
έσω δέντρο διάσχισης κατά πλάτος (in search bfs tree). 

Για να εξετάσουμε την προσανατολισμένη προς τα έσω συνεκτικότητα αρ-
κεί να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο BFS , αφού προηγουμένως αλλάξουμε τη συνθή-
κη του βρόχου για σε για κάθε επιτρεπτό τόξο (j, i) και να ελέγξουμε στο τέλος του 
αλγορίθμου αν όλες οι μεταβλητές μαρκαρισμένος(i), όπου  i ∈ Ν έχουν την τιμή 
ναι. Δηλαδή αρκεί να προσθέσουμε στο τέλος του αλγορίθμου BFS – με την τροπο-
ποίηση που προαναφέραμε για τη συνθήκη του βρόχου για –  το παρακάτω τμήμα 
κώδικα: 

συνεκτικός = ναι  
για κάθε κόμβο i ∈ Ν 
  αν μαρκαρισμένος(i) = = όχι 
     συνεκτικός = όχι  
  τέλοςαν 
τέλοςγια 

 
Τέλος για να εξετάσουμε αν ένα  γράφημα είναι ισχυρά συνεκτικό θα πρέπει 

να εξετάσουμε αν είναι συνεκτικό προς τα έξω και μετά συνεκτικό προς τα έσω.    

   

3.2.2 Αλγόριθμος διάσχισης Ψάξε Πρώτα Βάθος (ΨΠΒ) ή  

Depth First Search (DFS) 

O αλγόριθμος DFS (ΨΠΒ) (Baase, 1988) είναι ένας ακόμη αλγόριθμος ανίχνευσης 
(διάσχισης) γραφημάτων. Σε αυτόν ξεκινούμε από έναν  τυχαίο κόμβο έστω s και α-
κολουθούμε ένα μονοπάτι που ξεκινά από αυτόν τον κόμβο (αν υπάρχουν περισσότε-
ρα από ένα μονοπάτια ακολουθούμε αυτό που ξεκινά από τον κόμβο με το μικρότερο 
δείκτη),  πηγαίνοντας όσο πιο βαθιά μπορούμε από κόμβο σε κόμβο μέχρι να περά-
σουμε από όλους τους κόμβους οπότε τελειώσαμε, ή να φτάσουμε σε έναν κόμβο από 
τον οποίο να μη μπορούμε να προχωρήσουμε πιο βαθιά σε κάποιον άλλο αμαρκάρι-
στο κόμβο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πηγαίνουμε προς τα πίσω και ακολου-
θούμε κάποιο άλλο μονοπάτι για μια νέα σε βάθος διείσδυση.  

 
Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
Έξοδος         : 

DFS 
ένας προσανατολισμένος  γράφος G = (N,A), κόμβος s ∈ Ν 
σειρά, p, μαρκαρισμένος  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

   Στοίβα  S = Ø   
   s  =  1           
   μαρκαρισμένος(s) = ναι   
   κορυφή = 1    
   σειρά(s)= κορυφή   
   S = [s]                      
   μαρκαρισμένος (j) =  όχι , ∀ j≠s  
 όσο S ≠ Ø  
   όσο υπάρχει τόξο (Top(S),j) : o κόμβος j είναι αμαρκάριστος 
     μαρκαρισμένος (j) = ναι    
     p(j) =  Top(S)     
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12 
13 
14 
15 
16 
17 

     κορυφή =  κορυφή + 1 
     σειρά(j) = κορυφή    
     S = S ∪ {j}                    % Push(j) 
   τέλοςοσο 
    Pop(S)    
 τέλοςοσο  

Αλγόριθμος 3.6: Depth First Search (DFS) 
 
Διευκρινίσεις 

  Ο πίνακας σειρά αποθηκεύει τη σειρά με την οποία μαρκάρονται οι κόμβοι j. 
Ο πίνακας p δηλώνει τον πατέρα ενός κόμβου j στο δέντρο ανίχνευσης ΨΠΒ. Έτσι 
p(j) είναι ο πατέρας του κόμβου j. Ο πίνακας λογικών τιμών μαρκαρισμένος αποθη-
κεύει (ναι ή  όχι) ανάλογα με το αν ένας κόμβος  j  έχει επισκεφθεί ή όχι. Η μεταβλη-
τή s αποθηκεύει τον κόμβο πηγή (ή αρχή), δηλαδή τον κόμβο από τον οποίο θα βρε-
θούν οι προσανατολισμένοι δρόμοι προς κάθε άλλο κόμβο του γραφήματος. Εδώ θε-
ωρούμε σαν κόμβο αρχή τον κόμβο 1 , αν και θα μπορούσαμε να  είχαμε θεωρήσει 
οποιονδήποτε άλλο κόμβο. Τέλος η μεταβλητή κορυφή χρησιμεύει ως μετρητής των 
κόμβων που έχουμε επισκεφθεί. 

Στην αρχή του αλγορίθμου μηδενίζεται η στοίβα (γραμμή 1) , ο κόμβος 1 
μαρκάρεται (γραμμή 3), παίρνει ετικέτα – δηλαδή τον επισκεπτόμαστε (γραμμή 5) – 
και μπαίνει στη στοίβα S (γραμμή 6). Όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι εκτός του κόμβου 1 
θεωρούνται αμαρκάριστοι (γραμμή 7). Στη συνέχεια και όσο η στοίβα δεν είναι κενή, 
ο αλγόριθμος αναζητά αμαρκάριστους κόμβους γειτονικούς με τον κόμβο που βρί-
σκεται στην κορυφή της στοίβας . Όταν βρεθεί ένας τέτοιος κόμβος  j, μαρκάρεται 
(γραμμή 10) , μπαίνει στο δέντρο ΨΠΒ (γραμμή 11), παίρνει ετικέτα – δηλαδή τον 
επισκεπτόμαστε με κάποια σειρά η οποία αποθηκεύεται στον πίνακα σειρά (γραμμή 
13) – και προστίθεται στη στοίβα (γραμμή 14). Τέλος όταν έχουμε εξαντλήσει το μο-
νοπάτι ενός κόμβου (δηλαδή όταν τελειώσει ο εσωτερικός βρόχος όσο) βγάζουμε από 
τη στοίβα τον κόμβο που βρίσκεται στην κορυφή της (γραμμή 16). Στη συνέχεια και 
όσο η στοίβα δεν είναι κενή ο αλγόριθμος αναζητά κάποιο άλλο μονοπάτι το οποίο 
θα ξεκινά πάλι από τον κόμβο που βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας με την προϋ-
πόθεση ότι ο τελευταίος έχει κάποιον αμαρκάριστο γειτονικό κόμβο. Η παραπάνω 
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου αδειάσει η στοίβα S (γραμμή 8). 

Τι θα συμβεί όμως αν το γράφημα G δεν είναι συνεκτικό; Ο παραπάνω αλγό-
ριθμος δεν θα επισκεφθεί τους κόμβους στους οποίους δεν μπορούμε να πάμε από τον 
κόμβο αρχή s. Αυτό που κάνει ο αλγόριθμος είναι να  κατασκευάζει ένα έξω δέντρο 
διάσχισης κατά βάθος (out search dfs tree).  

Όταν θέλουμε να ελέγξουμε αν ένα γράφημα είναι απλά συνεκτικό, μπορού-
με να χρησιμοποιήσουμε τον προηγούμενο αλγόριθμο DFS με ελάχιστες τροποποιή-
σεις. Αρκεί στη συνθήκη του εσωτερικού βρόχου όσο να ληφθούν υπόψη και τα τόξα 
της μορφής (j,Top(S))  για τα οποία ο κόμβος j είναι αμαρκάριστος. Είναι δε αρκετό 
να εφαρμοστεί μόνο μια φορά ο αλγόριθμος χρησιμοποιώντας σαν πηγή s ένα οποιο-
δήποτε κόμβο. Επίσης πρέπει να ελέγξουμε στο τέλος του αλγορίθμου αν κάθε στοι-
χείο του πίνακα μαρκαρισμένος έχει την τιμή ναι για κάθε κόμβο i ∈ Ν του γραφή-
ματος G. Άρα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: 

 να αλλάξουμε τη συνθήκη του εσωτερικού βρόχου όσο από όσο υπάρχει τόξο 
(Top(S),j) : o κόμβος j είναι αμαρκάριστος   σε :  όσο υπάρχει τόξο (Top(S),j) ή 
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(j, Top(S)) : o κόμβος j είναι αμαρκάριστος, δηλαδή να εξετάσουμε και τα εξερ-
χόμενα και τα εισερχόμενα τόξα  του κόμβου Top(S). 

 να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο DFS και 

 να προσθέσουμε στο τέλος του αλγορίθμου το παρακάτω τμήμα κώδικα:  

συνεκτικός = ναι  
για κάθε κόμβο i ∈ Ν 
  αν μαρκαρισμένος(i) = = όχι 
     συνεκτικός = όχι  
  τέλοςαν 
τέλοςγια 

 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει ο αναγνώστης δηλώνουμε μία λογική μεταβλη-
τή συνεκτικός την οποία και αρχικοποιούμε σε ναι (υποθέτουμε δηλαδή ότι το γρά-
φημα είναι συνεκτικό). Για λόγους βέβαια προγραμματιστικής δεοντολογίας η παρα-
πάνω μεταβλητή πρέπει να δηλωθεί και να αρχικοποιηθεί στην αρχή του αλγορίθμου 
και όχι στο τέλος του. 

Στη συνέχεια με ένα βρόχο για εξετάζουμε αν υπάρχει κάποιος κόμβος του 
γραφήματος που δεν μαρκαρίστηκε. Αν βρεθεί κάποιος τέτοιος κόμβος τότε το γρά-
φημα είναι μη συνεκτικό, διαφορετικά είναι συνεκτικό.  

Για να εξετάσουμε την προσανατολισμένη προς τα έξω συνεκτικότητα αρκεί 
στο τέλος του αλγορίθμου DFS να ελέγξουμε  αν όλες οι μεταβλητές μαρκαρισμέ-
νος(i) όπου i ∈ Ν έχουν την τιμή ναι. Δηλαδή αρκεί να προσθέσουμε στο τέλος του 
αλγορίθμου DFS το παρακάτω τμήμα κώδικα (ίδιο με αυτό που περιγράψαμε κατά 
τον έλεγχο της απλής συνεκτικότητας) : 

συνεκτικός = ναι  
για κάθε κόμβο i ∈ Ν 
  αν μαρκαρισμένος(i) = = όχι 
     συνεκτικός = όχι  
  τέλοςαν 
τέλοςγια 
 
Αν στον αλγόριθμο DFS αλλάξω τη συνθήκη του εσωτερικού βρόχου όσο από 

όσο υπάρχει τόξο (Top(S),j) : o κόμβος j είναι αμαρκάριστος σε όσο υπάρχει τόξο (j, 
Top(S)) : o κόμβος j είναι αμαρκάριστος, τότε ο αλγόριθμος παράγει το έσω δέντρο 
διάσχισης κατά βάθος (in search dfs tree).  

Για να εξετάσουμε την προσανατολισμένη προς τα έσω συνεκτικότητα αρ-
κεί να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο DFS – αφού προηγουμένως αλλάξουμε τη συν-
θήκη του εσωτερικού βρόχου όσο σε όσο υπάρχει τόξο (j, Top(S)) : o κόμβος j είναι 
αμαρκάριστος –  και να ελέγξουμε στο τέλος του αλγορίθμου αν όλες οι μεταβλητές 
μαρκαρισμένος(i) όπου  i ∈ Ν έχουν την τιμή ναι. Δηλαδή αρκεί να προσθέσουμε 
στο τέλος του αλγορίθμου DFS – με την τροποποίηση που προαναφέραμε για τη συν-
θήκη του εσωτερικού βρόχου όσο –  το παρακάτω τμήμα κώδικα : 

συνεκτικός = ναι  
για κάθε κόμβο i ∈ Ν 
  αν μαρκαρισμένος(i) = = όχι 
     συνεκτικός = όχι  
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  τέλοςαν 
τέλοςγια 

 
Τέλος για να εξετάσουμε αν ένα  γράφημα είναι ισχυρά συνεκτικό θα πρέπει 

να εξετάσουμε αν είναι συνεκτικό προς τα έξω και μετά συνεκτικό προς τα έσω.   

Να σημειώσουμε ότι οι αλγόριθμοι BFS και DFS για μη προσανατολισμένα 
γραφήματα είναι οι ίδιοι με τους αντίστοιχους των προσανατολισμένων γραφημάτων 
και οπτικοποιούνται από το λογισμικό που θα περιγράψουμε στη συνέχεια. 

3.2.3 Εντοπισμός προσανατολισμένων κύκλων 

Έστω G = (N, A) ένα προσανατολισμένο γράφημα. Για να εντοπίσουμε προσανατο-
λισμένους κύκλους στο G εργαζόμαστε ως εξής. Ερευνούμε το γράφημα για να εντο-
πίσουμε αν υπάρχει κόμβος i με έσω βαθμό μηδέν, d(i) = 0. Αν δεν υπάρχει τέτοιος 
κόμβος, το γράφημα έχει προσανατολισμένους κύκλους και οι υπολογισμοί σταμα-
τούν. Διαφορετικά, όλα τα τόξα (i, j) ∈A και φυσικά ο κόμβος i διαγράφονται κατα-
σκευάζοντας έτσι το υπογράφημα G΄ = (N΄, A΄). Οι έσω βαθμοί των κόμβων του 
γραφήματος G΄, i ∈ N΄, υπολογίζονται ξανά και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέ-
χρις ότου διαγραφούν όλοι οι κόμβοι ή κατασκευαστεί ένα γράφημα στο οποίο κάθε 
κόμβος έχει θετικό έσω βαθμό. 

Πριν περιγράψουμε περισσότερο αναλυτικά τον αλγόριθμο, ας δούμε γιατί 
ένας προσανατολισμένος γράφος G = (N, A) με d(i) > 0, ∀  i = 1, 2, …, n, έχει προ-
σανατολισμένους κύκλους. Ξεκινούμε από ένα κόμβο, ας πούμε τον κόμβο i, και του 
δίνουμε την ετικέτα k = 1. Βρίσκουμε  ένα κόμβο j τέτοιο ώστε (j, i) ∈ A. Δίνουμε 
στον κόμβο j ετικέτα k + 1 = 1 + 1 = 2. Η ύπαρξη του τόξου ( j, i) εγγυάται από το 
γεγονός ότι d(i) > 0. Βρίσκουμε τώρα ένα τόξο (t, j) ∈ A, δίνουμε στον κόμβο t ετικέ-
τα k = 3, κ.ο.κ. Μετά από το πολύ n - 1 εφαρμογές αυτής της διαδικασίας θα συνα-
ντήσουμε οπωσδήποτε ένα κόμβο ο οποίος έχει ήδη πάρει ετικέτα. Αυτό όμως σημαί-
νει ότι ένας προσανατολισμένος κύκλος έχει κατασκευαστεί. 

 

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
Έξοδος         : 

Topological Order 
ένας προσανατολισμένος  γράφος G = (N,A) 
σειρά 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Υπολόγισε τους έσω βαθμούς  d(j) για κάθε j ∈ N 
k = 1 
L = {j ∈ N : d(j) =  0}  
όσο L ≠ ∅  
        επέλεξε τον πρώτο κόμβο i ∈ L 
   L = L ~ {i} 
   σειρά(i) = k  
        k = k + 1 
    για όλα τα τόξα (i, j) ∈ Α  
          d(j) = d (j)  -  1 
           αν είναι d(j) = 0 

                     L = L ∪  {j} 
                τέλοςαν 

    τέλοςγια 
     τέλοςόσο  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Αλγόριθμοι Γραφημάτων και Δικτύων  

33 

Αλγόριθμος 3.7: Τοπολογική διάταξη 
 

Διευκρινίσεις 
Ας δούμε τώρα μερικές απαραίτητες λεπτομέρειες του αλγορίθμου. Ο αλγό-

ριθμος δίνει ετικέτες στους κόμβους ανάλογα με τη σειρά που τους συναντά. Συμβο-
λίζουμε με σειρά(i) την ετικέτα του κόμβου i.  

Μια διάταξη των κόμβων σειρά(i), i = 1, 2, …, n, λέμε ότι είναι τοπολογική 
διάταξη (topological order), αν είναι σειρά(i) < σειρά(j) για κάθε (i, j) ∈ A. 

Οι κόμβοι j  του γραφήματος με έσω βαθμό 0 (d(j) = 0) τοποθετούνται σε μια 
λίστα L, η οποία μπορεί να λειτουργεί είτε ως ουρά είτε ως στοίβα. Στο παρακάτω 
παράδειγμα υποθέτουμε ότι η λίστα L λειτουργεί ως στοίβα.  Όταν ένας κόμβος i ∈ 
L (ο πρώτος κόμβος στη λίστα) αφαιρείται από τη λίστα, παίρνει ετικέτα σειρά(i) = k 
και τίθεται k = k + 1. Όταν αφαιρείται ο κόμβος  i αφαιρούνται και όλα τα τόξα (i, j) 
από το γράφημα. Ο αλγόριθμος σταματάει όταν γίνει L = ∅. Οι λεπτομέρειες περι-
γράφονται παραπάνω (Αλγόριθμος 3.7). Προσέξτε ότι στην περιγραφή του αλγορίθ-
μου δεν αφαιρείται ο  κόμβος i  και τα τόξα (i, j), αλλά απλά υπολογίζονται μόνο οι 
νέοι έσω βαθμοί των κόμβων. 

Αν όλοι οι κόμβοι i του γραφήματος πάρουν ετικέτα σειρά(i) το γράφημα έχει 
τοπολογική διάταξη. Διαφορετικά το γράφημα έχει προσανατολισμένους κύκλους. 
Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι τα συμπεράσματα αυτά είναι σωστά. Ύπαρξη κύ-
κλου σημαίνει ότι τοπολογική διάταξη δεν υπάρχει. Από την άλλη μεριά, η ύπαρξη 
τοπολογικής διάταξης αποκλείει την ύπαρξη προσανατολισμένου κύκλου.  

3.3 To πρόβλημα των ελαχίστων δρόμων 

Το πρόβλημα των ελάχιστων δρόμων είναι ένα από τα πιο γνωστά προβλήματα της 
πληροφορικής. Μελετήθηκε διεξοδικά και αναπτύχθηκε γι’ αυτό πληθώρα αλγορίθ-
μων. Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε 3 κλασικές μορφές του προβλήματος και 
θα περιγράψουμε έναν ή περισσότερους αλγόριθμους για κάθε μια από αυτές τις πε-
ριπτώσεις. 

Οι περισσότεροι από τους αλγορίθμους που θα εξετάσουμε περιγράφονται με 
μικρές παραλλαγές στα βιβλία (Παπαρρίζος και συν., 2005, Cormen et al., 2001, 
Goodrich & Tamassia 2001, Manber, 1989, Baase, 1988, Papadimitriou & Steiglitz, 
1998, Evans & Minieka, 1992). 

3.3.1 Περιγραφή του προβλήματος  

Υπάρχουν δυο προβλήματα ελάχιστων δρόμων. Στο πρώτο ζητείται ένας προσανατο-
λισμένος δρόμος ελάχιστου μήκους που συνδέει ένα συγκεκριμένο κόμβο αρχή s με 
ένα άλλο κόμβο προορισμό t. Στο δεύτερο πρόβλημα ζητούνται οι ελάχιστοι προσα-
νατολισμένοι δρόμοι από ένα διακεκριμένο κόμβο s προς όλους τους υπόλοιπους 
κόμβους (single-source shortest path). Μήκος (length) ενός δρόμου είναι το ά-
θροισμα των μηκών των τόξων του.  

3.3.2 Συνθήκες βελτιστότητας 

Έστω G = (N, A) ένα δίκτυο, στο οποίο για κάθε τόξο του (i, j) ∈Α δίνεται το μήκος 
του cij. Θα παρουσιάσουμε αλγόριθμους για την επίλυση του δεύτερου προβλήματος, 
το οποίο με κάποια έννοια είναι πιο γενικό από το πρώτο. Συμβολίζουμε με d(j) το 
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μήκος του ελάχιστου προσανατολισμένου δρόμου από το διακεκριμένο κόμβο s προς 
τον κόμβο j. Το μήκος d(s) είναι ίσο με 0 εξ’ορισμού.  

Θέλουμε να προσδιορίσουμε συνθήκες, οι οποίες να εγγυώνται ότι τα μήκη 
d(j) είναι μήκη ελαχίστων δρόμων. Έστω P ένας ελάχιστος προσανατολισμένος δρό-
μος από τον κόμβο s στον κόμβο j και q, q ≠ s, j ένας ενδιάμεσος κόμβος του δρόμου 
P (Σχήμα 3.3).  

q

s

j...

...

 

Σχήμα 3.3: P ένας ελάχιστος προσανατολισμένος δρόμος από τον κόμβο s στον κόμ-
βο j και q ένας ενδιάμεσος κόμβος του δρόμου 

 

Τότε το τμήμα του δρόμου P από τον κόμβο s στον κόμβο q είναι ελάχιστος 
δρόμος και το τμήμα του P από τον κόμβο q μέχρι τον κόμβο j είναι επίσης ελάχιστος 
δρόμος. Διαφορετικά, ο δρόμος Ρ δεν θα ήταν ελάχιστος. Μπορεί να υπάρχουν πε-
ρισσότεροι από ένας ελάχιστοι δρόμοι από τον κόμβο s προς ένα άλλο κόμβο j. Αν 
θεωρήσουμε μόνο ένα ελάχιστο δρόμο από τον κόμβο s προς κάθε άλλο κόμβο, συ-
μπεραίνουμε εύκολα ότι αυτοί οι ελάχιστοι δρόμοι σχηματίζουν ένα δέντρο T, το ο-
ποίο έχει ρίζα τον κόμβο s  και όλα τα τόξα έχουν κατεύθυνση μακριά από τη ρίζα. 
Δηλαδή, το δέντρο Τ είναι ένα έξω δέντρο (out tree). Το δέντρο αυτό ονομάζεται και 
δέντρο ελάχιστων δρόμων (shortest path tree). Πολλές φορές θα λέμε ότι όλα τα 
τόξα του δέντρου ελάχιστων δρόμων κατευθύνονται προς τα κάτω (downward), δη-
λαδή, μακριά από τη ρίζα. 

Αν θέλουμε να υπολογίσουμε ελάχιστους δρόμους από κάθε κόμβο j για j ≠ s 
προς τον κόμβο s, το δέντρο ελάχιστων δρόμων θα περιέχει προσανατολισμένους 
δρόμους από κάθε κόμβο j ≠ s προς τον κόμβο s. Αυτό το δέντρο ονομάζεται έσω δέ-
ντρο (in tree) και όλα τα τόξα του κατευθύνονται προς τα πάνω (upward). 

Ας δούμε τώρα ποιες σχέσεις συνδέουν τα μήκη των ελάχιστων δρόμων d(j) 
και τα μήκη cij των τόξων. Προφανώς, αν (i, j) είναι το τελευταίο τόξο ενός ελάχιστου 
δρόμου από τον κόμβο s στον κόμβο j, τότε είναι  
 ( )      ( )        ijd i c d j+ =

 
( 3.1 ) 

 
διαφορετικά, δηλαδή αν (i, j) δεν είναι τόξο ελαχίστου δρόμου, τότε είναι 
 ( )     > ( )        ijd i c d j+  ( 3.2 ) 

  
Συμπεραίνουμε επομένως ότι για κάθε τόξο (i, j) ∈ A ισχύει η σχέση  

 ( )      ( )        ijd i c d j+ ≥  ( 3.3 ) 

 
Αντίστροφα. Έστω d(j) είναι μήκος ενός δρόμου από τον κόμβο s στον κόμβο 

j, j = 1, 2, …, n. Αν τα μήκη των δρόμων ικανοποιούν την ( 3.3 ), τότε οι δρόμοι είναι 
ελάχιστοι δρόμοι. Πράγματι, έστω ότι το μήκος ενός ελάχιστου δρόμου από τον κόμ-
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βο s στον κόμβο k είναι d΄(k).  Χάριν ευκολίας των συμβολισμών υποθέτουμε ότι οι 
κόμβοι του ελάχιστου δρόμου είναι s = 1, 2, 3, …, k. Τότε έχουμε 

( )  (1)  0       d s d= =  

  και επομένως 

12 23 34 -1,'( )       ...  

[( (2) -  (1)]  [( (3) -  (2)]   &   [( ( ) -  (  -  1)]  ( )

      

k kd k c c c c

d d d d d k d k d k

= + + + + ≥

+ + + =  

Άρα είναι d(k) = d΄(k) και επομένως, το μήκος d(k) είναι μήκος ελαχίστου δρόμου. 
Τώρα ολοκληρώθηκε η απόδειξη του επόμενου θεωρήματος 

Θεώρημα 3.1. Έστω d(j), j = 1, 2, …, n μήκη δρόμων από τον κόμβο s στους κόμ-
βους j ≠ s με d(s) = 0. Τα μήκη d(j) είναι μήκη ελαχίστων δρόμων αν και μόνο αν ι-
κανοποιούν την ( 3.3 ). ♦ 

3.3.3 Ελάχιστοι δρόμοι σε άκυκλα δίκτυα 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε 2 αλγορίθμους επίλυσης για το πρόβλημα ελά-
χιστων δρόμων που ορίζεται σε ένα άκυκλο δίκτυο. Ένα δίκτυο G = (N, A) είναι άκυ-
κλο, όταν δεν έχει προσανατολισμένους κύκλους. Είναι γνωστό ότι στα άκυκλα δί-
κτυα οι κόμβοι μπορούν να αριθμηθούν με αριθμούς i = 1, 2, …, n, όπου n = ⏐N⏐, 
έτσι ώστε για κάθε τόξο (i, j) ∈ A, η αρίθμηση του κόμβου i (έστω vi) να είναι  μι-
κρότερη από την αρίθμηση του κόμβου j (έστω vj), δηλ. (vi < vj). Μια τέτοια αρίθμη-
ση ονομάζεται τοπολογική διάταξη. Θα υποθέτουμε ότι το δίκτυο είναι τοπολογικά 
διατεταγμένο και θα υπολογίσουμε τους ελάχιστους δρόμους από τον κόμβο 1 προς 
όλους τους υπόλοιπους κόμβους.  

3.3.3.1 Περιγραφή του 1ου αλγορίθμου 

Ο υπολογισμός όλων των ελαχίστων δρόμων από τον κόμβο s = 1 προς όλους 
τους υπόλοιπους κόμβους ενός άκυκλου δικτύου με τοπολογική διάταξη {1, 2, 3, 
...,n}, είναι σχετικά εύκολος. Θέτουμε d(1) = 0 και υπολογίζουμε διαδοχικά τις απο-
στάσεις d(2), d(3),…,d(n) με τον αναδρομικό τύπο: 

 ( )  min{ ( )  :  ( ,  )   }ijd j d i c i j A= +  ( 3.4 ) 

 
Να σημειωθεί ότι αν η τοπολογική διάταξη του δικτύου ήταν διαφορετική θα 

υπολογίζαμε τα d(i) σύμφωνα με τη σειρά των κόμβων στην τοπολογική διάταξη. Ο 
προηγούμενος τύπος υπολογίζει τα μήκη των ελαχίστων δρόμων, δεν υπολογίζει τους 
ίδιους τους ελάχιστους δρόμους. Για να υπολογιστούν και οι ελάχιστοι δρόμοι πρέπει 
για κάθε κόμβο j να καταγράφεται και ένας κόμβος k για τον οποίο είναι  
 ( )   ( )  kjd j d k c= +   

 
Ο κόμβος k, τον οποίο θα καταγράφουμε στο διάνυσμα p, είναι ο προηγούμε-

νος κόμβος (ο πατέρας) στον ελάχιστο δρόμο που συνδέει τον κόμβο s με τον κόμβο 
j. Σε μορφή ψευδοκώδικα η περιγραφή του αλγορίθμου φαίνεται παρακάτω 
(Αλγόριθμος 3.8). Ο αλγόριθμος εφαρμόζεται και σε δίκτυα που έχουν αρνητικά μή-
κη τόξων. 
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Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
Έξοδος         : 
                      
                     : 

DAG1 
ένα δίκτυο  G = (N, A) , ο κόμβος αρχή s 
d, διάνυσμα : d(i) το μήκος του ελαχίστου δρόμου  
    από τον κόμβο s στον κόμβο i 
p, διάνυσμα : p(i) ο πατέρας του κόμβου i  
    στο δέντρο ελαχίστων δρόμων  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

d(s) = 0 
d(i) = ∞, ∀ i ≠ s   
p(s) = s 
Υπολόγισε μια τοπολογική διάταξη του G 
για κάθε κόμβο j ≠ s στην τοπολογική διάταξη  

          d(j) = d(k) + ckj = min {d(i) + cij : (i, j ) ∈ A} 
          p(j) = k 
    τέλοςγια  

Αλγόριθμος 3.8: Ελάχιστοι δρόμοι σε άκυκλα δίκτυα (DAG1) 
 

3.3.3.2 Περιγραφή του 2ου αλγορίθμου 

Ο παρακάτω αλγόριθμος επισκέπτεται και αυτός τους κόμβους i ενός δικτύου σύμ-
φωνα με τη σειρά τους στην τοπολογική διάταξη. Στη συνέχεια εξετάζει όλους τους 
γειτονικούς κόμβους j του κόμβου i έτσι ώστε το τόξο (i, j) ∈ A. Αν κάποιος από αυ-
τούς τους κόμβους  j παραβιάζει τη συνθήκη βελτιστότητας d(j) ≤  d(i) + cij , ο αλγό-
ριθμος θέτει  d(j) = d(i) + cij. Παρακάτω φαίνεται ο αλγόριθμος με μορφή ψευδοκώ-
δικα. 
  

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
Έξοδος         : 
                      
                     : 

DAG2 
ένα δίκτυο  G = (N, A) , ο κόμβος αρχή s 
d, διάνυσμα : d(i) το μήκος του ελαχίστου δρόμου  
    από τον κόμβο s στον κόμβο i 
p, διάνυσμα : p(i) ο πατέρας του κόμβου i  
    στο δέντρο ελαχίστων δρόμων  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

d(s) = 0 
d(j) = ∞, ∀ j ≠ s   
p(s) = s 
Υπολόγισε μια τοπολογική διάταξη του G 
για κάθε κόμβο i στην τοπολογική διάταξη  
   για κάθε τόξο (i, j) ∈ Α 

             αν (d(j) >  d(i) + cij) 
                  d(j) = d(i) + cij 
                  p(j) = k 
             τέλοςαν 
       τέλοςγια 
    τέλοςγια  

Αλγόριθμος 3.9: Ελάχιστοι δρόμοι σε άκυκλα δίκτυα (DAG2) 
 

Μια λεπτομερής παρουσίαση της εύρεσης ελαχίστων δρόμων σε άκυκλα δί-
κτυα μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο (Lawler, 2). 
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3.3.4 Δίκτυα με μη αρνητικά κόστη τόξων 

Τα προβλήματα ελαχίστων δρόμων σε δίκτυα με μη αρνητικά μήκη μπορούν 
να λυθούν με τον αλγόριθμο του Dijkstra, βλέπε (Dijkstra, 1959). Όπως ο αλγόριθ-
μος του προηγούμενου τμήματος, έτσι και ο αλγόριθμος Dijkstra, σε κάθε επανάληψη 
εντοπίζει ένα κόμβο j, για τον οποίο υπολογίζει την ελάχιστη απόσταση d(j) από το 
διακεκριμένο κόμβο s. Σε όλες τις επόμενες επαναλήψεις η απόσταση d(j) δεν αλλά-
ζει τιμή. Γι’ αυτό το λόγο ο αλγόριθμος του Dijkstra ανήκει στη κατηγορία των αλ-
γορίθμων σταθερών ετικετών (labeling setting), εδώ ετικέτες είναι οι αριθμοί d(j). 
Σε άλλους αλγόριθμους κανένας κόμβος (εκτός του κόμβου s) δεν παίρνει σταθερή 
ετικέτα πριν τελειώσουν όλοι οι υπολογισμοί, οπότε όλες οι ετικέτες γίνονται σταθε-
ρές. Οι αλγόριθμοι αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των αλγορίθμων προσωρινών 
ετικετών (labeling correcting). 

3.3.4.1 Περιγραφή του αλγορίθμου Dijkstra 

Ο αλγόριθμος Dijkstra διαμερίζει το σύνολο των κόμβων σε δύο υποσύνολα S 
και S΄. Το σύνολο S, το οποίο περιέχει τον κόμβο s, περιλαμβάνει όλους τους κόμ-
βους για τους οποίους έχει βρεθεί η ελάχιστη απόσταση από τον κόμβο s. Το σύνολο 
S΄ περιέχει όλους τους υπόλοιπους κόμβους.  

Στην αρχή τίθεται d(s) = 0 και d(j) = ∞  για κάθε j ≠ s, S = {s} και S΄ = N ~ S. 
Για την περιγραφή του δέντρου των ελάχιστων δρόμων χρησιμοποιούμε το διάνυσμα 
p στο οποίο για κάθε κόμβο j, p(j) είναι ο πατέρας του j στο δέντρο ελαχίστων δρό-
μων. Ειδικά για τη ρίζα s τίθεται p(s) = s. Το σύνολο S περιλαμβάνει όλους τους κόμ-
βους j για τους οποίους η απόσταση d(j) είναι μήκος ελαχίστου δρόμου από τον κόμ-
βο s στον κόμβο j.  

Σε κάθε επανάληψη προσδιορίζεται ο κόμβος l ∈ S΄ με τη σχέση 

( )  ( )    min  { ( )   :  ( ,  )   ,   και    }kl ijd l d k c d i c i j A i S j S= + = + ∈ ∈ ′  

Θα αποδείξουμε σύντομα ότι η απόσταση d(l) = d(k) + ckl είναι μήκος ελαχί-
στου δρόμου. Γι αυτό το λόγο ο κόμβος l μεταφέρεται από το σύνολο S΄ στο σύνολο 
S. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου το σύνολο S΄ γίνει κενό ή όταν δεν 
υπάρχει τόξο που να έχει αρχή ένα κόμβο του συνόλου S και πέρας ένα κόμβο του 
συνόλου S΄. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω (Αλγόριθμος 
3.10). Να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος Dijkstra μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε 
δίκτυα που έχουν προσανατολισμένους κύκλους (κυκλώματα). 

 

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
Έξοδος         : 
 
                     : 

Dijkstra 
ένα δίκτυο  G = (N, A) , ο κόμβος αρχή s 
d, διάνυσμα : d(i) το μήκος του ελαχίστου δρόμου  
    από τον κόμβο s στον κόμβο i 
p, διάνυσμα : p(i) ο πατέρας του κόμβου i  
    στο δέντρο ελαχίστων δρόμων  

1 
2 
3 
4 
5 

   d(s) = 0  
   d(j) = ∞ για j ≠ s 
   p(s) = s 
   S = {s} 
   S΄ = N ~ S 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 

   όσο S΄ ≠ ∅ και {((i, j) : i∈S, j∈ S΄ }≠ ∅ 
          d(k) + ckl = min {d(i) + cij : (i, j) ∈ A: i ∈S, j ∈ S΄} 
          p(l) = k 
          S = S ∪ {l} 
          S΄= S΄~{l} 
    τέλοςοσο   

Αλγόριθμος 3.10: ο αλγόριθμος Dijkstra 
 

3.3.4.2 Μια βελτιωμένη έκδοση του αλγορίθμου Dijkstra 

Μια πιο προσεκτική ματιά στον αλγόριθμο αποκαλύπτει αμέσως ότι μερικοί υπολο-
γισμοί επαναλαμβάνονται ακριβώς ίδιοι και σε επόμενες επαναλήψεις. Για να αποφύ-
γουμε αυτές τις ανεπιθύμητες επαναλήψεις οργανώνουμε τους υπολογισμούς πιο συ-
στηματικά. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε επανάληψη μόνο για τα τόξα (l, j) ∈ A, όπου l 
είναι ο κόμβος που στην προηγούμενη επανάληψη πήρε σταθερή ετικέτα, αλλάζουν 
τιμές d(j). Αν d(j) είναι η τρέχουσα τιμή του κόμβου j και για το τόξο (l, j) ∈ A ισχύ-
ει: 

( ) ( )  ljd j d l c> +  

τότε θέτουμε d(j) = d(l) + clj και φυσικά p(j) = l. Σε μορφή ψευδοκώδικα ο αλγόριθ-
μος περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω (Αλγόριθμος 3.11).  

 

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
Έξοδος         : 
 
                     : 

ImprovedDijkstra 
ένα δίκτυο  G = (N, A) , ο κόμβος αρχή s 
d, διάνυσμα : d(i) το μήκος του ελαχίστου δρόμου  
    από τον κόμβο s στον κόμβο i 
p, διάνυσμα : p(i) ο πατέρας του κόμβου i  
    στο δέντρο ελαχίστων δρόμων  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

   d(s) = 0  
   d(j) = ∞ για j ≠ s 
   p(s) = s 
   S = {s} 
   S΄ = N ~ S 
   l = s 
 όσο S΄ ≠ ∅ και {((i, j) : i ∈ S, j ∈ S΄ } ≠ ∅ 
      για κάθε τόξο (l, j) με j ∈ S΄ 
           αν d(j) > d(l) + clj 

                         d(j) = d(l) + clj 
                 p(j) = l 
              τέλοςαν 

      τέλοςγια    
      l = {i ∈ S΄ : d(i) = min {d(j) : j ∈ S΄} 
      S = S ∪ {l} 
      S΄= S΄~ {l} 
 τέλοςοσο   

Αλγόριθμος 3.11: Βελτιωμένη έκδοση του αλγορίθμου Dijkstra 
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H μεταβλητή l μέσα στο βρόχο όσο αλλάζει τιμή στη γραμμή 14. O κόμβος l 
επιλέγεται από τους κόμβους του συνόλου S΄.  

Σε θεωρητικό επίπεδο, οι πιο γρήγοροι αλγόριθμοι που είναι γνωστοί για την 
επίλυση του προβλήματος των ελαχίστων δρόμων σε δίκτυα με μη αρνητικά μήκη 
τόξων, είναι παραλλαγές του αλγορίθμου Dijkstra και χρησιμοποιούν σωρούς 
Fibonacci (Fredman & Tarjan, 1987). Υπολογιστές μελέτες για αλγορίθμους ελαχί-
στων δρόμων περιγράφονται στις εργασίες (Denardo & Fox, 1979, Dial et al.,1979). 
Όμως αυτές οι εργασίες γράφτηκαν πριν την ανακάλυψη των σωρών Fibonacci. Μια 
πιο πρόσφατη υπολογιστική μελέτη περιγράφεται στην εργασία (Cherkassky et al., 
1993).    

3.3.5 Δίκτυα με αρνητικά μήκη τόξων 

Τα δίκτυα στα οποία υπάρχουν αρνητικά μήκη τόξων είναι αισθητά πιο δύσκολα από 
τα προηγούμενα προβλήματα. Γι’ αυτά τα δίκτυα οι αποστάσεις d(j), j ∈ N, είναι πά-
ντοτε προσωρινές μέχρι την τελευταία επανάληψη οπότε γίνονται ταυτόχρονα όλες 
βέλτιστες αποστάσεις. Οι αλγόριθμοι που έχουν αυτή την ιδιότητα ονομάζονται αλ-
γόριθμοι προσωρινών αποστάσεων (labeling correcting algorithms). 

3.3.5.1 Ο αλγόριθμος Bellman – Ford 

Ο αλγόριθμος Bellman – Ford υπολογίζει τους ελάχιστους δρόμους σε δίκτυα που 
έχουν αρνητικά μήκη τόξων. Επιπλέον μπορεί να εντοπίσει αν υπάρχει ένας αρνητικά 
προσανατολισμένος κύκλος, δηλαδή ένας κύκλος στον οποίο το άθροισμα των μηκών 
των τόξων του είναι αρνητικός αριθμός.  

Έστω G = (N, A) ένα συνεκτικό δίκτυο, το οποίο πιθανόν να έχει αρνητικά 
μήκη τόξων. Θέλουμε να υπολογίσουμε όλους τους ελάχιστους δρόμους από έναν 
διακεκριμένο κόμβο s προς όλους τους υπόλοιπους κόμβους j ≠ s. Ξεκινούμε θέτο-
ντας d(s) = 0 και d(j) = ∞, j ≠ s. Ο αλγόριθμος κάνει n – 1 επαναλήψεις (n = |N|). Σε 
κάθε επανάληψη ελέγχει όλα τα τόξα του δικτύου (i, j) ∈ A. Αν κάποιο από αυτά πα-
ραβιάζει την παρακάτω συνθήκη βελτιστότητας: 

( ) ( )            ijd j d i c≤ +  

θέτουμε d(j) = d(i) + cij και p(j) = i και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. Αν σε κά-
ποιο πέρασμα όλων των τόξων του δικτύου δε γίνει καμία αλλαγή στις ποσότητες d(j) 
πρέπει να σταματήσουμε τους ελέγχους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τη λογι-
κή μεταβλητή update. Όταν κανένα τόξο δεν παραβιάζει τη συνθήκη βελτιστότητας 
η τιμή της μεταβλητής update παραμένει 0, οπότε βγαίνουμε από το βρόχο όσο. Επί-
σης από τον βρόχο όσο βγαίνουμε όταν έχουμε κάνει n -1 ελέγχους των τόξων του 
δικτύου. 

 Μετά την εκτέλεση του βρόχου όσο κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο σε όλα 
τα τόξα για να δούμε αν κάποιο από αυτά παραβιάζει τη συνθήκη βελτιστότητας. Αν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο αλγόριθμος επιστρέφει μια ένδειξη ότι υπάρχει αρνητικά προ-
σανατολισμένος κύκλος. Ο αλγόριθμος σε μορφή ψευδοκώδικα φαίνεται παρακάτω. 

 

 

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 

Bellman – Ford 
ένα δίκτυο  G = (N, A) , ο κόμβος αρχή s 
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Έξοδος         : 
 
                     : 
 
 
                     : 

d, διάνυσμα : d(i) το μήκος του ελαχίστου δρόμου  
    από τον κόμβο s στον κόμβο i 
p, διάνυσμα : p(i) ο πατέρας του κόμβου i  
    στο δέντρο ελαχίστων δρόμων  

ή 
ένδειξη ότι υπάρχει αρνητικά προσανατολισμένος κύκλος 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

   d(s) = 0  
   d(j) = ∞ για j ≠ s 
   p(s) = s 
   i = 1 
   update = 1 
   όσο (i <= (n – 1) και (update = = 1) ) 
      update = 0 
      για κάθε τόξο (i, j) ∈ A 
         αν d(j) > d(i) + cij 
               d(j) = d(i) + cij 

               p(j) = i 
               update = 1 
          τέλοςαν 
       τέλοςγια 
      i = i + 1       
  τέλοςόσο 
   για κάθε τόξο (i, j) ∈ A 
        αν d(j) > d(i) + cij 
            επέστρεψε “υπάρχει αρνητικά προσανατολισμένος 
                                      κύκλος” 
        τέλοςαν  
    τέλοςγια 

Αλγόριθμος 3.12: Bellman – Ford 
 

Ο αλγόριθμος Bellman – Ford περιγράφεται εκτενώς στο βιβλίο (Even, 1979). 

Μια επισκόπηση αλγορίθμων για το πρόβλημα της εύρεσης των ελαχίστων 
δρόμων μπορεί να βρεθεί στην εργασία (Deo & Pang, 1984), η οποία περιέχει 222 
αναφορές. Στην ίδια εργασία περιέχονται αναφορές για αλγορίθμους που επιλύουν 
συναφή προβλήματα, όπως αυτό της εύρεσης του k-οστού ελαχίστου δρόμου καθώς 
και του προβλήματος της εύρεσης ελαχίστων δρόμων όταν τα μήκη των τόξων μετα-
βάλλονται με το χρόνο. 

3.4 Ελάχιστα δέντρα καλύμματα 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να συνδέσουμε τους υπολογιστές ενός κτιρίου χρησιμο-
ποιώντας το μικρότερο δυνατό μήκος καλωδίου. Παρόμοια ας υποθέσουμε ότι σε ένα 
δίκτυο υπολογιστών η σύνδεση μεταξύ 2 δρομολογητών (routers) έχει ένα κόστος 
χρήσης. Θέλουμε να συνδέσουμε όλους τους δρομολογητές με το μικρότερο δυνατό 
κόστος χρήσης. Μπορούμε να μοντελοποιήσουμε  τα παραπάνω προβλήματα χρησι-
μοποιώντας ένα μη προσανατολισμένο γράφημα G, οι κορυφές του οποίου αναπαρι-
στούν τους υπολογιστές ή τους δρομολογητές αντίστοιχα και οι πλευρές του αναπα-
ριστούν όλα τα δυνατά ζευγάρια των υπολογιστών (i, j). Tο βάρος wij της πλευράς (i, 
j) ισούται με το μήκος του καλωδίου ή με το κόστος του δικτύου που απαιτείται, για 
να συνδέσουμε τον υπολογιστή i με τον υπολογιστή j.   
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3.4.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Δοσμένου ενός μη προσανατολισμένου συνεκτικού γραφήματος G με βάρη στις 
πλευρές του, θέλουμε να βρούμε ένα δέντρο T που να περιέχει όλες τις κορυφές του 
G και να ελαχιστοποιεί το άθροισμα των βαρών των πλευρών του T, δηλαδή το  

( , )

( ) ij
i j T

w T w
∈

= ∑
, 

όπου wij είναι το βάρος της πλευράς (i, j). 

Ένα δέντρο που περιέχει όλες τις κορυφές ενός συνεκτικού γραφήματος G λέ-
γεται γεννητικό δέντρο (spanning tree). Η κατασκευή ενός γεννητικού δέντρου T με 
το ελάχιστο συνολικό βάρος είναι το πρόβλημα της κατασκευής του ελάχιστου δέ-
ντρου καλύμματος (minimum spanning tree). 

Θα περιγράψουμε 2 αλγορίθμους που επιλύουν το παραπάνω πρόβλημα: τον 
αλγόριθμο του Kruskal και του Prim. 

3.4.2 Αλγόριθμος Kruskal 

Ο αλγόριθμος Kruskal ταξινομεί πρώτα τις πλευρές του γραφήματος G κατά αύξουσα 
τάξη βάρους. ΄Εστω Α΄ το σύνολο των πλευρών του G ταξινομημένες κατά αύξουσα 
τάξη βάρους. Το δέντρο κάλυμμα Τ υπολογίζεται ως εξής: στην αρχή το Τ δεν περιέ-
χει καμιά πλευρά. Επιλέγεται η πρώτη πλευρά του συνόλου Α΄, ας πούμε η πλευρά (i, 
j). Η (i, j) αφαιρείται από το σύνολο Α΄ και προστίθεται στο σύνολο Τ. Η διαδικασία 
αυτή επαναλαμβάνεται για τη δεύτερη, την τρίτη κ.λ.π. πλευρά του συνόλου Α΄. 

Όμως είναι δυνατόν η τρέχουσα πλευρά (i, j) που επιλέγεται για να μεταφερ-
θεί από το σύνολο Α΄ στο σύνολο Τ να σχηματίζει κύκλο με κάποια από τις ήδη υ-
πάρχουσες πλευρές του Τ. Σ’ αυτή την περίπτωση η πλευρά (i, j) δεν προστίθεται 
στο Τ. Φυσικά οι υπολογισμοί σταματούν όταν το Τ περιέχει n – 1 πλευρές (οπότε το 
T είναι ένα δέντρο κάλυμμα) ή όταν το σύνολο Α΄ γίνει ∅. 

Ο Αλγόριθμος 3.13 περιγράφει με μαθηματική ακρίβεια τα παραπάνω. Η με-
ταβλητή Τ αποθηκεύει το σύνολο των πλευρών του τρέχοντος δέντρου, ενώ η μετα-
βλητή n είναι το πλήθος των κορυφών του γραφήματος G. 

 

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
 
Έξοδος         :     

Kruskal 
ένα μη προσανατολισμένο συνεκτικό γράφημα  G = (N, A) 
με βάρη στις πλευρές του 
το ελάχιστο δέντρο κάλυμμα T 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

   Έστω Α΄ το σύνολο των πλευρών του G κατά αύξουσα τάξη βάρους 
   Τ = ∅ 
   k = 1 
   όσο (k ≤ n – 1) και (Α΄ = ∅) 
         έστω (i, j) η πρώτη πλευρά του συνόλου Α΄ 
         Α΄ = Α΄ ~ (i, j) 
         αν  το γράφημα Τ ∪ (i, j) δεν περιέχει κύκλο 
               Τ = Τ ∪ (i, j)  
               k = k + 1 
         τέλοςαν 
   τέλοςοσο 
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Αλγόριθμος 3.13: Ο αλγόριθμος Kruskal 
 

3.4.3 Αλγόριθμος Prim 

Ο αλγόριθμος Prim που παρουσιάστηκε στην εργασία (Prim, 1957) μοιάζει αρκετά με 
τον αλγόριθμο Dijkstra που περιγράψαμε παραπάνω (Αλγόριθμος 3.10). Ο αλγόριθ-
μος διαμερίζει το σύνολο των κόμβων N του γραφήματος G, σε 2 υποσύνολα S και 
S′. Το σύνολο S περιέχει τους κόμβους που έχουν προστεθεί στο δέντρο T μέχρι την 
τρέχουσα επανάληψη, ενώ το S′ περιέχει τους υπόλοιπους κόμβους του G.   

Στην αρχή θέτουμε S = {s}, όπου s είναι ένας οποιοσδήποτε κόμβος του γρα-
φήματος και S΄ = Ν ~ {s}. Ο κόμβος s θα είναι η ρίζα του δέντρου T. Στη συνέχεια 
επιλέγεται μια πλευρά (s, j) με j ≠ s, η οποία έχει το ελάχιστο βάρος ανάμεσα στις 
πλευρές  που έχουν ως ένα άκρο τους τον κόμβο s και ως άλλο άκρο τους έναν κόμβο 
j ∈ S΄, δηλαδή: 

wsj = min{wsj : j ∈ S΄} 

 Η πλευρά (s, j) προστίθεται στο δέντρο T και ως πατέρας του κόμβου j τίθε-
ται ο κόμβος s (p(j) = s). Ταυτόχρονα ο κόμβος j προστίθεται στο σύνολο S και αφαι-
ρείται από το S′.  

 Στη γενική περίπτωση η πλευρά (g, h) που θα επιλέγεται και θα προστίθεται 
στο δέντρο T σε κάθε επανάληψη θα ικανοποιεί την παρακάτω σχέση: 

wgh = min{wij : i ∈ S, j ∈ S΄} 

Επίσης θα θέτουμε p(h) = g έτσι ώστε ο κόμβος g να είναι ο πατέρας του κόμ-
βου h στο T. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να σχηματιστεί το ελάχιστο 
δέντρο κάλυμμα, δηλαδή μέχρι να προστεθούν στο δέντρο T, (n – 1) πλευρές. Ο αλ-
γόριθμος Prim σε μορφή ψευδοκώδικα φαίνεται  παρακάτω. 

 

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
 
Έξοδος         :   
                     :     

Prim 
ένα μη προσανατολισμένο συνεκτικό γράφημα  G = (N, A) 
με βάρη στις πλευρές του 
το ελάχιστο δέντρο κάλυμμα T 
p, διάνυσμα : p(i) ο πατέρας του κόμβου i  
    στο ελάχιστο δέντρο κάλυμμα  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

    S = {s}          
    S΄= Ν ~ S 
    Τ = ∅ 

p(s) = s 
όσο |S| ≤ (n – 1) 
     επέλεξε ένα τόξο (g, h) : wgh = min{wij : i ∈ S, j ∈ S΄} 
     Τ = T ∪ (g, h)  
     p(h) = g 
     S  = S  ∪ {h} 
     S΄ = S΄ ~ {h} 

     τέλοςοσο  
Αλγόριθμος 3.14: Ο αλγόριθμος Prim 
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Έχουν προταθεί και άλλοι αλγόριθμοι για την εύρεση των ελάχιστων δέντρων 
καλυμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εργασίες (Chazelle, 2000) και (Pettie & 
Ramachandra, 2002). Επίσης στην εργασία (Graham & Hell, 1985) γίνεται μια ανα-
δρομή στο πρόβλημα και παρουσιάζονται και άλλοι αλγόριθμοι που το επιλύουν. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Οπτικοποίηση Λογισμικού 

4.1 Η πρόωρη ιστορία της οπτικοποίησης λογισμικού 

Τα μεγάλα προγράμματα τα οποία αποτελούνται από χιλιάδες ή ακόμη και εκατοντά-
δες χιλιάδες γραμμές κώδικα, εξελίσσονται συνεχώς μέχρι να συμπληρώσουν τον κύ-
κλο ζωής τους (Belady & Lehman, 1976). Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής τους σχεδι-
άζονται και υλοποιούνται εκ νέου σαν μέρος μιας επαναληπτικής σχεδίασης βασισμέ-
νης στις απαιτήσεις των χρηστών (Baecker et al., 1995). Οι τελευταίες προκύπτουν 
μέσα από την αλληλεπίδραση των χρηστών με το πρόγραμμα καθώς και μέσα από 
την ανατροφοδότηση που δίνουν οι τελευταίοι στους αναλυτές και στους προγραμμα-
τιστές. 

Όταν ένα πρόγραμμα χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι α-
παραίτητη η συντήρησή του (maintenance). Το 50% μέχρι το 70% του συνολικού κό-
στους ενός προγράμματος κατά τη διάρκεια της ζωής του δαπανάται για τη συντήρη-
σή του (Boehm, 1981).  

Επίσης η δημιουργία λογισμικού είναι δύσκολη και δαπανηρή διότι τα περισ-
σότερα προγράμματα είναι σύνθετα και δύσκολο να κατανοηθούν. Οι λόγοι για αυτό 
είναι οι παρακάτω (Stasko et al., 1998) : 

 Απαιτούμε τα προγράμματα να υλοποιούν όλο και περισσότερες λειτουργίες, γε-
γονός που έχει σαν αποτέλεσμα εκατομμύρια γραμμές κώδικα. 

 Οι προδιαγραφές των μεγάλων προγραμμάτων συνεχώς εξελίσσονται (αλλά-
ζουν) όσο αυτά χρησιμοποιούνται. Συνεπώς τα προγράμματα πρέπει συνεχώς να 
τροποποιούνται  για να ικανοποιούν τις νέες προδιαγραφές. 

  Ο τζίρος για την ανάπτυξη και την υποστήριξη λογισμικού είναι μεγάλος. Τα 
εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού καθίστανται απαρχαιωμένα και κάποιες φορές ο 
ίδιος ο κώδικας χάνεται (καταργείται). 

Το αποτέλεσμα είναι να κατασκευάζονται λογισμικά τεράστιου μεγέθους, τα 
οποία δεν είναι κατανοητά ούτε από τους προγραμματιστές που τα κατασκεύασαν 
αλλά ούτε και από αυτούς που τα συντηρούν. 

Η επιστημονική περιοχή της τεχνολογίας του λογισμικού (software 
engineering) ασχολείται με την τεχνολογία και τις διεργασίες της ανάπτυξης λογισμι-
κού και έχει βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της πολυπλοκότητας και της 
ακατανοησίας του λογισμικού με διάφορους τρόπους : 

 Η πιο ευρέως διαδεδομένη συνεισφορά της παραπάνω επιστημονικής περιοχής 
είναι το ενδιαφέρον της για τη λογική δομή και το δηλωτικό στιλ των προγραμ-
μάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη μοντέρνων τεχνικών 
ανάπτυξης κώδικα όπως είναι η από πάνω προς τα κάτω σχεδίαση και το σπάσι-
μο ενός προβλήματος σε μικρότερα προβλήματα (stepwise refinement) (Wirth, 
1971), ο δομημένος προγραμματισμός (Lecarme, 1974) καθώς και τα εργαλεία 
λογισμικού (Kernighan & Plauger, 1976). 
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 Μια δεύτερη συμβολή της τεχνολογίας λογισμικού είναι η βελτίωση της σαφή-
νειας και της εκφραστικής ισχύος των γλωσσών προγραμματισμού όπως μπορεί 
κανείς να δει στη γλώσσα Modula (Wirth, 1977) και στην Turing (Holt & Cordy, 
1989) καθώς επίσης και η ανάπτυξη αντικειμενοστραφών τεχνικών (Booch, 
1994) για τη σχεδίαση και την παραγωγή λογισμικού. 

 Επίσης σημειώθηκε πρόοδος στην οργάνωση και τη διοίκηση των ομάδων που 
παράγουνε κώδικα και εισήχθησαν καινούριες έννοιες όπως είναι ο υπεύθυνος 
ομάδων προγραμματιστών (Baker, 1972) και το δομημένο περιδιάβασμα (struc-
tured walkthrough) (Yourdon, 1979).  

 Μια ακόμη πρόοδος που επιτεύχθηκε μέσω της τεχνολογίας λογισμικού είναι η 
δημιουργία καινούριας τεχνολογίας που βοήθησε στο γράψιμο και στη συντήρη-
ση των προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα βγήκαν στη παραγωγή υψηλής από-
δοσης σταθμοί εργασίας  καθώς και ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης 
λογισμικού (IDE-Integrated Development Environments) (Dart et al., 1987, 
Wasserman, 1981). 

 Τα εργαλεία CASE (computer-aided software engineering) (Chikofsky, E. & 
Rubenstein, B., 1988) είναι ένα ακόμη προϊόν της ανάπτυξης της τεχνολογίας 
λογισμικού. Τα εργαλεία αυτά βοηθάνε στην εύκολη και γρήγορη παραγωγή 
προγραμμάτων σε αντίθεση με τις συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού. 

 Τέλος μια έκτη και πιο πρόσφατη ανακάλυψη, είναι η προσπάθεια να ενσωμα-
τωθούν στα εργαλεία και στα περιβάλλοντα της τεχνολογίας λογισμικού ποσο-
στά γνώσης και ευφυΐας (Barstow, 1987, Balzer et al., 1983). 

Παρόλο την πρόοδο της τεχνολογίας λογισμικού, η σημερινή μορφή (Stasko et al., 
1998) των προγραμμάτων: 

 Δε συμβάλλει στο να γίνει ένα πρόγραμμα πιο κατανοητό. 

 Δεν ενσωματώνει την ιστορία ενός προγράμματος κατά τη διάρκεια του χρόνου 
ανάπτυξής του 

 Δε διευκολύνει τη μεταφορά των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν από τους 
προγραμματιστές προς αυτούς που θα συντηρούν το λογισμικό 

 Δεν καθιστά εμφανή τη βασική δομή του προγράμματος  

 Δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα του λογισμικού που είναι η πολυπλοκό-
τητά του. 

Τα παραπάνω προβλήματα ώθησαν στην εμφάνιση της Οπτικοποίησης Λογι-
σμικού (ΟΛ), η οποία εστιάζεται στο να βελτιώσει την αναπαράσταση, την παρουσί-
αση και την εμφάνιση ενός προγράμματος. Η ΟΛ ασχολείται με: 

 Την παρουσίαση πηγαίου κώδικα 

 Την αναπαράσταση δομών δεδομένων 

 Την δυναμική οπτικοποίηση (κίνηση) της συμπεριφοράς ενός προγράμματος 
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 Συστήματα για Οπτικοποίηση Λογισμικού 

 Την δυναμική οπτικοποίηση (κίνηση) διεργασιών προγραμμάτων που εκτελού-
νται ταυτόχρονα 

4.2 Μερικοί χρήσιμοι ορισμοί στην οπτικοποίηση λογισμικού 

Μια ερμηνεία της λέξης οπτικοποίηση (visualization) μπορεί να βρεθεί στο λεξικό 
(Simpson & Weiner, 1989) και είναι η ακόλουθη: οπτικοποίηση είναι η διεργασία 
σχηματισμού μιας νοητικής εικόνας ή ενόρασης ενός αντικειμένου που δεν είναι άμε-
σα ορατό. Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούμε με την οπτικοποίηση προγραμμά-
των και αλγορίθμων που είναι γνωστή με τον όρο Οπτικοποίηση Λογισμικού – ΟΛ 
(Software Visualization – SV). 

Στο βιβλίο Software Visualization (Stasko et al., 1998) υπάρχει ο ακόλουθος 
ορισμός: Οπτικοποίηση Λογισμικού είναι η χρήση της τέχνης της τυπογραφίας, της 
γραφιστικής, της κίνησης και της κινηματογραφίας μαζί με μοντέρνες τεχνικές της 
επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή και των γραφικών των υπολογιστών, με σκοπό 
τη διευκόλυνση τόσο της κατανόησης του λογισμικού όσο και της αποδοτικότερης 
χρήσης του. 

Στη βιβλιογραφία της ΟΛ μπορεί να συναντήσουμε συχνά τους όρους οπτικός 
προγραμματισμός (visual programming), οπτικοποίηση προγράμματος (program visu-
alization) καθώς και κίνηση αλγορίθμου (algorithm animation), να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά και αρκετές φορές με έναν λανθασμένο τρόπο. Μπορεί ακόμη να συνα-
ντήσουμε τον όρο προγραμματισμός με επίδειξη (programming by demonstration) ή 
τον παλαιότερο όρο προγραμματισμός με παράδειγμα (programming by example). Ας 
προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τους παραπάνω όρους. 

Ο όρος οπτικοποίηση προγράμματος χρησιμοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 (Myers, 90, Myers, 88, Myers, 86) για να περιγράψει αυτό που σήμερα ο-
νομάζουμε οπτικοποίηση λογισμικού. Ο Myers (1990) αναφέρει ότι με τον παραπάνω 
όρο εννοούμε τη χρήση γραφικών για να κάνουμε ένα πρόγραμμα πιο κατανοητό. Τα 
συστήματα (λογισμικά) οπτικοποίησης προγράμματος γράφονται με τον συμβατικό 
τρόπο, δηλαδή με τη βοήθεια ενός κειμενογράφου και στη συνέχεια χρησιμοποιούν 
γραφικά για να επεξηγήσουν κάποια στοιχεία του προγράμματος ή την εκτέλεσή του.  

Σύμφωνα με τον Myers τα συστήματα οπτικοποίησης προγράμματος μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν χρησιμοποιώντας 2 άξονες: ανάλογα με το αν επεξηγούν τον 
κώδικα, τα δεδομένα ή τον αλγόριθμο ενός προγράμματος και ανάλογα με το αν είναι 
στατικά ή δυναμικά (κινούμενα).  

Τα συστήματα οπτικοποίησης δεδομένων (data visualization systems) δείχνουν 
εικόνες των πραγματικών δεδομένων ενός προγράμματος.  

Τα συστήματα οπτικοποίησης κώδικα (code visualization systems) επεξηγούν 
τον κώδικα ενός προγράμματος, προσθέτοντας σε αυτόν γραφικά ή μετατρέποντας 
τον κώδικα σε γραφική μορφή.  

Τέλος τα συστήματα οπτικοποίησης αλγορίθμου (algorithm visualization sys-
tems) χρησιμοποιούν γραφικά για να δείξουν πως λειτουργεί ένας αλγόριθμος. Τα 
συστήματα αυτά είναι διαφορετικά από τα συστήματα οπτικοποίησης δεδομένων και 
κώδικα, γιατί οι εικόνες μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα δεδομένα του προ-
γράμματος ή στον κώδικα. Για παράδειγμα η κίνηση ενός αλγορίθμου ταξινόμησης 
μπορεί να απεικονίζει τα δεδομένα με γραμμές διαφορετικού ύψους και την ανταλλα-
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γή 2 στοιχείων με μια κίνηση 2 γραμμών. Όμως η λειτουργία της ανταλλαγής 2 στοι-
χείων μέσα στον κώδικα δεν παριστάνεται με κίνηση. Συνεπώς η οπτικοποίηση αλγο-
ρίθμου μπορεί να θεωρηθεί σαν μια ξεχωριστή υποκατηγορία της οπτικοποίησης λο-
γισμικού. Η άλλη υποκατηγορία είναι η οπτικοποίηση προγράμματος που εμπεριέχει 
την οπτικοποίηση κώδικα και την οπτικοποίηση δεδομένων.  

Οι δυναμικές οπτικοποιήσεις (dynamic visualizations) αναφέρονται σε συστή-
ματα λογισμικού που απεικονίζουν κάποια ομαλή κίνηση (smooth animation) κατά 
την εκτέλεσή τους, ενώ οι στατικές οπτικοποιήσεις (static visualizations) αναφέρονται 
σε συστήματα που απεικονίζουν μόνο διακριτά στιγμιότυπα ενός προγράμματος σε 
κάποια σημεία του. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 4.1, όπου διακρίνεται 
ξεκάθαρα η οπτικοποίηση προγράμματος από την οπτικοποίηση αλγορίθμου. 

 

Στατική 
Οπτικοποίηση

Δυναμική
Οπτικοποίηση

Οπτικοποίηση
Αλγορίθμου

Οπτικοποίηση Προγράμματος 
(κώδικα ή δεδομένων)

 

Σχήμα 4.1: Κατηγοριοποίηση συστημάτων οπτικοποίησης 
 

Σαν παράδειγμα ενός συστήματος στατικής οπτικοποίησης κώδικα (static code 
visualization) μπορούμε να αναφέρουμε τα λογισμικά pretty-printing ή code beautifi-
ers, τα οποία διαβάζουν τον πηγαίο κώδικα ενός  προγράμματος και παράγουνε έναν 
άλλο ελκυστικότερο και πιο εύκολα κατανοητό κώδικα (π.χ. οι λέξεις κλειδιά να είναι 
έντονες, να υπάρχουν εσοχές στις εντολές διακλάδωσης, επανάληψης κ.λ.π.).  

Ως ένα παράδειγμα στατικής οπτικοποίησης δεδομένων (static data 
visualization) θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το Σχήμα 4.2 στο οποίο απεικονίζεται 
η μνήμη RAM ενός υπολογιστή  καθώς και τα περιεχόμενα της. 
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Σχήμα 4.2: Τα περιεχόμενα της μνήμης RAM ενός υπολογιστή 
 

Ως ένα παράδειγμα δυναμικής οπτικοποίησης δεδομένων (dynamic data 
visualization) ή κίνησης δεδομένων (data animation) θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 
πάλι το Σχήμα 4.2 στο οποίο όμως τα περιεχόμενα της μνήμης θα άλλαζαν δυναμικά 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος. 

Επίσης σαν παράδειγμα δυναμικής οπτικοποίησης κώδικα (dynamic code 
visualization) ή κίνησης κώδικα (code animation) θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια 
εφαρμογή που φωτίζει (υπογραμμίζει) τις γραμμές ενός προγράμματος καθώς αυτό 
εκτελείται. 

Τα διαγράμματα ροής (flowcharts) είναι ένα παράδειγμα στατικής οπτικοποίη-
σης αλγορίθμου (static algorithm visualization). Ως ένα ακόμη παράδειγμα θα μπο-
ρούσε να αναφερθεί μια σειρά διαφανειών σε μια παρουσίαση PowerPoint, με σκοπό 
να εξηγηθεί η λειτουργία π.χ. του αλγορίθμου Dijkstra. Τέλος σαν παράδειγμα δυνα-
μικής οπτικοποίησης αλγορίθμου ή κίνησης αλγορίθμου (dynamic algorithm visualiza-
tion or algorithm animation) θα μπορούσε να αναφερθεί ένα λογισμικό που επεξηγεί 
τη λειτουργία ενός αλγορίθμου με τη χρήση κίνησης.  

Αρκετά παραδείγματα συστημάτων οπτικοποίησης προγράμματος και αλγο-
ρίθμου θα αναφερθούν στη συνέχεια. Να σημειωθεί ότι το λογισμικό που αναπτύχθη-
κε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, περιέχει στατικές οπτικοποιήσεις αλγο-
ρίθμων γραφημάτων και δικτύων καθώς και την κίνηση του αλγορίθμου Network 
Simplex. Συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει και στις 2 υποκατηγορίες της οπτι-
κοποίησης αλγορίθμου (Σχήμα 4.3). 
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Οπτικοποίηση 
Λογισμικού

Οπτικοποίηση
 Αλγορίθμου

Οπτικοποίηση
Προγράμματος

Στατική Οπτικοποίηση
Αλγορίθμου

Κίνηση
 Αλγορίθμου

ΟΠ

Κίνηση 
Κώδικα

Κίνηση
 Δεδομένων

ΠμΕ
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Σχήμα 4.3: Ένα διάγραμμα τύπου Venn που δείχνει τους όρους που χρησιμοποιού-
νται στη βιβλιογραφία για την Οπτικοποίηση Λογισμικού 

 

Στο Σχήμα 4.3 απεικονίζονται οι τομές συνόλων ΟΠ και ΠμΕ, που αντιστοι-
χούν στον Οπτικό Προγραμματισμό (Visual Programming) και στον Προγραμματι-
σμό με Επίδειξη (Programming by Demonstration). Οι 2 αυτές κατηγορίες δεν είναι 
υποκατηγορίες της οπτικοποίησης προγράμματος. Απλά έχουν μια μερική επικάλυψη 
με κάποιες υποκατηγορίες της τελευταίας. 

Ο Οπτικός Προγραμματισμός (Visual Programming) αναφέρεται σε συστήμα-
τα στα οποία χρησιμοποιούνται γραφικά για τη δημιουργία του ίδιου του προγράμμα-
τος. Πληθώρα βιβλίων μπορούν να βρεθούν για το παραπάνω αντικείμενο όπως τα 
(Glinert, 1990a), (Glinert, 1990b), (Chang, 1990) και (Shu, 1988). Επίσης κάθε χρόνο 
διεξάγεται το συμπόσιο της επιστημονικής  ένωσης IEEE, το οποίο αφορά τις οπτικές 
γλώσσες προγραμματισμού. 

Μια επιστημονική περιοχή συγγενής προς τον Οπτικό Προγραμματισμό είναι 
ο Προγραμματισμός με Επίδειξη (Programming by Demonstration) ή όπως ονομαζό-
ταν παλαιότερα Προγραμματισμός με Παράδειγμα (Programming by Example). Η ιδέα 
είναι αντί οι χρήστες να κατασκευάζουν μόνοι τους ένα πρόγραμμα, καταγράφουν 
ένα παράδειγμα (π.χ. τι θέλουν να κάνει το πρόγραμμα) και κάποιο σύστημα (λογι-
σμικό) παράγει αυτομάτως το πρόγραμμα. Έτσι αν οι χρήστες γνωρίζουν πως να ε-
κτελούν μια λειτουργία στον υπολογιστή, τότε αυτό θα ήταν αρκετό για να δημιουρ-
γηθεί ένα πρόγραμμα (π.χ. από κάποιο λογισμικό) που θα επιτελεί την ίδια λειτουργί-
α. Οι χρήστες δίνουν τα παραδείγματά τους μέσα από κάποιο γραφικό περιβάλλον. 
Το βιβλίο του Cypher (1993) παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση συστημάτων ΠμΕ. 
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Τέλος στην εργασία (Stasko & Wehrli, 1993) εισάχθηκε για πρώτη φορά ο 
όρος Οπτικοποίηση των Υπολογισμών (Computation Visualization) ή Οπτικοποίηση 
της Απόδοσης (Performance Visualization). Αυτό το είδος της οπτικοποίησης έχει 
σχέση με θέματα της απόδοσης του υλικού (hardware performance). Χρησιμοποιείται 
επίσης για την βελτιστοποίηση της απόδοσης σε αρχιτεκτονικές με πολλούς επεξερ-
γαστές. 

4.3 Λογισμικά οπτικοποίησης αλγορίθμων 

Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε μερικά λογισμικά οπτικοποίησης αλγορίθ-
μων κατά χρονολογική σειρά: από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο. Τα λογισμι-
κά αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν λογισμικά που ενσωματώνουν κάποια γλώσ-
σα σεναρίου (scripting language) δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες τους να κα-
τασκευάζουν οι ίδιοι οπτικοποιήσεις αλγορίθμων.  

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν λογισμικά στα οποία ο χρήστης παρακο-
λουθεί καθορισμένες οπτικοποιήσεις αλγορίθμων, τις οποίες έχει γράψει κάποιος άλ-
λος. 

4.3.1 BALSA και BALSA II 

Το BALSA (Brown & Sedgewick, 1984) είναι ένα λογισμικό που παρουσιάζει κινή-
σεις αλγορίθμων. Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ και χρησιμοποι-
ήθηκε ως: 

 Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων όπως ει-
σαγωγή στον προγραμματισμό , αλγόριθμοι και δομές δεδομένων, διαφορικές 
εξισώσεις και γλώσσα assembly. 

 Ερευνητικό εργαλείο για την επιστημονική περιοχή της ανάλυσης και σχεδίασης 
αλγορίθμων και 

 Για την εκσφαλμάτωση (debugging) και τον προγραμματισμό συστημάτων. 
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Σχήμα 4.4: Το βασικό μενού του BALSA 

 
Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται το βασικό μενού της εφαρμογής. Κάνοντας 

κλικ σε ένα εικονίδιο αρχίζει μια κίνηση 10 έως 15 λεπτών του αλγορίθμου που αντι-
στοιχεί στο εικονίδιο. Η κίνηση σταματάει σε κάποια σημεία, οπότε ο χρήστης μπορεί 
να αλληλεπιδράσει με την εφαρμογή. Τα εικονίδια αντιστοιχούν σε μαθηματικούς 
αλγόριθμους, σε αλγόριθμους ταξινόμησης και σε αλγόριθμους αναζήτησης. 

Ο χρήστης (user), είναι το πρόσωπο που παρακολουθεί την οπτικοποίηση των 
αλγορίθμων που παράγονται από το λογισμικό. Αυτό το πρόσωπο δε γράφει κώδικα 
αλλά χρησιμοποιεί κώδικα που έγραψε κάποιος άλλος. Μπορεί να θεωρηθεί σαν τον 
αναγνώστη ενός «δυναμικού» βιβλίου. 

Ο σεναριογράφος (scriptwriter), είναι ένα πρόσωπο που ετοιμάζει υλικό για 
τους χρήστες  χρησιμοποιώντας τα υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά του BALSA. 
Και αυτό το πρόσωπο δε γράφει κώδικα αλλά χρησιμοποιεί τα διαλογικά χαρακτηρι-
στικά του λογισμικού και παράγει υλικό για τους χρήστες. Μπορεί να θεωρηθεί σαν 
τον συγγραφέα ενός «δυναμικού» βιβλίου, ο οποίος χρησιμοποιεί υλικό που αναπτύ-
χθηκε από κάποιους άλλους. 

Ο σχεδιαστής αλγορίθμων (algorithm designer) στην ορολογία του BALSA, 
είναι ένας προγραμματιστής που χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά του BALSA για να 
παράγει μια γραφική απεικόνιση του προγράμματός του ούτως ώστε αυτό να γίνει πιο 
κατανοητό. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια έτοιμη υλοποίηση και δεν α-
σχολείται με τον προγραμματισμό γραφικών χαμηλού επιπέδου. 

Ο προγραμματιστής κινήσεων (animator) είναι το πρόσωπο που σχεδιάζει και 
υλοποιεί προγράμματα, τα οποία στην ουσία οπτικοποιούν προγράμματα, χρησιμο-
ποιώντας τα χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά του BALSA. Το πρόσωπο αυτό α-
σχολείται με 2 κατηγορίες εφαρμογών: αυτές που υλοποιούν αλγορίθμους και εκείνες 
που σχεδιάζουν γραφικά. 
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Σχήμα 4.5: Η κίνηση ενός αναδρομικού μεταγλωττιστή 

 
Στο Σχήμα 4.5, στο παράθυρο κώδικα (code view) στα αριστερά φωτίζεται η 

τρέχουσα γραμμή του προγράμματος και κάθε διαδικασία (procedure) ανοίγει σε ένα 
νέο επικαλυπτόμενο παράθυρο. Στα δεξιά φαίνεται, από πάνω προς τα κάτω, η κανο-
νική έκφραση, η σάρωση της και το αντίστοιχο δέντρο που αντιστοιχεί στη σάρωση 
της έκφρασης (parse tree). 

Ο χρήστης του BALSA έχει τριών ειδών δυνατότητες: 

 Ερμηνευτικές (interpretive), που του επιτρέπουν να ελέγχει την εκτέλεση ενός 
αλγορίθμου. Έτσι ο χρήστης μπορεί να σταματάει, να ξεκινάει, να μειώνει την 
ταχύτητα κίνησης ενός αλγορίθμου ή ακόμη και να τρέχει έναν αλγόριθμο προς 
τα πίσω. Επίσης το λογισμικό υποστηρίζει βηματική εκτέλεση και σημεία δια-
κοπής. Ακόμη ο χρήστης μπορεί να τρέξει πολλούς αλγόριθμους ταυτόχρονα. 
Τέλος το σύστημα αποθηκεύει τα βήματα εκτέλεσης ενός αλγορίθμου για μελ-
λοντική χρήση. 

 Απεικόνισης (display), που του επιτρέπουν να ρυθμίζει την παρουσίαση των ό-
ψεων (views). Τα χαρακτηριστικά απεικόνισης του BALSA, επιτρέπουν στο 
χρήστη να δημιουργεί, να αλλάζει το μέγεθος και να μετακινεί παράθυρα αλγο-
ρίθμων, τα οποία περιέχουν παράθυρα όψεων. Οι εντολές απεικόνισης καλού-
νται με τη χρήση του ποντικιού σε μενού επιλογών, και είναι οι κλασικές εντο-
λές παραθύρων (π.χ. δημιουργία, διαγραφή, αλλαγή μεγέθους κ.α.). Επίσης το 
λογισμικό υποστηρίζει τη λειτουργία ζουμ καθώς και την απεικόνιση επικαλυ-
πτόμενων παραθύρων. 

 Κελύφους (shell), για έλεγχο υψηλού επιπέδου των βασικών στοιχείων του 
BALSA. Έτσι ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει ή να επαναφέρει τις ρυθμίσεις 
των παραθύρων ή των σεναρίων. Τα σενάρια (scripts) αποτελούνται από ακο-
λουθίες βασικών λειτουργιών του BALSA. 

 Η κίνηση ενός αλγορίθμου στο BALSA ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 

Αρχικά ο σχεδιαστής αλγορίθμων υλοποιεί τους αλγόριθμους που πρόκειται 
να οπτικοποιηθούν με κίνηση. Παράλληλα υλοποιεί προγράμματα τα οποία παρέχουν 
είσοδο στους αλγορίθμους.  

Στη συνέχεια ο σχεδιαστής αλγορίθμων μαζί με τον προγραμματιστή κινήσε-
ων καταστρώνουν ένα γενικό πλάνο που αφορά διάφορες οπτικοποιήσεις των αλγο-
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ρίθμων και προσδιορίζουν κάποια ενδιαφέροντα γεγονότα (σημεία) των αλγορίθμων 
που πρέπει να απεικονιστούν κατά την κίνηση.  

Κατόπιν ο προγραμματιστής κινήσεων γράφει το πρόγραμμα το οποίο σχεδιά-
ζει το γραφικό περιβάλλον και ο σχεδιαστής αλγορίθμων προσθέτει στον αλγόριθμο 
κάποια σήματα ενδιαφερόντων γεγονότων ώστε να περάσει την απαιτούμενη πληρο-
φορία στο λογισμικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα σύνολο αλγορίθμων και όψεων 
που είναι προσπελάσιμες από το χρήστη καθώς και από τον σεναριογράφο. Μετά ο 
χρήστης καλεί είτε τον διερμηνευτή του BALSA και τον διαχειριστή παραθύρων για 
να δημιουργήσει δυναμικές εικόνες ή καλεί σενάρια τα οποία περιέχουν ακολουθίες 
βασικών λειτουργιών του συστήματος. Τα σενάρια έχουν δημιουργηθεί προηγουμέ-
νως από τον σεναριογράφο. 

Το λογισμικό BALSA II (Brown, 1988) είναι απόγονος του συστήματος 
BALSA. 

4.3.2 TANGO και XTANGO 

Το σύστημα TANGO (Stasko, 1990) αναπτύχθηκε από τον John Stasko στα πλαίσια 
της διδακτορικής του διατριβής. Αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο κίνησης αλγορίθμων που 
βοηθάει: 

 να οριστούν αφηρημένες λειτουργίες ή γεγονότα σε ένα πρόγραμμα  

 να σχεδιαστούν λειτουργίες κίνησης που προσομοιώνουν τις παραπάνω λειτουρ-
γίες 

 να αντιστοιχηθούν οι αφηρημένες λειτουργίες στις λειτουργίες κίνησης 

Επίσης αναπτύχθηκε ένα πρότυπο σταδιακής μετάβασης της ακολουθούμενης 
γραμμής κίνησης (path transition paradigm). To πρότυπο βασίζεται σε 4 αφηρημέ-
νους τύπους δεδομένων: θέσεις, εικόνες, γραμμές κίνησης και μεταβάσεις. Αυτοί οι 
τύποι δεδομένων συνιστούν μια γενικευμένη διεπιφάνεια για τη σχεδίαση κινήσεων, 
ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που οπτικοποιείται με κίνηση ή από το υλικό στο ο-
ποίο αυτή τρέχει.  

Το πρόγραμμα που οπτικοποιείται με κίνηση από το TANGO δεν εκτελείται 
μέσα στο ίδιο το σύστημα. Συνεπώς είναι δυνατή η κίνηση οποιουδήποτε προγράμ-
ματος, αρκεί να προστεθούν μέσα σε αυτό λειτουργίες αλγορίθμων, χωρίς να απαιτεί-
ται η εκ νέου μεταγλώττιση του συστήματος. Στο Σχήμα 4.6 απεικονίζεται η κίνηση 
του αλγορίθμου της φυσαλίδας (bubble sort) με το TANGO. 
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Σχήμα 4.6: Κίνηση του αλγορίθμου της φυσαλίδας  
 

Στο προτεινόμενο σύστημα καθορίστηκε ένα σύνολο λειτουργικών χαρακτη-
ριστικών που αποτελείται από τέσσερις ομάδες. Η πρώτη ομάδα ο πυρήνας (kernel), 
περιέχει δισδιάστατες ασπρόμαυρες γραμμές, παραλληλόγραμμα, κύκλους και κείμε-
νο.  Η δεύτερη ομάδα το κέλυφος (shell), περιέχει πολύγωνα, ελλείψεις, τόξα, καμπύ-
λες και τεθλασμένες γραμμές. Η τρίτη ομάδα το περιθώριο (fringe), περιέχει στοιχεία 
που δεν ανήκουν στις προηγούμενες δύο ομάδες. Τέλος η τέταρτη ομάδα το μέλλον 
(future) περιέχει στοιχεία που είναι πέρα από την τρέχουσα τεχνολογία του υλικού 
όπως: 

 Έλεγχος πραγματικού χρόνου 

 Τυχαία γεωμετρική ευθυγράμμιση και ανίχνευση σύγκρουσης 

 Αντιστοίχιση της κίνησης στο πρόγραμμα που την παρήγαγε  

 Τρισδιάστατα γραφικά 

 
Όσον αφορά το εννοιολογικό πλαίσιο του συστήματος διακρίνουμε τρία συ-

στατικά στοιχεία. Το στοιχείο του αλγορίθμου (algorithm component), το στοιχείο της 
κίνησης (animation component) και το στοιχείο της αντιστοίχισης (mapping compo-
nent) (Σχήμα 4.7).  

Για την ενεργοποίηση μιας κίνησης το πλαίσιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση 
καθοδηγούμενη από συμβάντα (γεγονότα). Οι σχεδιαστές προσδιορίσουν σημεία 
κλειδιά σε ένα πρόγραμμα, όπως είναι η λειτουργία της ανταλλαγής στοιχείων σε έ-
ναν αλγόριθμο ταξινόμησης. Αυτά τα σημεία καλούνται λειτουργίες του αλγορίθμου 
(algorithm operations) και μοντελοποιούνται  με κλήσεις διαδικασιών. Αν κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος συναντηθεί μια τέτοια λειτουργία, το ό-
νομα και οι παράμετροί της μεταβιβάζονται από το στοιχείο του αλγορίθμου στο 
στοιχείο της κίνησης διαμέσου του στοιχείου της αντιστοίχισης (Σχήμα 4.7). 

Tο στοιχείο της κίνησης περιέχει τα γραφικά αντικείμενα που αλλάζουν θέση, 
μέγεθος και χρώμα κατά τη διάρκεια ενός πλαισίου κίνησης (animation frame).  
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Τέλος το στοιχείο της αντιστοίχισης όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνει την 
αντιστοίχιση από την εκτέλεση ενός προγράμματος στην κίνησή του.  

 

 
Σχήμα 4.7: Το πλαίσιο της κίνησης αλγορίθμου που υλοποιήθηκε στο TANGO 

 
Εξαιτίας του παραπάνω πλαισίου για να πραγματοποιηθεί μια κίνηση πρέπει 

να ακολουθηθούν τα παρακάτω τρία βήματα: 

 Να προστεθούν σχόλια μέσα στο πρόγραμμα με τις απαραίτητες λειτουργίες του 
αλγορίθμου 

 Να σχεδιαστούν σκηνές κίνησης οι οποίες θα υλοποιούν τις ενέργειες της κίνη-
σης 

 Να δημιουργηθεί ένα αρχείο ελέγχου που θα καθορίζει την αντιστοίχιση από τις 
λειτουργίες του αλγορίθμου στις σκηνές της κίνησης. 

Το σύστημα XTANGO (Stasko, 1992) είναι απόγονος του TANGO. 

4.3.3 GAIGS 

To λογισμικό GAIGS έκδοση 3.0 (Naps & Swander, 1994) είναι μια βελτιωμένη έκ-
δοση του προηγούμενου συστήματος GAIGS έκδοση 2.x (Naps, 1990) που είχε ανα-
πτυχθεί στο πανεπιστήμιο Lawrence. Το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιεί αντι-
κειμενοστραφείς τεχνικές σχεδίασης και επιτρέπει στους διδάσκοντες και στους φοι-
τητές να αναπτύσσουν δυναμικές οπτικοποιήσεις με ευκολία. Επίσης οι γραφικές λει-
τουργίες του GAIGS μπορούν να επεκταθούν ώστε να παράγονται πιο εξατομικευμέ-
νες οπτικοποιήσεις. Το GAIGS δεν παρουσιάζει κινήσεις αλγορίθμων όπως τα συ-
στήματα TANGO (Stasko, 1990) και BALSA (Brown & Sedgewick, 1984), αλλά α-
πεικονίζει την οπτικοποίηση ενός αλγορίθμου στατικά, σαν ακολουθία ξεχωριστών 
στιγμιοτύπων. Παρόλα αυτά έχει ένα παιδαγωγικό πλεονέκτημα: ο χρήστης μπορεί να 
μεταβεί σε ένα προηγούμενο σημείο της οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου και να πα-
ρακολουθήσει από την αρχή προηγούμενα στιγμιότυπα. Η αδυναμία αρκετών συστη-
μάτων κίνησης αλγορίθμων να παρέχουν το παραπάνω χαρακτηριστικό, έχει αναγνω-
ριστεί σαν μια σοβαρή παιδαγωγική αδυναμία (Stasko et al., 1993a). 

Η πιο σημαντική βελτίωση από την προηγούμενη έκδοση του λογισμικού εί-
ναι ότι μπορεί να οπτικοποιήσει έναν αλγόριθμο δυναμικά. Στην προηγούμενη έκδο-
ση (GAIGS έκδοση 2.x), αφού τελείωνε η εκτέλεση ενός αλγορίθμου, τα στιγμιότυπα 
της οπτικοποίησής του αποθηκεύονταν σε μορφή κειμένου σε ένα αρχείο ASCII. Στη 
συνέχεια το λογισμικό διάβαζε το παραπάνω αρχείο και απεικόνιζε την οπτικοποίηση 
του αλγορίθμου. 
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Η καινούρια έκδοση του λογισμικού, που υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα 
αντικειμενοστραφή στοιχεία της γλώσσας Borland Pascal 7.0, απεικονίζει την οπτι-
κοποίηση ενός αλγορίθμου δυναμικά. Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός αλγο-
ρίθμου συναντηθεί ένα ενδιαφέρον συμβάν (interesting event), το λογισμικό απεικο-
νίζει ένα αντίστοιχο στιγμιότυπο της οπτικοποίησης στην οθόνη. 

 

Σχήμα 4.8: Ένα στιγμιότυπο της οπτικοποίησης του αλγορίθμου των πύργων του 
Ανόι με το GAIGS 

 
Στο αριστερό παράθυρο στο Σχήμα 4.8 φαίνεται ο τρόπος που το GAIGS υ-

λοποιεί τις αναδρομικές κλήσεις του αλγορίθμου των πύργων του Ανόι. Στο δεξί πα-
ράθυρο απεικονίζεται η κίνηση των δίσκων μεταξύ των στύλων. 

4.3.4 MOCHA 

Το σύστημα MOCHA (Baker et al., 1996a) είναι ένα κατανεμημένο μοντέλο με αρχι-
τεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server), που σπάει κατά τρόπο βέλτιστο τα μέ-
ρη του λογισμικού ενός κλασικού συστήματος κίνησης αλγορίθμων. 

 Ένα σύστημα κίνησης αλγορίθμων είναι καθοδηγούμενο από γεγονότα 
(event-driven) και αποτελείται από συστατικά (κομμάτια) που επικοινωνούν μεταξύ 
τους: το συστατικό του αλγορίθμου στο οποίο προστίθενται σχόλια σημαντικών γε-
γονότων που καλούνται λειτουργίες του αλγορίθμου (Brown, 1987) και το συστατικό 
της κίνησης που υλοποιεί μια πολυμεσική οπτικοποίηση των λειτουργιών του αλγο-
ρίθμου. Στο Mocha το συστατικό του αλγορίθμου υποδιαιρείται ακόμη περισσότερο:  
στη γραφική διεπαφή του χρήστη (Graphical User Interface) που χειρίζεται την αλλη-
λεπίδραση με το χρήστη και στο συστατικό που δημιουργεί την κίνηση (animator) το 
οποίο απεικονίζει τις λειτουργίες του αλγορίθμου καθώς και τις αιτήσεις του χρήστη 
με δυναμικές πολυμεσικές σκηνές. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 4.9 . 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Οπτικοποίηση Λογισμικού 

57 

 

Σχήμα 4.9: Συστατικά στοιχεία ενός συστήματος κίνησης αλγορίθμων και η μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση 

 

Όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς της εργασίας το μοντέλο Mocha υπερτερεί 
έναντι παρόμοιων μοντέλων όπως είναι το X Window (ή Χ μοντέλο) καθώς και το 
μοντέλο της γλώσσας Java. 

Το σύστημα X Window (Scheifler & Gettys, 1986) παρέχει έναν κλασικό μη-
χανισμό για τη δημιουργία κίνησης αλγορίθμων στο διαδίκτυο. Το λογισμικό που πα-
ράγει την κίνηση τρέχει σε μια απομακρυσμένη μηχανή (remote machine) η οποία 
μπορεί και επικοινωνεί με τον Χ διακομιστή (X server) που είναι εγκατεστημένος 
στον υπολογιστή ενός χρήστη. Σε αυτόν τον τοπικό υπολογιστή ανοίγει ένα παράθυ-
ρο μέσα από το οποίο ο απομακρυσμένος υπολογιστής εμφανίζει (στέλνει) γραφικά 
και παράλληλα διαβάζει την είσοδο που δίνει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο και το 
ποντίκι. Παρόλο που ο παραπάνω μηχανισμός είναι απλός στην υλοποίησή του υπάρ-
χουν σημαντικά προβλήματα ασφάλειας καθώς και υψηλό φορτίο επικοινωνίας μέσω 
του διαδικτύου. 

Η έλευση του φυλλομετρητή HotJava καθώς και της γλώσσας Java (Gosling 
& McGilton, 1996) δημιούργησε τη δυνατότητα να ενσωματώνονται διαλογικές ε-
φαρμογές μέσα σε έγγραφα HTML, οι οποίες εκτελούνται στη μηχανή του χρήστη, 
αφού προηγουμένως μεταφερθεί σε αυτές ο κώδικάς τους. Πρόκειται για μια δελεα-
στική δυνατότητα με τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

 ο χρήστης να έχει έναν αρκετά ισχυρό υπολογιστή που να μπορεί να τρέχει ένα 
περίπλοκο λογισμικό κίνησης αλγορίθμων και 
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 ο δημιουργός του λογισμικού να μην έχει πρόβλημα αν αυτό αποκτηθεί από άλ-
λους χρήστες του διαδικτύου 

Να σημειωθεί ότι η Java έχει μια ποικιλία ενσωματωμένων χαρακτηριστικών 
ασφάλειας που προστατεύουν τόσο το χρήστη όσο και τον δημιουργό του λογισμικό. 

Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα τόσο του μοντέλου X Window όσο και 
του μοντέλου της Java, στο προτεινόμενο σύστημα Mocha μόνο ο κώδικας της διε-
παφής (interface code) τρέχει στον υπολογιστή του χρήστη. Ο αλγόριθμος εκτελείται 
στον διακομιστή (server) του υπολογιστή του παροχέα (provider) του λογισμικού. 

Το λογισμικό Mocha παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, προστατεύει τον κώ-
δικα του αλγορίθμου και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το φορτίο επικοινωνίας στο δι-
αδίκτυο. 

Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες με περιορισμένους υπολογιστικούς 
πόρους (μη ισχυρούς υπολογιστές) να τρέχουν λογισμικά κίνησης αλγορίθμων που 
είναι υπολογιστικά δαπανηροί. Ακόμη η διεπαφή χρήστη (user interface) είναι φιλική 
και έχει μικρό χρόνο απόκρισης. Λεπτομέρειες για τη σχεδίαση, την αρχιτεκτονική 
και την υλοποίηση του Mocha μπορούν να βρεθούν στην εργασία (Baker et al., 
1996b). 

Ακόμη χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς τα παρακάτω πέντε κριτήρια 
για να γίνει μια αξιολόγηση και σύγκριση των συστημάτων κίνησης αλγορίθμων: 

 Ασφάλεια (Security). Τόσο ο χρήστης όσο και ο πάροχος του λογισμικού της κί-
νησης αλγορίθμων πρέπει να προστατεύονται από επιθέσεις εισβολέων. 

 Προστασία του κώδικα (Code Protection). Ο κώδικας του παρόχου πρέπει να 
προστατεύεται από ενδεχόμενη πειρατεία λογισμικού. 

 Συγγραφή (Authoring). Ο πάροχος πρέπει να μπορεί να δημιουργεί εύκολα νέες 
κινήσεις αλγορίθμων όπως και να κάνει διαθέσιμες στο διαδίκτυο τις ήδη υπάρ-
χουσες.  

 Πολυπλοκότητα Επικοινωνίας (Communication Complexity). Το υπολογιστικό 
φορτίο στο διαδίκτυο πρέπει να διατηρείται όσο είναι δυνατό πιο χαμηλό. 

 Προσπέλαση (Accessibility). Χρήστες με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους 
(μη ισχυρούς υπολογιστές), να μπορούν να εκτελούν κινήσεις αλγορίθμων που 
είναι υπολογιστικά δαπανηροί (πολύπλοκοι). 

Ο Πίνακας 4.1 δείχνει τη σύγκριση των τριών μοντέλων που περιγράφηκαν 
παραπάνω σε σχέση με τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης. Είναι φανερό ότι το μοντέλο 
Mocha κατά τη γνώμη των συγγραφέων υπερτερεί έναντι των άλλων δύο. 

 

 

Πίνακας 4.1: Σύγκριση των τριών μοντέλων για τη δημιουργία κίνησης αλγορίθμων 
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Ο Πίνακας 4.1 δείχνει τη σύγκριση των τριών μοντέλων που περιγράφηκαν 
παραπάνω σε σχέση με τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης. Είναι φανερό ότι το μοντέλο 
Mocha κατά τη γνώμη των συγγραφέων υπερτερεί έναντι των άλλων δύο. 

4.3.5 SAMBA  

Στα περισσότερα συστήματα κίνησης αλγορίθμων οι φοιτητές παρακολουθούν κινή-
σεις που γράφτηκαν από τον προγραμματιστή του συστήματος. Μια εναλλακτική τε-
χνική είναι οι ίδιοι οι φοιτητές να δημιουργούν τις κινήσεις των αλγορίθμων. Το λο-
γισμικό SAMBA (Stasko, 1997) χρησιμοποιήθηκε σε ένα προπτυχιακό μάθημα αλ-
γορίθμων στο οποίο οι φοιτητές κατασκεύαζαν κινήσεις αλγορίθμων που τους δίνο-
νταν ως εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος. Οι αντιδράσεις των φοιτητών στις ερ-
γασίες ήταν πολύ θετικές και φάνηκε ότι μάθαιναν τους σχετικούς αλγορίθμους υ-
περβολικά καλά. 

Ένα σύστημα κίνησης αλγορίθμων που σχεδιάζεται για να ενθαρρύνει την κα-
τασκευή των κινήσεων από τους ίδιους τους φοιτητές πρέπει να πληροί κάποιες βασι-
κές προδιαγραφές: 

 Το σύστημα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση και στην εκμάθησή του. Αν δεν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε αντί οι μαθητές να κατανοήσουν έναν αλγόριθμο, που 
είναι ο πρωταρχικός στόχος, απλά θα υλοποιήσουν την κίνησή του. 

 Η δημιουργία της κίνησης ενός αλγορίθμου, πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη 
με τον αλγόριθμο και τις λειτουργίες του. Με την κατασκευή της κίνησης οι φοι-
τητές πρέπει να ανακαλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του αλγορίθμου. 

Το προτεινόμενο λογισμικό πληροί τις παραπάνω δύο προδιαγραφές. Το 
Samba είναι ένας διαλογικός διερμηνευτής και δημιουργός κινήσεων που μπορεί να 
εκτελεστεί και σε ομαδική μορφή (batch mode). Παίρνει στην είσοδό του μια ακο-
λουθία εντολών ascii, μια εντολή ανά γραμμή. Κάθε εντολή έχει έναν αριθμό διαφο-
ρετικών πεδίων. Το πρώτο πεδίο δηλώνει τον τύπο της εντολής και καθορίζει τον α-
ριθμό των πεδίων που ακολουθούν. 

Ένα πρώτο σύνολο εντολών δημιουργεί γραφικά αντικείμενα. Π.χ. οι παρακά-
τω δύο εντολές δημιουργούν μια γραμμή και έναν κύκλο αντίστοιχα. 

line 13 0.1 0.1 0.2 0.2 green thin 

circle 27 0.8 0.7 0.1 red half 

Το δεύτερο πεδίο των παραπάνω εντολών, δηλ. το 13 και το 27, καθορίζουν 
μια μοναδική μεταβλητή για το αντικείμενο που δημιουργείται. Το πεδίο αυτό είναι 
απαραίτητο για επόμενες εντολές που θέλουν να τροποποιήσουν το αντικείμενο. Τα 
υπόλοιπα πεδία των εντολών προσδιορίζουν τα οπτικά χαρακτηριστικά του αντικει-
μένου. Για παράδειγμα στην εντολή που σχεδιάζει τον κύκλο το τρίτο πεδίο (0.8) α-
ντιστοιχεί στην τετμημένη x του κέντρου του κύκλου, το τέταρτο (0.7) αντιστοιχεί 
στην τεταγμένη y του κέντρου, το πέμπτο (0.1) είναι η ακτίνα, το έκτο (red) δηλώνει 
το χρώμα του κύκλου και το τελευταίο (half) το στιλ του γεμίσματος.  

Στο Samba οι συντεταγμένες των παραθύρων είναι κινητής υποδιαστολής ξε-
κινώντας από την τιμή (0.0, 0.0) για την κάτω αριστερά γωνία μέχρι την τιμή (1.0, 
1.0) για την πάνω δεξιά. Επίσης υπάρχουν εντολές τροποποίησης των συντεταγμένων 
των παραθύρων και συνεπώς υποστηρίζονται οι λειτουργίες της μεγέθυν-
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σης/σμίκρυνσης (zooming) καθώς και η λειτουργία της μετακίνησης ενός γραφικού α-
ντικειμένου από το χρήστη (panning). 

Ένα δεύτερο σύνολο εντολών τροποποιεί ήδη υπάρχοντα γραφικά αντικείμε-
να. Π.χ. οι παρακάτω 2 εντολές μετακινούν τη γραμμή και αλλάζουν το χρώμα του 
κύκλου που δημιουργήθηκαν νωρίτερα. 

move 13 0.5 0.6 

color 27 blue 

Οι κινήσεις των αντικειμένων στο Samba μπορούν να είναι είτε απευθείας κι-
νήσεις σε μια νέα θέση ή ομαλές συνεχείς κινήσεις. Οι συνεχείς κινήσεις βοηθούν 
τους χρήστες να παρακολουθούν την κίνηση ενός αλγορίθμου εντοπίζοντας τις αλλα-
γές στην οθόνη. 

Το Samba περιέχει πολλές ακόμη εντολές υποστηρίζοντας περίπλοκες κινή-
σεις. Π.χ. οι κινήσεις των αλγορίθμων μπορούν να χρησιμοποιούν πολλαπλά παράθυ-
ρα.  

Για να δημιουργήσει κάποιος φοιτητής κινήσεις αλγορίθμων με τη χρήση του 
Samba, πρέπει αφού υλοποιήσει τον αλγόριθμο να προσθέσει σε αυτόν σχόλια με τη 
μορφή  εντολών “print”. Όταν εκτελείται το πρόγραμμα αυτές οι εντολές “print” θα 
παράγουν στην έξοδο ένα αρχείο (trace file) των λειτουργιών του προγράμματος. Οι 
εντολές “print” αντιστοιχούν σε σημαντικά γεγονότα (Brown, 1988) που χρησιμοποι-
ούνται συχνά σε λογισμικά κίνησης αλγορίθμων. Το παραπάνω αρχείο στη συνέχεια 
προωθείται στο Samba και εκτελείται η αντίστοιχη κίνηση. 

Η μεταβίβαση εντολών στο Samba μπορεί να είναι είτε διαλογική ή μέσω ενός 
αποθηκευμένου αρχείου. Για παράδειγμα αν υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα με όνομα 
shellsort, μπορεί να διοχετεύσει την έξοδό του στο Samba με την εντολή: 

% shellsort | samba 

Εναλλακτικά το πρόγραμμα shellsort μπορεί να τρέξει και η έξοδός του να 
αποθηκευτεί σε ένα αρχείο. Αυτό το αρχείο μπορεί μετά να δοθεί ως είσοδος στο 
Samba.   

% shellsort > tracer 

% samba tracer 

To γραφικό περιβάλλον του συστήματος επιτρέπει τους χρήστες να εκτελούν 
μία-μία εντολή και αν θέλουν να σταματάνε την κίνηση σε οποιοδήποτε σημείο της. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Samba είναι ότι παίρνει στην είσοδό του 
απλές εντολές τύπου ascii. Συνεπώς είναι εύκολο στην εκμάθησή του. Αλλά πιο ση-
μαντικό είναι ότι ο αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα προ-
γραμματισμού διότι το μόνο που χρειάζεται είναι να παραχθούν στην έξοδο οι παρα-
πάνω εντολές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι 
μπορεί να γνωρίζουν μόνο κάποια βασική γλώσσα προγραμματισμού όπως είναι η 
Pascal. 
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Σχήμα 4.10: Στιγμιότυπο της κίνησης του αλγορίθμου quick-sort με το Samba  
  

4.3.6 Οπτικοποίηση με κίνηση ενός ντετερμινιστικού αυτομάτου  

Στην εργασία (Boroni et al., 1997) περιγράφεται ένα λογισμικό σε Java το οποίο ο-
πτικοποιεί με κίνηση ένα ντετερμινιστικό αυτόματο πεπερασμένης κατάστασης (de-
terministic finite state automaton). Ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει ένα τυχαίο 
αυτόματο και να καθορίσει την αρχική του κατάσταση. Στη συνέχεια μπορεί να δώσει 
σαν είσοδο στο αυτόματο μια συμβολοσειρά (string) και να παρακολουθήσει την κί-
νηση της είτε από την αρχή ως το τέλος είτε βήμα - βήμα. Στο Σχήμα 4.11 η κατά-
σταση που απεικονίζεται με το σκιασμένο κύκλο είναι η τρέχουσα κατάσταση, ενώ ο 
διπλός κύκλος απεικονίζει την κανονική κατάσταση. Καθώς το αυτόματο εκτελείται ο 
σκιασμένος κύκλος κινείται κατά το μήκος ενός τόξου προς την επόμενη κατάσταση, 
απεικονίζοντας έτσι τις μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων. Η θέση της κεφαλής 
ανάγνωσης/εγγραφής φαίνεται από το παραλληλόγραμμο που κυκλώνει το γράμμα c 
της συμβολοσειράς abcd, στο πάνω μέρος του παραθύρου (Σχήμα 4.11). 

 

 

Σχήμα 4.11: Στιγμιότυπο του applet που οπτικοποιεί με κίνηση ένα αυτόματο 
 

Επειδή η εφαρμογή εκτελείται σαν Java Applet (Sikora, 2002, Campione et 
al., 2000, Mitchell et al., 1996), οι φοιτητές μπορούν να την προσπελάσουν από ο-
ποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο διαδίκτυο και να δοκιμάσουν να τρέξουν 
παραδείγματα. Συνεπώς το λογισμικό είναι κατάλληλο για  τη μάθηση του αντικειμέ-
νου των πεπερασμένων αυτομάτων με αυτοδιδασκαλία.  

Επίσης οι διδάσκοντες μπορούν με τη βοήθεια των φορητών τους υπολογι-
στών, να τρέξουν το λογισμικό μέσα στην τάξη, να κατασκευάσουν ένα παράδειγμα 
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και να το επιδείξουν στους φοιτητές. Ακόμη επειδή το λογισμικό είναι γραμμένο στη 
γλώσσα Java μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε υπολογιστή ανεξάρτητα από το  
λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε αυτόν. 

Στην ίδια εργασία οι συγγραφείς αναφέρουν ότι βρίσκονται στη διαδικασία 
μετατροπής του λογισμικού DYNALAB (Boroni et al., 1996, Birch et al., 1995) σε 
γλώσσα Java ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο.  

4.3.7 DIDAGRAPH 

Το DIDAGRAPH (Dagdilelis, 1998) είναι ένα λογισμικό που βοηθάει στη διδασκα-
λία αλγορίθμων γραφημάτων. Κατά την άποψη των συγγραφέων οι δυσκολίες που 
έχουν οι φοιτητές στο να κατανοήσουν τους αλγορίθμους γραφημάτων είναι: 

 Δυσκολίες που έχουν σχέση με τις λεπτομέρειες ενός αλγορίθμου. Π.χ. γιατί ο 
αλγόριθμος Dijkstra λειτουργεί μόνο με γραφήματα που έχουν θετικά μήκη τό-
ξων. 

 Δυσκολίες που έχουν σχέση με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ενδιάμε-
σων βημάτων ενός αλγορίθμου. Π.χ. στους αλγορίθμους προσωρινών ετικετών 
(για το πρόβλημα των ελαχίστων δρόμων) δεν είναι ξεκάθαρος στους φοιτητές ο 
ρόλος των προσωρινών ετικετών. 

 Το γεγονός ότι οι κοινές γλώσσες προγραμματισμού δεν είναι κατάλληλα σχεδι-
ασμένες για την υλοποίηση αλγορίθμων γραφημάτων. Π.χ. ο επόμενος ενός συ-
γκεκριμένου κόμβου σε ένα προσανατολισμένο γράφημα ενώ είναι πολύ εύκολο 
να βρεθεί με το χέρι, είναι δύσκολο να εκφραστεί με μια γλώσσα προγραμματι-
σμού. 

Στο  DIDAGRAPH αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά πλαίσια για την εξερεύ-
νηση ενός αλγορίθμου: 

 Ένα πλαίσιο για την εξερεύνηση προκαθορισμένων αλγορίθμων και 

 Ένα για την εξερεύνηση τυχαίων αλγορίθμων εκφρασμένων με μια γλώσσα ε-
ντολών.  

Στο Σχήμα 4.12 φαίνεται ένα ενδιάμεσο στάδιο της οπτικοποίησης του αλγο-
ρίθμου Dijkstra. Η οθόνη του λογισμικού διαιρείται σε τέσσερα μέρη: το μενού επι-
λογών, το πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης που περιέχει τα κουμπιά πλοήγησης, 
το παράθυρο στα αριστερά που απεικονίζει το γράφημα και το δεξιό παράθυρο που 
εμφανίζει τον αλγόριθμο με μορφή ψευδοκώδικα. Το γράφημα σχεδιάζεται αφού κα-
θοριστεί ο αριθμός των κορυφών και των πλευρών του ή μπορεί να δοθεί από αρχείο. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει έναν αλγόριθμο από την επιλογή 
του μενού “Algorithms”. Στη συνέχεια έχει δύο επιλογές : είτε να παρακολουθήσει 
την εκτέλεση του αλγορίθμου κάνοντας κλικ στο κουμπί “Solution”, είτε να εφαρμό-
σει ο ίδιος τον αλγόριθμο καθορίζοντας το επόμενο βήμα του. Αν ακολουθηθεί η δεύ-
τερη επιλογή και ο χρήστης βρεθεί σε αδιέξοδο, το κουμπί “Solution” μπορεί να τον 
βοηθήσει. Για κάθε αλγόριθμο έχουν καθοριστεί τέσσερις λειτουργίες που μπορούν 
να επιλεγούν από το χρήστη. Π.χ. για τον αλγόριθμο Dijkstra ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει μια από τις λειτουργίες που φαίνονται στο υπομενού (Σχήμα 4.12). 
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Σχήμα 4.12: Ένα ενδιάμεσο στάδιο της οπτικοποίησης του αλγορίθμου Dijkstra 
 

Στο Σχήμα 4.13 φαίνεται το γράφημα μετά την εκτέλεση του αρχικού βήμα-
τος. Ο χρήστης επέλεξε την αρχική και την τελική κορυφή, έθεσε αρχικές τιμές για 
τις ετικέτες όλων των κορυφών και μάρκαρε σαν τελική την ετικέτα της αρχικής κο-
ρυφής. Ο χρήστης εκτέλεσε (περιέγραψε) το αρχικό βήμα αφού επέλεξε την αντίστοι-
χη κορυφή του γραφήματος και κάνοντας στη συνέχεια κλικ στην κατάλληλη επιλογή 
του υπομενού του αλγορίθμου. 

 

 

Σχήμα 4.13: Το γράφημα μετά την εκτέλεση του αρχικού βήματος 
 

Αν κάποια εντολή που δίνει ο χρήστης δεν είναι σωστή το λογισμικό δεν απο-
κρίνεται. Όμως είτε είναι σωστή είτε όχι, πατώντας το κουμπί “Question mark” εμ-
φανίζεται ένα επεξηγητικό μήνυμα. Ακόμη το πάτημα του κουμπιού “Back stage” , 
προκαλεί την εμφάνιση του προηγούμενου βήματος της εκτέλεσης του αλγορίθμου. 
Τέλος το σύστημα καταγράφει τις εντολές του χρήστη, ο οποίος μπορεί να δει αργό-
τερα τις εντολές που έδωσε πατώντας το κουμπί “History”. 

Όπως προαναφέρθηκε ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει έναν αλγόριθμο και 
με έναν ακόμη τρόπο: χρησιμοποιώντας μια γλώσσα εντολών για γραφήματα, (οδη-
γούμενη από μενού). 

Κάθε βήμα του αλγορίθμου εκφράζεται επιλέγοντας την κατάλληλη εντολή 
από ένα μενού. Η γλώσσα εντολών καλύπτει ένα υποσύνολο αλγορίθμων γραφημά-
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των. Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει αλγορίθμους ήδη γνωστούς και να πάρει μια ο-
πτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων.  

4.3.8 JAWAA 

Το λογισμικό JAWAA (Pierson & Rodger, 1998) είναι μια γλώσσα εντολών για τη 
δημιουργία κινήσεων δομών δεδομένων και αλγορίθμων και την απεικόνισή τους σε 
έναν φυλλομετρητή. Οι εντολές αποθηκεύονται σε ένα αρχείο σεναρίου (script file) 
και στη συνέχεια ανακτώνται και εκτελούνται από το JAWAA applet. Οι εντολές επι-
τρέπουν την εκτέλεση και κίνηση βασικών γραφικών αντικειμένων (π.χ. κύκλοι, 
γραμμές, κείμενο, παραλληλόγραμμα) καθώς και δομών δεδομένων (πίνακες, στοί-
βες, ουρές, λίστες, δέντρα, γραφήματα). Ένα αρχείο σεναρίου της JAWAA μπορεί να 
δημιουργηθεί από την έξοδο ενός προγράμματος που γράφεται σε οποιαδήποτε 
γλώσσα προγραμματισμού. 

Η διεπιφάνεια χρήστη αποτελείται από το παράθυρο στο οποίο εκτελείται η 
κίνηση και από κουμπιά ελέγχου που επιτρέπουν το χρήστη να ξεκινάει, να σταματά, 
να διακόπτει προσωρινά και να εκτελεί βηματικά την κίνηση.  

Υπάρχουν δύο τύποι εντολών. Αυτές που χειρίζονται συγκεκριμένα αντικεί-
μενα και αυτές που καθορίζουν λειτουργίες πάνω σε αντικείμενα. Ο πρώτος τύπος 
εντολών διακρίνεται περαιτέρω στις εντολές που χειρίζονται βασικά αντικείμενα (π.χ. 
γραμμές, κύκλους κ.λ.π.) καθώς και σε εντολές που χειρίζονται πιο περίπλοκα αντι-
κείμενα (π.χ. πίνακες, στοίβες, ουρές, γραφήματα). 

Η εντολή: 

circle c1  30  20  60  blue  red 

σχεδιάζει έναν κύκλο ακτίνας 60, με κόκκινο γέμισμα, μπλε περίγραμμα στη 
θέση με συντεταγμένες (30, 20). Ο κύκλος έχει όνομα c1 για να μπορεί να αναφερθεί 
με αυτό αργότερα αν θέλουμε π.χ. να τον μετακινήσουμε ή να αλλάξουμε το χρώμα 
του. 

Οι πίνακες δημιουργούνται με την εντολή array, στην οποία καθορίζουμε τα 
περιεχόμενα των κελιών του πίνακα καθώς και τον προσανατολισμό του (κάθετος ή 
οριζόντιος). Έτσι η εντολή: 

array words 50 60 3 “hello”  “my”  “world”  horz  black  red 

σχεδιάζει έναν οριζόντιο πίνακα με όνομα words, στη θέση (50, 60) που απο-
τελείται από τρεις συμβολοσειρές (strings). Ο πίνακας έχει μαύρο περίγραμμα και 
κόκκινο φόντο. Ο δείκτης του πρώτου στοιχείου ενός πίνακα είναι το 0. Επίσης υπάρ-
χουν τρεις εντολές για στοίβες (stack, push, pop) και τρεις για ουρές (queue, enqueue, 
dequeue).  

Τα γραφήματα στη JAWAA σχεδιάζονται είτε από τον ίδιο το χρήστη ο οποί-
ος καθορίζει τη θέση τοποθέτησης των κόμβων ή με έναν από δύο αυτοματοποιημέ-
νους αλγόριθμους διάταξης γραφημάτων. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εντολές για τη 
σχεδίαση γραφημάτων: η εντολή node που καθορίζει τη θέση και το μέγεθος ενός 
κόμβου και η connectNodes που ενώνει δύο κόμβους με μια πλευρά. Η connectNodes 
παίρνει σαν παραμέτρους τα ονόματα των δύο κόμβων, την ετικέτα της πλευράς που 
τους ενώνει καθώς και μια λογική τιμή που δείχνει αν θα συνδέσουμε τους κόμβους 
με κάποια κίνηση ή όχι. Έτσι η εντολή: 

node n1 30 20 10 black lightGray 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Οπτικοποίηση Λογισμικού 

65 

σχεδιάζει έναν κόμβο με όνομα n1 και διάμετρο 10 στη θέση (30, 20). Το περίγραμμα 
του κόμβου είναι μαύρο και το γέμισμά του ανοιχτό γκρι. 

Η εντολή: 

connectNodes e9 n1 n3 black false 

ενώνει τον κόμβο n1 με τον κόμβο n3 με μια πλευρά μαύρου χρώματος που 
έχει ετικέτα e9. Η σύνδεση των δύο κόμβων γίνεται χωρίς κίνηση. 

Επίσης το λογισμικό παρέχει δύο αλγόριθμους για τη σχεδίαση ενός γραφή-
ματος. Η εντολή graph που χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση παίρνει ως παραμέτρους 
μια λίστα των συνδέσεων στο γράφημα καθώς και τον αλγόριθμο σχεδίασης. Ο πρώ-
τος αλγόριθμος σχεδιάζει τους κόμβους σε κυκλική μορφή ενώ ο δεύτερος είναι ένας 
ευρετικός αλγόριθμος αρκετά περίπλοκος. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η σχεδίαση 
ενός γραφήματος με τον ευρετικό αλγόριθμο του JAWAA. 

 

 

Σχήμα 4.14: Η σχεδίαση ενός γραφήματος με τον ευρετικό αλγόριθμο του JAWAA 
 

Για τη σχεδίαση γραφημάτων υπάρχει ακόμη η εντολή addNode η οποία σχε-
διάζει έναν μη συνδεδεμένο (απομονωμένο) κόμβο και η addEdge που ενώνει με μια 
πλευρά έναν απομονωμένο κόμβο με κάποιον από τους υπόλοιπους κόμβους του 
γραφήματος. 

 

Σχήμα 4.15: Προσθήκη μιας πλευράς στο γράφημα 
 

Η σχεδίαση δέντρων είναι παρόμοια με αυτή των γραφημάτων. Τα δέντρα 
μπορούν να σχεδιαστούν είτε από το χρήστη καθορίζοντας τη θέση (συντεταγμένες) 
κάθε κόμβου ή με έναν αυτοματοποιημένο αλγόριθμο. Η εντολή tree σχεδιάζει ένα 
δέντρο βάσει της λίστας των συνδέσεών του. Ο αλγόριθμος σχεδιάζει το δέντρο έτσι 
ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση της περιοχής σχεδίασης. Στο παρακάτω σχήμα απει-
κονίζεται ένα δέντρο όπως το σχεδίασε ο αλγόριθμος. Η εντολή addEdge ισχύει και 
στα δέντρα. Η λειτουργία της είναι παρόμοια με αυτή των γραφημάτων. 
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Σχήμα 4.16: Σχεδίαση ενός δέντρου στο JAWAA 
 

Υπάρχουν ακόμη εντολές ενεργειών που διαφέρουν από τις προηγούμενες από 
την άποψη ότι εφαρμόζονται σε αντικείμενα διαφορετικών τύπων. Π.χ. η εντολή 
moveRelative  μετακινεί ένα αντικείμενο σε μια καθορισμένη απόσταση από την τρέ-
χουσα θέση του και η εντολή changeParam αλλάζει την τιμή μιας παραμέτρου. Π.χ. 
η εντολή: 

changeParam A[1]  bkgrd green 

αλλάζει το χρώμα φόντου του δεύτερου στοιχείου του πίνακα Α σε πράσινο. Ακόμη 
υπάρχουν εντολές που διαγράφουν αντικείμενα, που διακόπτουν την κίνηση για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή που ομαδοποιούν αντικείμενα έτσι ώστε αυτά να 
θεωρούνται σαν ένα αντικείμενο. 

Μία από τις εργασίες που δόθηκαν στους φοιτητές ήταν να γράψουν ένα πρό-
γραμμα που θα βρίσκει την κλίμακα μιας λέξης (word ladder). Κλίμακα λέξης είναι 
μια λίστα λέξεων στην οποία δύο συνεχόμενες λέξεις διαφέρουν κατά ένα γράμμα. 
Στο Σχήμα 4.17 φαίνεται η τελική μορφή της κίνησης ενός προγράμματος επίλυσης 
του προβλήματος. 

 

 

Σχήμα 4.17: Κίνηση με το JAWAA του προβλήματος της εύρεσης κλίμακας λέξεων 
 

Στη σχεδίαση του προγράμματος του JAWAA υπάρχουν τέσσερα τμήματα. 
Το πρώτο τμήμα το AnimClass ελέγχει την εκτέλεση της κίνησης και λαμβάνει εντο-
λές από το χρήστη μέσα από το γραφικό περιβάλλον. Η κλάση Animation  περιέχει 
τις ρουτίνες που σχεδιάζουν στην οθόνη. Η κλάση Interpreter διαβάζει τα αρχεία σε-
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ναρίων του χρήστη και καλεί τις κατάλληλες μεθόδους της κλάσης Animation για την 
εκτέλεση των εντολών που περιέχονται στα αρχεία. Τέλος η κλάση GraphicStore α-
ποθηκεύει τα γραφικά αντικείμενα στη μνήμη. 

4.3.9 JHAVE 

Το JHAVE (Naps et al., 2000) είναι ένα περιβάλλον οπτικοποίησης αλγορίθμων με 
αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή που μπορεί να εκτελεστεί μέσω του διαδικτύου. 
Το λογισμικό σχεδιάστηκε με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς και λαμβάνει 
υπόψη έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την εκπαιδευτική αξία των λογισμι-
κών οπτικοποίησης. Τα πορίσματα αυτών των ερευνών έχουν ένα κοινό στοιχείο: αν 
οι χρήστες αλληλεπιδρούν ενεργά με ένα λογισμικό οπτικοποίησης αλγορίθμων τότε 
κατανοούν τους αλγορίθμους καλύτερα. 

Η μελέτη ενός μαθήματος αλγορίθμων συνεπάγεται τέσσερις διαφορετικές 
μορφές κατανόησης από την πλευρά του σπουδαστή: 

1. Την κατανόηση ενός αλγορίθμου ως «συνταγή» 

2. Την κατανόηση του γιατί η συνταγή επιλύει το πρόβλημα 

3. Απόδειξη ότι ο αλγόριθμος είναι σωστός 

4. Εκτέλεση της ανάλυσης αποδοτικότητας του αλγορίθμου 

5. Κωδικοποίηση του αλγορίθμου σε μια γλώσσα προγραμματισμού 

Στην εργασία (de Marneffe, 1998) ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι οι προκαθο-
ρισμένες οπτικοποιήσεις αλγορίθμων, δεν συνεισφέρουν στις μορφές κατανόησης 3, 
4 και 5. Έτσι στη σχεδίαση του JHAVE οι δημιουργοί του ανέπτυξαν ένα σύστημα 
που θα βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν έναν αλγόριθμο καθώς και γιατί ο 
αλγόριθμος αυτός επιλύει ένα πρόβλημα. Η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου στην τάξη 
θα έδινε τη δυνατότητα στους καθηγητές να εξηγούν στους φοιτητές πιο δύσκολα θέ-
ματα κατανόησης αλγορίθμων όπως αυτά που περιγράφονται στις μορφές κατανόη-
σης 3, 4 και 5. 

Έχοντας υπόψη τους τα παραπάνω οι σχεδιαστές του JHAVE υλοποίησαν ένα 
λογισμικό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Παρουσιάζει δύο μορφές οπτικοποίησης αλγορίθμων: στατικές με τη μορφή 
στιγμιοτύπων και δυναμικές δηλαδή ομαλές κινήσεις 

 Η οπτικοποίηση ενός αλγορίθμου συνοδεύεται από επεξηγήσεις οι οποίες αντι-
κατοπτρίζουν το τρέχον βήμα της εκτέλεσης του αλγορίθμου 

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτελεί έναν αλγόριθμο δίνοντας κάθε φορά 
διαφορετικά  δεδομένα εισόδου  

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της οπτικοποίησης αναδύονται παράθυρα 
(Σχήμα 4.18), τα οποία παροτρύνουν το χρήστη να μαντέψει το επόμενο βήμα 
της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. Έτσι αντί ο χρήστης να είναι παθητικός θεατής 
αλληλεπιδρά με το λογισμικό 
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Σχήμα 4.18: Η οπτικοποίηση του αλγορίθμου Kruskal στο JHAVE 

Μέσα στο JHAVE μπορούν να ενσωματωθούν διάφορες μηχανές οπτικοποίη-
σης αλγορίθμων που υποστηρίζουν γλώσσες σεναρίων. Στην έκδοση του λογισμικού 
που περιγράφεται στην εργασία υποστηρίζονται δύο τέτοιες μηχανές: η Samba 
(Stasko, 1997) και η JSamba που είναι η Java έκδοση της Samba καθώς και η μηχανή 
GAIGS (Naps & Bressler, 1998).  

Το βασικό κριτήριο για να είναι μια μηχανή συμβατή με το JHAVE είναι να 
παράγει οπτικοποιήσεις χρησιμοποιώντας ένα αρχείο σεναρίου (script file). Με αυτή 
την τεχνική όταν εκτελεστεί ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί έναν αλγόριθμο προς 
οπτικοποίηση, τότε αντί της ίδιας της οπτικοποίησης παράγονται εντολές που γράφο-
νται σε ένα αρχείο σεναρίου. Όταν τελειώσει η εκτέλεση του προγράμματος, η μηχα-
νή διαβάζει  το αρχείο σεναρίου και αποδίδει την οπτικοποίηση στην οθόνη. 

Στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή του JHAVE, το κομμάτι του εξυπηρετητή 
χειρίζεται τους διαθέσιμους αλγορίθμους και παράγει το αρχείο σεναρίου οπτικοποί-
ησης που μπορεί να εκτελεστεί από τον πελάτη.  

Το λογισμικό λειτουργεί ως εξής: ένας χρήστης στο διαδίκτυο ξεκινά την ε-
κτέλεση του JHAVE και φορτώνει το applet του πελάτη, το οποίο απεικονίζει μια λί-
στα με τους διαθέσιμους αλγορίθμους. Όταν ο χρήστης επιλέξει έναν αλγόριθμο από 
τη λίστα, το applet του πελάτη στέλνει μια αίτηση στον εξυπηρετητή και ο τελευταίος 
τρέχει το πρόγραμμα για τον αντίστοιχο αλγόριθμο παράγοντας ένα αρχείο σεναρίου. 
Το αρχείο αυτό στέλνεται πίσω στον πελάτη. Στη συνέχεια ο πελάτης το απεικονίζει 
με τη χρήση της κατάλληλης μηχανής. 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του JHAVE είναι ότι επειδή υλο-
ποιήθηκε στη Java, το κομμάτι του εξυπηρετητή μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε 
λειτουργικό σύστημα. Παρόλα αυτά τα προγράμματα που υλοποιούν τους αλγορίθ-
μους δημιουργώντας τα αρχεία σεναρίων μπορούν να γραφτούνε σε οποιαδήποτε 
γλώσσα προγραμματισμού και όχι αποκλειστικά στη Java. Είναι όμως απαραίτητο τα 
παραπάνω προγράμματα να μεταφερθούν πρώτα στον εξυπηρετητή, ώστε το JHAVE 
να επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου να δει τις οπτικοποιήσεις που 
παράγονται από αυτά. 
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4.3.10 ANIMAL 

 Το λογισμικό ANIMAL (Rößling et al., 2000) είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία 
κινήσεων αλγορίθμων, δομών δεδομένων καθώς και άλλων αντικειμένων της πληρο-
φορικής. Οι κινήσεις παράγονται με τη χρήση ενός οπτικού συντάκτη (visual editor), 
με τη βοήθεια μιας γλώσσας σεναρίων ή με κλήσεις μέσω μιας ενδιάμεσης προγραμ-
ματιστικής διεπαφής (Application Programming Interface). 

Το ANIMAL υπογραμμίζει (φωτίζει) τον ψευδοκώδικα του αλγορίθμου και 
επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ διαδοχικών βη-
μάτων μιας οπτικοποίησης. Επίσης όλες οι κινήσεις μπορούν να διορθωθούν οπτικά. 
Oι δημιουργοί του λογισμικού αποδεχόμενοι την άποψη ότι οι οπτικοποιήσεις και οι 
κινήσεις πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν τις πληροφορίες κειμέ-
νου έχουν ενσωματώσει μέσα στο εργαλείο αρκετές τέτοιες πληροφορίες. 

Κατά τους συγγραφείς ένα εργαλείο οπτικοποίησης/κίνησης ευρείας χρήσης 
πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Να είναι ανεξάρτητο από την πλατφόρμα (λειτουργικό σύστημα) 

2. Να είναι ελεύθερα διαθέσιμο στους φοιτητές και στους διδάσκοντες 

3. Να είναι εύχρηστο. Στην ιδανική περίπτωση ένα εργαλείο δεν πρέπει να απαιτεί 
από την πλευρά του χρήστη κανένα προγραμματισμό για την δημιουργία κινή-
σεων 

4. Να είναι ανεξάρτητο από την ύπαρξη δικτύου 

5. Να συμπεριλαμβάνει τον ψευδοκώδικα ή τον πηγαίο κώδικα μιας κίνησης και να 
περιέχει περιγραφές κειμένου 

6. Να υποστηρίζει το χαρακτηριστικό της υπογράμμισης (φωτισμού) του κώδικα  

7. Ο χρόνος απόκρισης των λειτουργιών του εργαλείου πρέπει να μπορεί να καθο-
ρίζεται από το χρήστη 

8. Να έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών και να μην περιορίζεται μόνο στην κίνηση αλ-
γορίθμων και δομών δεδομένων. 

Το ANIMAL υποστηρίζει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Το λογισμικό 
γράφηκε με τη βιβλιοθήκη Swing της Java. Οι κινήσεις μπορούν να δημιουργηθούν 
και στη συνέχεια να διορθωθούν με τη χρήση ενός οπτικού σχεδιαστή/συντάκτη. Συ-
νεπώς οι δημιουργοί της κίνησης δε χρειάζεται να έχουν γνώσεις προγραμματισμού. 

Υποστηρίζονται πέντε βασικές γραφικές λειτουργίες για τη δημιουργία ση-
μείων, τεθλασμένων γραμμών, κειμένου, στοιχείων λίστας και τόξων. Όλα τα αντι-
κείμενα μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν. Π.χ. δύο κλικ του ποντικιού είναι αρκε-
τά για τη μετατροπή ενός τόξου σε ένα κυκλικό τμήμα. Τα καινούρια αντικείμενα 
δημιουργούνται και τοποθετούνται στην περιοχή σχεδίασης με σύρσιμο και απόθεση 
(drag and drop).  
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Σχήμα 4.19: Η περιοχή σχεδίασης του ANIMAL 

 

Τα εργαλεία σχεδίασης περιέχουν κουμπιά για την απόκρυψη/εμφάνιση του 
πλέγματος, για την επιλογή ενός ή περισσότερων αντικειμένων καθώς και για την 
κλωνοποίηση ενός αντικείμενου. Ένα αντικείμενο μπορεί να τροποποιηθεί κάνοντας 
κλικ επάνω του και σύροντας είτε ολόκληρο το αντικείμενο είτε κάποιες επιλεγμένες 
πλευρές του. Στο Σχήμα 4.19 φαίνεται η περιοχή σχεδίασης του λογισμικού. 

Οι κινήσεις αποτελούνται από αρκετά βήματα κίνησης, καθένα από τα οποία 
περιέχει έναν τυχαίο αριθμό από εφέ. Κάθε αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο σε ένα εφέ ανά βήμα κίνησης. Ο σχεδιαστής της κίνησης αποφασίζει αν το επό-
μενο βήμα κίνησης θα “παιχτεί” με το πάτημα του κουμπιού “play” ή αυτομάτως με-
τά από μια χρονική καθυστέρηση. 

 

Σχήμα 4.20: Βήματα κίνησης για τον αλγόριθμο Dijkstra 
 

Τα βήματα της κίνησης γράφονται και τροποποιούνται σε ένα παράθυρο όπως 
αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 4.20. Το λογισμικό υποστηρίζει τα ακόλουθα είδη εφέ: 
κίνησης, περιστροφής, αλλαγής χρώματος καθώς και εμφάνισης/απόκρυψης αντικειμέ-
νου (μετά από κάποιο χρονικό διάστημα). Τα εφέ μπορούν να διαμορφωθούν δίνο-
ντας μια χρονική μετατόπιση (offset) και μια διάρκεια (duration), που εκφράζονται 
είτε σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ή σε κάποια εσωτερική μονάδα χρόνου που ονο-
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μάζεται “tick”. Τα εφέ μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε αριθμό ορατών 
αντικειμένων. 

Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν να παράγουν κινήσεις χρησιμοποιώ-
ντας την ενσωματωμένη γλώσσα σεναρίων του ANIMAL. Η γλώσσα σεναρίων είναι 
παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στις εργασίες (Pierson & Rodger, 1998, Stasko, 
1997). 

Μια ακόμη επιλογή για τη δημιουργία κινήσεων είναι η χρήση μιας ενδιάμε-
σης προγραμματιστικής διεπαφής (Application Programming Interface - API). Αυτή η 
διεπαφή παράγει αρχεία κινήσεων στην μορφή της γλώσσας σεναρίων του ANIMAL 
και συνεπώς είναι το ίδιο λειτουργική με αυτήν. Πεπειραμένοι προγραμματιστές είναι 
πιθανόν να προτιμούν να ενσωματώνουν στα προγράμματά τους κλήσεις API αντί να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα σεναρίων. 

Το λογισμικό διαθέτει κουμπιά για το χειρισμό της κίνησης, παρόμοια με αυ-
τά που μπορούν να βρεθούν σε ένα DVD player, δηλ. κουμπιά για την εκτέλεση, την 
προσωρινή διακοπή καθώς και τη μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο βήμα της κίνησης. 
Επίσης υποστηρίζεται η λειτουργία ζουμ για τα ακόλουθα μεγέθη: 50%, 71%, 100%, 
141% ή 200%. Στο Σχήμα 4.21 φαίνεται η οπτικοποίηση με κίνηση του αλγορίθμου 
Dijkstra. 

 

Σχήμα 4.21: Κίνηση του αλγορίθμου Dijkstra 
 

4.3.11 PILOT 

Το PILOT (Bridgeman et al., 2000) είναι ένα διαλογικό λογισμικό που μπορεί να 
τρέξει στο διαδίκτυο, για την εξέταση αντικειμένων πληροφορικής. Το λογισμικό πα-
ράγει τυχαία στιγμιότυπα ενός προβλήματος και δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή 
να λύσει το πρόβλημα σε πραγματικό χρόνο (on line). Τα πλεονεκτήματά του είναι τα 
ακόλουθα: 

 μπορεί να προσπελαστεί από οποιονδήποτε χρήστη στο διαδίκτυο ανεξάρτητα 
από πλατφόρμα 
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 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο οπτικοποίησης αλγορίθμων 

 αλληλεπιδρά με το χρήστη στην προσπάθειά του τελευταίου να βρει λύση σε ένα 
πρόβλημα 

 ο χρήστης υποβάλλει στο PILOT τις προτεινόμενες λύσεις του για να αξιολογη-
θούν  

 το λογισμικό αξιολογεί (βαθμολογεί) τις λύσεις του χρήστη επιστρέφοντας σε 
αυτόν τα αποτελέσματα (βαθμολογία) 

 το λογισμικό εμφανίζει τις σωστές λύσεις  

Τη χρονική στιγμή που γράφηκε η εργασία, το PILOT υποστήριζε προβλήμα-
τα όπως είναι η εύρεση του ελάχιστου δέντρου καλύμματος (ΕΔΚ) , αλγορίθμους δι-
άσχισης (εξερεύνησης) γραφημάτων καθώς και αλγορίθμους για το πρόβλημα των 
ελαχίστων δρόμων. 

Ένα χαρακτηριστικό του λογισμικό που δεν υπάρχει σε παρόμοια συστήματα  
εξέτασης μέσω διαδικτύου, είναι η δυνατότητά του να παρέχει μερική βαθμολόγηση 
σε απαντήσεις που είναι “σχεδόν” σωστές. Αν π.χ. ο χρήστης κάνει ένα λάθος στην 
αρχή της εφαρμογής ενός αλγορίθμου και μετά τον εφαρμόσει ορθά, το λογισμικό θα 
του αποδώσει μια μερική βαθμολογία και δε θα θεωρήσει λάθος όλη την απάντηση. 
Επίσης το λογισμικό βαθμολογεί σωστά τη λύση του χρήστη στην περίπτωση που 
αυτή δεν είναι η μοναδική σωστή. 

Ένα ακόμη σημαντικό γνώρισμά του είναι ότι αλληλεπιδρά με το χρήστη πα-
ρέχοντας λεπτομερή ανάδραση. Π.χ. κατά τη διάρκεια σχηματισμού του ΕΔΚ αν ο 
χρήστης επιλέξει μια λάθος πλευρά, το λογισμικό θα τη φωτίσει έντονα καθοδηγώ-
ντας  παράλληλα το χρήστη πως να διορθώσει την επιλογή του. 

Η χρήση του PILOT είναι απλή. Ο χρήστης επιλέγει ένα πρόβλημα από την 
επιλογή ενός μενού και στη συνέχεια κάνει κλικ στο κουμπί “generate”. Τότε το λο-
γισμικό δημιουργεί ένα τυχαίο στιγμιότυπο του προβλήματος. Κατόπιν ο χρήστης 
προσπαθεί να βρει τη λύση του προβλήματος π.χ. κάνοντας κλικ στις πλευρές ενός 
γραφήματος που κατά την άποψή του σχηματίζουν το ΕΔΚ. 

Με το πάτημα του κουμπιού “check” το σύστημα διορθώνει την απάντηση 
του χρήστη και τη βαθμολογεί. Παράλληλα υπογραμμίζει (φωτίζει) τις λάθος ενέρ-
γειες του χρήστη (στο παράδειγμα του ΕΔΚ θα φωτίσει τις λάθος πλευρές) και τις 
αιτιολογεί. 

Τέλος το πάτημα του κουμπιού “solve” έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 
από το λογισμικό της σωστής λύσης. Στο Σχήμα 4.22 απεικονίζεται η διόρθωση και η 
βαθμολογία που δίνει το PILOT, στη λύση του χρήστη για το πρόβλημα του ΕΔΚ  με 
τον αλγόριθμο του Prim. Οι λάθος πλευρές που επέλεξε ο χρήστης φαίνονται φωτι-
σμένες. 

Το PILOT χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή και είναι βασι-
σμένο στο λογισμικό GeomNet (Barequet, 1999). Στο GeomNet ο πελάτης αποθηκεύ-
ει τη διεπαφή χρήστη και όλοι οι υπολογισμοί των αλγορίθμων γίνονται στον εξυπη-
ρετητή (διακομιστή). Στο PILOT ο πελάτης έχει υλοποιηθεί ως Java applet ενώ στην 
πλευρά του διακομιστή υπάρχουν τα προγράμματα που παράγουν τυχαία προβλήμα-
τα, αυτά που ελέγχουν και βαθμολογούν τις λύσεις του χρήστη καθώς και αυτά που 
επιλύουν τα προβλήματα. Όλα τα προγράμματα στο διακομιστή είναι επίσης υλοποι-
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ημένα στη Java. Το πρόγραμμα που σχεδιάζει τα γραφήματα χρησιμοποιεί τον διακο-
μιστή σχεδίασης γραφημάτων (Bridgeman et al., 1999), που αποτελεί συστατικό 
στοιχείο του λογισμικού GeomNet. 

 

Σχήμα 4.22: Το PILOT  διορθώνει και βαθμολογεί τη λύση του χρήστη 
 

4.3.12 EVEGA 

Το λογισμικό EVEGA (Khuri & Holzapfel, 2001) είναι ένα λογισμικό οπτικοποίησης 
αλγορίθμων γραφημάτων και είναι μια εφαρμογή της γλώσσας Java. Είναι ανεξάρτη-
το από πλατφόρμα καθώς και από την ύπαρξη δικτύου.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές, διδάσκοντες και προγραμματιστές. 
Οι διδάσκοντες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια 
διαλέξεων, στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τα βήματα της εκτέλεσης ενός αλγο-
ρίθμου. Οι φοιτητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν από μόνοι τους στην προσπά-
θειά τους να κατανοήσουν έναν αλγόριθμο. Τέλος οι προγραμματιστές μπορούν να 
δημιουργήσουν νέες οπτικοποιήσεις αλγορίθμων χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχουσες 
κλάσεις και μεθόδους της Java. 

 Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι η υψηλού 
βαθμού διαλογικότητά του. Στα περισσότερα από τα υπάρχοντα λογισμικά οπτικο-
ποίησης αλγορίθμων, ο χρήστης μπορεί μόνο να ξεκινήσει ή να σταματήσει την οπτι-
κοποίηση καθώς και να τροποποιήσει την ταχύτητα εκτέλεσής της. Στο EVEGA ο 
χρήστης μπορεί ακόμη και να χειριστεί γραφικά αντικείμενα π.χ. να δημιουργήσει 
νέους κόμβους και τόξα, να μετακινήσει έναν κόμβο από μια θέση σε μια άλλη, να 
διαγράψει έναν κόμβο ή τόξο κ.λ.π. Οι προηγούμενες λειτουργίες πραγματοποιούνται 
μέσω ενός συντάκτη γραφημάτων (Graph Editor) που είναι ενσωματωμένος στο λο-
γισμικό (Σχήμα 4.23).  
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Σχήμα 4.23: Ο Συντάκτης γραφημάτων του EVEGA 
 

Ένας άλλος τρόπος για τη δημιουργία γραφημάτων είναι με τη χρήση ενός 
αυτόματου σχεδιαστή γραφημάτων (graph generator).  Επίσης το λογισμικό έχει τη 
δυνατότητα αποθήκευσης ενός γραφήματος. 

Κατά τη σχεδίαση του EVEGA έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην αντιμετώπι-
ση εσφαλμένων ενεργειών του χρήστη. Για παράδειγμα ο  χρήστης μπορεί να δώσει 
λάθος δεδομένα εισόδου (π.χ. γράμμα αντί αριθμό σε πεδία που δέχονται μόνο αριθ-
μούς) ή να πατήσει λάθος κουμπί. Σε τέτοιες περιπτώσεις το λογισμικό εμφανίζει α-
ναδυόμενα παράθυρα πληροφορώντας το χρήστη για τις λάθος ενέργειές του. 

Ακόμη το λογισμικό παρέχει εκτεταμένη βοήθεια μέσω της οποίας ο χρήστης 
μπορεί να ενημερωθεί για το πως να χρησιμοποιεί το σύστημα ή να διαβάσει λεπτο-
μέρειες για κάποιον αλγόριθμο. 

Τέλος το EVEGA μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο ανάλυσης για 
αλγορίθμους του προβλήματος της μέγιστης ροής. Οι χρήστες μπορούν να συγκρί-
νουν την απόδοση ενός αλγορίθμου σε διαφορετικά γραφήματα ή διαφορετικές υλο-
ποιήσεις του ίδιου αλγορίθμου και να δουν τα αποτελέσματα γραφικά. 

4.3.13 Αλγόριθμος Network Simplex για το πρόβλημα της αντιστοίχισης 

Στην εργασία (Papamanthou & Paparrizos, 2003) παρουσιάζεται ένα λογισμικό στα-
τικής οπτικοποίησης για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας του αλγορίθμου Network 
Simplex για την επίλυση του προβλήματος της αντιστοίχησης.   Οι συγγραφείς σχεδί-
ασαν το λογισμικό έχοντας υπόψη τους τα παρακάτω: 

 Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μια εποπτική εικόνα του αλγορίθμου 

 Πρέπει ακόμη να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει το δέντρο κά-
θε επανάληψης από τα δεδομένα του αλγορίθμου.  

 Η χρήση της οπτικοποίησης καθιστά το μάθημα των αλγορίθμων ευχάριστο και 
ενδιαφέρων. 
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 Η διδασκαλία αλγορίθμων γραφημάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η οπτικο-
ποίηση είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο στην προσπάθεια του διδάσκοντα να 
εξηγήσει τον τρόπο μετάβασης από μια επανάληψη στην επόμενη. 

Στο Σχήμα 4.24 απεικονίζεται η επίλυση ενός προβλήματος αντιστοίχησης 
μεγέθους n = 9. Η εικόνα στα αριστερά απεικονίζει το τρέχον δέντρο Τ ενώ αυτή στα 
δεξιά το νέο δέντρο Τ′ της επόμενης επανάληψης. Το εισερχόμενο τόξο που απεικο-
νίζεται με μια πράσινη καμπύλη θα προστεθεί στο νέο δέντρο Τ′, ενώ το εξερχόμενο 
τόξο που δείχνεται με δύο κόκκινες γραμμές θα αφαιρεθεί από το δέντρο Τ′ . 

 

Σχήμα 4.24: Ένα βήμα περιστροφής με τη χρήση του λογισμικού 
 

 

4.3.14 WebNetPro 

Στην εργασία (Karagiannis et al., 2006) παρουσιάζεται ένα on-line λογισμικό για την 
επίλυση προβλημάτων δικτυακού προγραμματισμού. 

4.3.15 Visual LinProg 

Στην εργασία (Lazaridis et al., 2007) περιγράφεται ένα λογισμικό οπτικοποίησης με 
κίνηση για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας του αλγορίθμου Simplex για την επίλυση 
προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. 

4.4 Μια ταξινόμηση συστημάτων οπτικοποίησης λογισμικού 

Αρκετές από τις πληροφορίες της παρούσας ενότητας αντλήθηκαν από το βιβλίο Ο-
πτικοποίηση Λογισμικού (Stasko et al., 1998). Όταν εξετάζουμε ένα σύστημα Οπτι-
κοποίησης Λογισμικού συναντάμε άτομα που έχουν αναλάβει διαφορετικούς ρόλους 
μέσα στο σύστημα και μάλιστα κάποια από αυτά έχουν αναλάβει πολλαπλούς ρό-
λους. Υπάρχει συνήθως ο προγραμματιστής (programmer), ο οποίος έγραψε το πρό-
γραμμα ή τον αλγόριθμο που πρόκειται να οπτικοποιηθεί από το σύστημα της ΟΛ. Οι 
προγραμματιστές μπορεί να μη γνωρίζουν ότι τα προγράμματά τους πρόκειται να ο-
πτικοποιηθούν, τη στιγμή που τα γράφουν. 

 Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο είναι αυτός που ανέπτυξε το λογισμικό του συ-
στήματος της ΟΛ (SV Software Developer). Μέσω αυτού του λογισμικού είναι δυνατή 
η οπτικοποίηση αλγορίθμων ή προγραμμάτων. Ένας ακόμη σημαντικός ρόλος είναι 
αυτός του προσώπου που καθορίζει επακριβώς την οπτικοποίηση ή την κίνηση (visual-
izer ή animator). Αυτό το πρόσωπο παίρνει το πρόγραμμα ή τον αλγόριθμο καθώς 
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και το σύστημα της ΟΛ και καθορίζει επακριβώς με ποιό τρόπο θα εφαρμοστεί η ο-
πτικοποίηση στο πρόγραμμα ή στον αλγόριθμο. 

 Τέλος το πρόσωπο για το οποίο γράφτηκε η οπτικοποίηση είναι ο χρήστης 
(user) ή θεατής (viewer), ο οποίος είτε θα παρακολουθήσει την οπτικοποίηση στατικά 
ή θα αλληλεπιδράσει με αυτήν. 

Στο βιβλίο (Stasko et al., 1998) περιγράφεται επίσης ένα πλαίσιο για την ταξι-
νόμηση συστημάτων ΟΛ. Η ταξινόμηση αυτή βασίστηκε στις εργασίες (Price et al., 
1993) και (Price et al., 1992). Το πρώτο επίπεδο στην ιεραρχία μιας τέτοιας ταξινό-
μησης φαίνεται στο Σχήμα 4.25.  

 

Σχήμα 4.25: Το πρώτο επίπεδο στην ιεραρχία μιας ταξινόμησης συστημάτων ΟΛ 
 

Η δημιουργία του παραπάνω πλαισίου βασίζεται σε ένα γενικώς αποδεκτό μο-
ντέλο για λογισμικά, στο οποίο καθένα από τα πρόσωπα που περιγράφηκαν παραπά-
νω συνεισφέρει με κάποιο τρόπο σε κάθε μία από τις παραπάνω 6 κατηγορίες.  

Ο προγραμματιστής παράγει τον κώδικα ή τους αλγορίθμους που μπορούν ή 
δεν μπορούν να οπτικοποιηθούνε από το σύστημα, ανάλογα με την εμβέλειά του 
(scope). Το πρόσωπο που ανέπτυξε το λογισμικό του συστήματος της ΟΛ, κατασκεύασε 
ένα σύστημα με κάποιες δυνατότητες, οι οποίες καθορίζουν τα στοιχεία ενός προ-
γράμματος ή ενός αλγορίθμου που μπορούν να οπτικοποιηθούν από το σύστημα. Έ-
τσι προκύπτει η 2η κατηγορία του περιεχομένου του συστήματος (content). Το  πρό-
σωπο που καθορίζει επακριβώς την οπτικοποίηση ή την κίνηση (visualizer ή animator) 
συνεισφέρει στον καθορισμό της μεθόδου (method). Η έξοδος ενός συστήματος ΟΛ 
έχει κάποια μορφή (form) και οι χρήστες του αλληλεπιδρούν με αυτό (interaction). 
Τέλος κάθε  σύστημα ΟΛ έχει κάποιο βαθμό αποτελεσματικότητας (effectiveness) , 
ανάλογα με το αν και σε ποιό βαθμό βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν ένα πρό-
γραμμα ή έναν αλγόριθμο. Να σημειωθεί εδώ ότι στο Σχήμα 4.25 φαίνεται μόνο το 
πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας της προτεινόμενης ταξινόμησης. Κάθε κατηγορία μπο-
ρεί να κατηγοριοποιηθεί περαιτέρω σε υποκατηγορίες και έτσι προκύπτει ένα δέντρο 
ταξινόμησης πολλών επιπέδων. Μια καλή ταξινόμηση πρέπει να μπορεί να επεκταθεί 
μελλοντικά, ώστε να επιτρέπει σε νέες κατηγορίες που πιθανόν να ανακαλυφθούν να 
προστεθούν στο δέντρο ως υποκατηγορίες κάποιας ήδη υπάρχουσας κατηγορίας. Η 
προτεινόμενη ταξινόμηση πληροί την παραπάνω ιδιότητα.  

Ας εξηγήσουμε τώρα συνοπτικά κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.  

Με τον όρο εμβέλεια (scope) εννοούμε το εύρος των προγραμμάτων που μπο-
ρεί να πάρει σαν είσοδο (input) ένα σύστημα ΟΛ. Στο Σχήμα 4.26 φαίνεται το συνο-
λικό δέντρο όλων των υποκατηγοριών που χαρακτηρίζουν την εμβέλεια ενός συστή-
ματος ΟΛ. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.26 η εμβέλεια (scope) ενός συστήματος ΟΛ 
διακρίνεται σε: 
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A.1 Generality (Γενικότητα): Μπορεί το σύστημα ΟΛ να χειριστεί ένα μεγάλο  
εύρος προγραμμάτων ή απεικονίζει μόνο ένα περιορισμένο σύνολο παραδειγμάτων; 

A.2 Scalability (Δυνατότητα μεταβολής): Σε ποιό βαθμό μπορεί το σύστημα να 
μεταβληθεί ώστε να μπορεί να χειριστεί μεγάλα παραδείγματα; 

H  Γενικότητα (Generality) διακρίνεται σε: 

A.1.1 Hardware (Υλικό): Σε τι υλικό μπορεί να τρέξει το σύστημα; 

A.1.2 Operating System (Λειτουργικό Σύστημα): Ποιό λειτουργικό σύστημα 
είναι απαραίτητο; 

A.1.3 Language (Γλώσσα Προγραμματισμού): Σε ποια γλώσσα προγραμματι-
σμού πρέπει να γράφονται τα προγράμματα των χρηστών; 

 A.1.3.1 Concurrency (Παραλληλία): Αν η γλώσσα προγραμματισμού 
έχει χαρακτηριστικά παραλληλίας, μπορεί το σύστημα ΟΛ να οπτικοποιήσει αυτά τα 
χαρακτηριστικά; 

A.1.4 Applications (Εφαρμογές): Ποιοι είναι οι περιορισμοί στα είδη των προ-
γραμμάτων των χρηστών που μπορούν να οπτικοποιηθούν; 

 A.1.4.1 Specialty (Εξειδίκευση): Τι είδη προγραμμάτων προσφέρονται 
περισσότερο για οπτικοποίηση; 

 H Δυνατότητα Μεταβολής (Scalability) διακρίνεται σε: 

A.2.1 Program (Πρόγραμμα): Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που μπο-
ρεί να χειριστεί το σύστημα ΟΛ; 

A.2.2 Data Sets (Σύνολα Δεδομένων): Ποιό είναι το μεγαλύτερο σύνολο δεδο-
μένων που μπορεί να χειριστεί το σύστημα ΟΛ; 

 

A: Scope

A.1 Generality

A.2 Scalability

A.1.1 Hardware

A.1.2 Operating
      System

A.1.3 Language

A.1.4 Applications

A.2.1 Program

A.2.2 Data Sets

A.1.3.1
Concurrency

A.1.4.1 
Specialty

 

Σχήμα 4.26: Υποκατηγορίες της εμβέλειας (scope) 
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Με τον όρο περιεχόμενο (content) εννοούμε το υποσύνολο της πληροφορίας 
του λογισμικού που μπορεί να οπτικοποιηθεί από το σύστημα ΟΛ. Στο Σχήμα 4.27 
φαίνεται το συνολικό δέντρο όλων των υποκατηγοριών του περιεχομένου. Όπως φαί-
νεται στο Σχήμα 4.27 το περιεχόμενο (content) διακρίνεται σε: 

B.1 Program (Πρόγραμμα):  Σε ποιό βαθμό το σύστημα οπτικοποιεί  το τρέ-
χον υλοποιημένο πρόγραμμα; 

B.2 Algorithm (Αλγόριθμος): Σε ποιό βαθμό το σύστημα οπτικοποιεί  τον αλ-
γόριθμο που βρίσκεται πίσω από το πρόγραμμα; 

B.3 Fidelity and Completeness (Πιστότητα και Πληρότητα): Η οπτικοποίηση 
αναπαριστά πιστά (ακριβώς) το πρόγραμμα; Τα συστήματα που παράγουν οπτικοποι-
ήσεις οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τον κώδικα του προγράμματος (όπως 
είναι τα συστήματα που οπτικοποιούν αντικείμενα της τεχνολογίας λογισμικού) έχουν 
υψηλό βαθμό πιστότητας και πληρότητας. Αντιθέτως συστήματα που παράγουν οπτι-
κοποιήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς έχουν χαμηλότερο βαθμό πιστότητας και 
πληρότητας.  

B.4 Data Gathering Time (Χρονική Στιγμή Συλλογής Δεδομένων): Η συλλογή 
των δεδομένων από τα οποία εξαρτάται η οπτικοποίηση γίνεται κατά το χρόνο της 
μεταγλώττισης του προγράμματος, κατά το χρόνο της εκτέλεσής του ή και στους δύο 
χρόνους; 

To Πρόγραμμα (Program) διακρίνεται σε: 

B.1.1 Code (Κώδικας): Σε ποιο βαθμό το σύστημα ΟΛ οπτικοποιεί τις εντολές 
στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος; 

B.1.1.1 Control Flow (Ροή Ελέγχου): Σε ποιο βαθμό το σύστημα ΟΛ 
οπτικοποιεί τη ροή ελέγχου στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος; 

B.1.2 Data (Δεδομένα): Σε ποιο βαθμό το σύστημα ΟΛ οπτικοποιεί τις δομές 
δεδομένων στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος; 

B.1.2.1 Data Flow (Ροή Δεδομένων): Σε ποιο βαθμό το σύστημα ΟΛ 
οπτικοποιεί τη ροή των δεδομένων στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος; 

Ο Αλγόριθμος (Algorithm) διακρίνεται σε: 

B.2.1 Instructions (Εντολές): Σε ποιο βαθμό το σύστημα ΟΛ οπτικοποιεί τις 
εντολές του αλγορίθμου; 

B.2.1.1 Control Flow (Ροή Ελέγχου): Σε ποιο βαθμό το σύστημα ΟΛ 
οπτικοποιεί τη ροή ελέγχου των εντολών του αλγορίθμου; 

B.2.2 Data  (Δεδομένα): Σε ποιο βαθμό το σύστημα ΟΛ οπτικοποιεί τις υψη-
λού επιπέδου δομές δεδομένων του αλγορίθμου; 

B.2.2.1 Data Flow (Ροή Δεδομένων): Σε ποιο βαθμό το σύστημα ΟΛ 
οπτικοποιεί τη ροή των δεδομένων του αλγορίθμου; 

H Πιστότητα και Πληρότητα (Fidelity and Completeness) διακρίνεται σε: 

 B.3.1 Invasiveness (Εξάπλωση): Αν το σύστημα μπορεί να οπτικοποιήσει πα-
ράλληλες εφαρμογές, μήπως η χρήση του διακόπτει την ακολουθία εκτέλεσης του 
προγράμματος; 

Η Χρονική Στιγμή Συλλογής Δεδομένων (Data Gathering Time) διακρίνεται 
σε: 
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B.4.1 Temporal Control Mapping (Χρονική Αντιστοίχιση): Ποια είναι η αντι-
στοίχιση μεταξύ του «χρόνου προγράμματος» και του «χρόνου οπτικοποίησης»; 

B.4.2 Visualization Generation Time (Χρονική Στιγμή Δημιουργίας της Οπτι-
κοποίησης): η οπτικοποίηση παράγεται σαν ομαδική εργασία από δεδομένα που συλ-
λέχθηκαν από μια προηγούμενη εκτέλεση ή δημιουργείται ταυτόχρονα με την εκτέ-
λεση του προγράμματος; 

 

 

Σχήμα 4.27: Υποκατηγορίες του περιεχομένου (content) 
 

Η μορφή (form) δηλώνει τα χαρακτηριστικά της εξόδου του συστήματος ΟΛ.  
Στο Σχήμα 4.28 φαίνεται το συνολικό δέντρο όλων των υποκατηγοριών της μορφής. 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.28 η μορφή (form) διακρίνεται σε: 

C.1 Medium (Μέσο): Ποιό είναι το βασικό μέσο στο οποίο απεικονίζεται η 
οπτικοποίηση (π.χ. χαρτί, φιλμ, βιντεοταινία, απλό τερματικό ή σταθμός εργασίας με 
γραφικές δυνατότητες); 

C.2 Presentation Style (Στιλ Παρουσίασης): Ποια είναι η γενική εμφάνιση της 
οπτικοποίησης;  

C.3 Granularity (Κοκκοποίηση): Ποιο είναι το επίπεδο της λεπτομέρειας της 
πληροφορίας που παρουσιάζεται από το σύστημα ΟΛ; Όσο πιο κοκκώδες είναι ένα 
σύστημα τόσο πιο μικρά κομμάτια πληροφορίας παρουσιάζει.  

C.4 Multiple Views (Πολλαπλές Όψεις): Σε ποιό βαθμό το σύστημα παρουσιά-
ζει πολλαπλά παράθυρα μέσα στα οποία απεικονίζονται ταυτόχρονα διαφορετικά μέ-
ρη του λογισμικού που οπτικοποιείται; 

C.5 Program Synchronization (Συγχρονισμός Προγράμματος): Μπορεί το σύ-
στημα να παράγει ταυτόχρονα συγχρονισμένες οπτικοποιήσεις πολλών προγραμμά-
των; 
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Το Στιλ Παρουσίασης (Presentation Style) διακρίνεται σε: 

C.2.1 Graphical Vocabulary (Γραφικό Λεξιλόγιο): Τι γραφικά στοιχεία χρησι-
μοποιούνται στις οπτικοποιήσεις που παράγονται από το σύστημα ΟΛ; 

C.2.1.1 Color (Χρώμα): Σε ποιο βαθμό το σύστημα χρησιμοποιεί χρώ-
μα στις οπτικοποιήσεις; 

C.2.1.2 Dimensions (Διαστάσεις): Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται ε-
πιπλέον διαστάσεις στις οπτικοποιήσεις; 

C.2.2 Animation (Κίνηση): Αν το σύστημα συλλέγει (διαβάζει) δεδομένα κατά 
το χρόνο εκτέλεσης (run-time), σε ποιό βαθμό η παραγόμενη οπτικοποίηση κάνει 
χρήση κίνησης; 

C.2.3 Sound (Ήχος): Σε ποιό βαθμό το σύστημα κάνει χρήση ήχου για να με-
ταβιβάσει πληροφορίες; 

Η Κοκκοποίηση (Granularity) διακρίνεται σε: 

C.3.1 Elision (Απόκρυψη): Σε ποιό βαθμό το σύστημα παρέχει χαρακτηριστι-
κά απόκρυψης πληροφοριών που δεν είναι άμεσα ενδιαφέρουσες (σημαντικές); 

 

 

Σχήμα 4.28: Υποκατηγορίες της μορφής (form) 
 

Η μέθοδος (method) περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος 
ΟΛ που χρησιμοποιεί o visualizer (το πρόσωπο που καθορίζει επακριβώς την οπτικο-
ποίηση) για να δημιουργήσει μια οπτικοποίηση.  Στο Σχήμα 4.29 φαίνεται το συνολι-
κό δέντρο όλων των υποκατηγοριών της μεθόδου. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.29 η 
μέθοδος (method) διακρίνεται σε: 

D.1 Visualization Specification Style (Στιλ Καθορισμού της Οπτικοποίησης): Τι 
στιλ καθορισμού της οπτικοποίησης χρησιμοποιείται; Σε μερικά συστήματα απαιτεί-
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ται ο ίδιος ο χρήστης να γράψει προγράμματα που οπτικοποιούν ένα συγκεκριμένο 
αλγόριθμο ή πρόγραμμα. Σε κάποια άλλα οι οπτικοποιήσεις δημιουργούνται από κά-
ποια βιβλιοθήκη ή από ήδη υπάρχουσες οπτικοποιήσεις. 

D.2 Connection Technique (Τεχνική Σύνδεσης): Πως γίνεται η σύνδεση μετα-
ξύ της οπτικοποίησης και του λογισμικού που οπτικοποιείται;  

Το Στιλ Καθορισμού της Οπτικοποίησης (Visualization Specification Style) 
διακρίνεται σε: 

D.1.1 Intelligence (Νοημοσύνη): Από την άποψη της τεχνητής νοημοσύνης εί-
ναι το λογισμικό οπτικοποίησης αρκετά προηγμένο (ευφυές); 

D.1.2 Tailorability (Δυνατότητα Προσαρμογής): Σε ποιό βαθμό μπορεί ο χρή-
στης να προσαρμόσει μια οπτικοποίηση στις προσωπικές του προτιμήσεις (π.χ. αλλα-
γή μεγέθους παραθύρων, κύλιση, ζουμ, ύπαρξη διαλογικού editor για την προσαρμο-
γή/εξατομίκευση κ.λ.π.); 

D.1.2.1 Customization Language (Γλώσσα Προσαρμογής): Αν η οπτι-
κοποίηση έχει  την δυνατότητα προσαρμογής (εξατομίκευσης) με ποιο τρόπο μπορεί 
αυτή να καθοριστεί; Με άλλα λόγια με ποιό τρόπο το σύστημα μπορεί να δεχτεί ε-
ντολές προσαρμογής από τον χρήστη; 

Η Τεχνική Σύνδεσης (Connection Technique) διακρίνεται σε: 

D.2.1 Code Ignorance Allowance (Ανοχή Άγνοιας του Κώδικα): Απαιτείται 
γνώση του κώδικα του προγράμματος για να παραχθεί μια οπτικοποίηση; 

D.2.2 System-Code Coupling (Συσχετισμός Συστήματος-Κώδικα): Πόσο στενά 
το σύστημα ΟΛ συσχετίζεται (συνδέεται) με τον κώδικα του προγράμματος που ο-
πτικοποιεί; 

 

 

Σχήμα 4.29: Υποκατηγορίες της μεθόδου (method) 
 

Με τον όρο αλληλεπίδραση (interaction) εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο 
χρήστης του συστήματος ΟΛ αλληλεπιδρά με αυτό. Στο Σχήμα 4.30 φαίνεται το συ-
νολικό δέντρο όλων των υποκατηγοριών της αλληλεπίδρασης. H αλληλεπίδραση (in-
teraction) διακρίνεται σε: 
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E.1 Style (Στιλ):  Τι μεθόδους χρησιμοποιεί ο χρήστης για να δώσει εντολές 
στο σύστημα ΟΛ (π.χ. κουμπιά, μενού, εντολές από τη γραμμή διαταγών ή προγράμ-
ματα σεναρίων); 

E.2 Navigation (Πλοήγηση): Σε ποιό βαθμό το σύστημα υποστηρίζει την πλο-
ήγηση του χρήστη μέσα από μια οπτικοποίηση; Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική όταν οπτικοποιούνται πολύ μεγάλα προγράμματα ή σύνολα δεδομένων.  
Στην περίπτωση αυτή θα ήταν χρήσιμο αν το σύστημα παρείχε π.χ. μια λειτουργία 
ζουμ. 

E.3 Scripting Facilities (Σενάρια): Είναι το σύστημα εφοδιασμένο με χαρα-
κτηριστικά που επιτρέπουν την καταγραφή καθώς και την αναπαραγωγή των αλληλε-
πιδράσεων του χρήστη με συγκεκριμένες οπτικοποιήσεις;  

Η Πλοήγηση (Navigation) διακρίνεται σε: 

E.2.1 Elision Control (Έλεγχος Απόκρυψης): Σε ποιο βαθμό μπορεί ο χρήστης 
να αποκρύψει (αφαιρέσει) από την οπτικοποίηση πληροφορίες που δεν του είναι α-
παραίτητες; Για παράδειγμα πληροφορίες σε μορφή κειμένου που ο χρήστης θεωρεί 
ότι δεν είναι σημαντικές για την κατανόηση του αντικειμένου που οπτικοποιείται. 

E.2.2 Temporal Control (Χρονικός Έλεγχος): Σε ποιο βαθμό το σύστημα επι-
τρέπει στο χρήστη να ελέγχει τα χρονικά χαρακτηριστικά της εκτέλεσης του προ-
γράμματος; 

E.2.2.1 Direction (Κατεύθυνση): Σε ποιο βαθμό μπορεί ο χρήστης να 
αντιστρέψει τη χρονική κατεύθυνση της οπτικοποίησης; Για παράδειγμα το σύστημα 
να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτελεί την οπτικοποίηση όχι μόνο προς τα 
εμπρός αλλά και προς τα πίσω. 

E.2.2.2 Speed (Ροή Ελέγχου): Σε ποιο βαθμό μπορεί ο χρήστης να 
ρυθμίσει την ταχύτητα εκτέλεσης της οπτικοποίησης; 

 

 

Σχήμα 4.30: Υποκατηγορίες της αλληλεπίδρασης (interaction) 
 

Με τον όρο αποτελεσματικότητα (effectiveness) εννοούμε αν το σύστημα ΟΛ 
μεταδίδει την πληροφορία προς το χρήστη αποτελεσματικά ή όχι. Στο Σχήμα 4.31 
φαίνεται το συνολικό δέντρο όλων των υποκατηγοριών της αποτελεσματικότητας. Η 
αποτελεσματικότητα (effectiveness) διακρίνεται σε: 

F.1 Purpose (Σκοπός):  Για πιο σκοπό έχει υλοποιηθεί το σύστημα; 
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F.2 Appropriateness and Clarity (Καταλληλότητα και Σαφήνεια): Σε ποιό βαθ-
μό οι οπτικοποιήσεις βοηθάνε στην κατανόηση ενός αντικειμένου; 

F.3 Empirical Evaluation (Εμπειρική Αξιολόγηση): Σε ποιό βαθμό το σύστημα 
έχει υποστεί μια καλή εμπειρική αξιολόγηση; 

F.4 Production Use (Χρήση στην Παραγωγή): Για πόσο χρονικό διάστημα το 
σύστημα είναι στην παραγωγή (δηλαδή χρησιμοποιείται); 

  

 

Σχήμα 4.31: Υποκατηγορίες της αποτελεσματικότητας (effectiveness) 
 

4.5 Μια ταξινόμηση συστημάτων κίνησης αλγορίθμων 

Αρκετές από τις πληροφορίες της παρούσας ενότητας αντλήθηκαν από το βιβλίο Ο-
πτικοποίηση Λογισμικού (Stasko et al., 1998). H οπτικοποίηση αλγορίθμων είναι η 
οπτικοποίηση αφηρημένων εννοιών που περιγράφουν λογισμικό, ενώ η κίνηση αλγο-
ρίθμων είναι μια δυναμική οπτικοποίηση αλγορίθμων χρησιμοποιώντας είτε ένα πα-
θητικό μέσο παρουσίασης (π.χ. βιντεοταινίες) ή ένα διαλογικό σύστημα. Στην ουσία 
η κίνηση αλγορίθμων μεταδίδει τη λειτουργία ενός αλγορίθμου απεικονίζοντας γρα-
φικά ή ακουστικά τις βασικές λειτουργίες του. Συνήθως τα συστήματα κίνησης αλγο-
ρίθμων απεικονίζουν και τον κώδικα ή τα δεδομένα του προγράμματος, συνεπώς 
μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι και συστήματα οπτικοποίησης προγράμματος. 

Στο βιβλίο  (Stasko et al., 1998) επιχειρείται μια κατηγοριοποίηση συστημά-
των κίνησης αλγορίθμων κατά μήκος τριών αξόνων όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.32. 

Ο άξονας περιεχόμενο (content) κυμαίνεται από άμεσες αναπαραστάσεις του 
κώδικα ή των δεδομένων ενός προγράμματος σε συνθετικές εικόνες πληροφορίας που 
δεν υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα. 

Ο άξονας συνέχεια (persistence) κυμαίνεται από συστήματα που δείχνουν μό-
νο την τρέχουσα κατάσταση (βήμα) μιας οπτικοποίησης σε άλλα που απεικονίζουν 
ολόκληρη την ιστορία της (όλα τα βήματά της). 

Ο άξονας μετασχηματισμός (transformation) κυμαίνεται από λογισμικά που 
δείχνουν διακεκριμένα (ξεχωριστά) στιγμιότυπα μιας οπτικοποίησης σε εκείνα που 
δείχνουν αυξητικές και συνεχείς αλλαγές. 
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Σχήμα 4.32: Κατηγοριοποίηση λογισμικών κίνησης αλγορίθμων με χρήση τριών α-
ξόνων 

 
Ας εξετάσουμε αναλυτικότερα τους παραπάνω άξονες. Όσον αφορά τον άξο-

να περιεχόμενο: οι άμεσες οπτικοποιήσεις απεικονίζουν εικόνες που είναι στενά συν-
δεδεμένες με μια ή περισσότερες δομές δεδομένων ενός προγράμματος ή με το ίδιο το 
πρόγραμμα αυτό καθαυτό. Π.χ. σε ένα λογισμικό οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου 
ταξινόμησης, τα στοιχεία του πίνακα που ταξινομούνται μπορεί να απεικονίζονται με 
οριζόντιες ή κατακόρυφες μπάρες. Επίσης στο ίδιο λογισμικό ο κώδικας του προ-
γράμματος που υλοποιεί τον αλγόριθμο, μπορεί να απεικονίζεται σε ένα ξεχωριστό 
παράθυρο.  

Από την άλλη μεριά οι συνθετικές οπτικοποιήσεις απεικονίζουν εικόνες που 
δεν αντιστοιχούν σε κάποια από τις μεταβλητές ενός προγράμματος. Μπορεί να δεί-
χνουν λειτουργίες που προκαλούν αλλαγές σε δεδομένα ή που είναι αφηρημένες έν-
νοιες των δεδομένων. Π.χ. σε ένα λογισμικό κίνησης αλγορίθμων που απεικονίζει την 
κίνηση ενός κόμβου ή ενός υποδέντρου, η κίνηση ως λειτουργία δεν αντιστοιχεί άμε-
σα σε κάποια μεταβλητή ή σε κάποια δομή δεδομένων του αντίστοιχου προγράμμα-
τος. Ακόμη να σημειωθεί ότι πολλά συστήματα αποτελούν συνθέσεις άμεσων και 
συνθετικών οπτικοποιήσεων. 

Όσον αφορά τον άξονα της συνέχειας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως πα-
ράδειγμα ένα λογισμικό που οπτικοποιεί τον αλγόριθμο Dijkstra και το οποίο σε κάθε 
χρονική στιγμή απεικονίζει ένα γράφημα και σε ένα ξεχωριστό παράθυρο δείχνει τις 
τιμές των μεταβλητών της τρέχουσας μόνο επανάληψης. Θα μπορούσαμε να το συ-
γκρίνουμε με ένα λογισμικό το οποίο σε κάθε επανάληψη δείχνει τις τιμές των μετα-
βλητών όλων των βημάτων, από την αρχή της εκτέλεσης του αλγορίθμου. Το λογι-
σμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής ανήκει στην τελευταία κατηγορία. 

Τέλος όσον αφορά τον άξονα του μετασχηματισμού, οι απεικονίσεις διακεκρι-
μένων στιγμιοτύπων σημαίνουν ότι για τη μετάβαση από την παλιά στη νέα εικόνα το 
αντικείμενο που δείχνεται σβήνει και σχεδιάζεται από την αρχή. Αυτές οι απεικονί-
σεις είναι κατάλληλες για μεγάλα σύνολα δεδομένων. Από την άλλη μεριά οι αυξητι-
κοί μετασχηματισμοί απεικονίζουν μια ομαλή μετάβαση από την προηγούμενη εικό-
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να στην επόμενη και συνήθως υλοποιούνται με συνεχή ομαλή κίνηση. Είναι πιο βολι-
κοί για αλγορίθμους που εφαρμόζονται σε μικρά σύνολα δεδομένων και είναι δύσκο-
λοι στον προγραμματισμό τους. 

4.6 Ένας συγκριτικός πίνακας λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθ-

μων 

Στην παρούσα ενότητα συγκρίνουμε μερικά σύγχρονα λογισμικά ΟΑ βάση κάποιων 
χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν. Τα λογισμικά που συγκρίνουμε μπορούν να ε-
κτελεστούνε μέσω του διαδικτύου. Τα χαρακτηριστικά σύγκρισης που επιλέξαμε εί-
ναι τα παρακάτω: 

 Ανεξαρτησία από Πλατφόρμα (ΑΠ): αν δηλαδή το λογισμικό τρέχει σε οποιον-
δήποτε υπολογιστή ανεξάρτητα από λειτουργικό σύστημα. 

 Συντάκτης Γραφημάτων (ΣΓ): αν το λογισμικό ενσωματώνει κάποιον συντάκτη 
γραφημάτων. 

 Είσοδος στον Αλγόριθμο (ΕΑ): αν ο χρήστης μπορεί να δώσει τα δικά του δεδο-
μένα στον αλγόριθμο που οπτικοποιείται. 

 Πλοήγηση Εμπρός (ΠΕ): αν το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
πάει σε κάποιο βήμα εμπρός κατά τη διάρκεια μιας οπτικοποίησης. 

 Πλοήγηση Πίσω (ΠΠ): αν το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πάει 
σε κάποιο βήμα πίσω κατά τη διάρκεια μιας οπτικοποίησης. 

 Ιστορία Εκτέλεσης (ΙΕ): αν το λογισμικό απεικονίζει την ιστορία της εκτέλεσης 
μιας οπτικοποίησης. 

 Στατική Οπτικοποίηση (ΣΟ): αν η οπτικοποίηση γίνεται χωρίς την ύπαρξη κά-
ποιας ομαλής κίνησης. 

 Δυναμική Οπτικοποίηση (ΔΟ): αν η οπτικοποίηση γίνεται με την ενσωμάτωση 
ομαλής κίνησης. 

 Χαρακτηριστικά Αξιολόγησης (ΧΑ): αν το λογισμικό διαθέτει χαρακτηριστικά 
αξιολόγησης. 

 Ερωτήσεις Πρόβλεψης (ΕΠ): αν το λογισμικό διακόπτει την οπτικοποίηση ενός 
αλγορίθμου υποβάλλοντας στο χρήστη ερωτήσεις πρόβλεψης για το τι θα συμβεί 
στο επόμενο βήμα εκτέλεσης. 

 Γλώσσα Σεναρίων (ΓΣ): αν το λογισμικό ενσωματώνει κάποια γλώσσα σεναρί-
ων. 

Πολλά από τα χαρακτηριστικά που επιλέξαμε θεωρούνται από αρκετούς ε-
ρευνητές (Saraiya et al., 2004, Naps et al., 2003, Rößling & Naps, 2002) απαραίτητα 
για να είναι ένα λογισμικό ΟΑ εκπαιδευτικά αποτελεσματικό. 

 
 ΑΠ ΣΓ ΕΑ ΠΕ ΠΠ ΙΕ ΣΟ ΔΟ ΧΑ ΕΠ ΓΣ 

JSAMBA* √ − − √ − − √ √ − − √ 
JAWAA √ − − √ − − √ √ − − √ 
JHAVE √ − √ √ √ − √ − − √ − 
ANIMAL √ √ √ √ √ − √ √ − − √ 
PILOT √ − − √ − − √ − √ − − 
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EVEGA √ √ √ √ − − √ − − − − 
SIMPLEX** √ − √ √ − − √ − − − − 
LINPROG √ − √ √ − − − √ − − − 

Πίνακας 4.2: Σύγκριση λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθμων 
 
* Το JSAMBA είναι η Java έκδοση του λογισμικού SAMBA, μπορεί να προσπελα-
στεί μέσω διαδικτύου και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το SAMBA.  

** SIMPLEX ονομάζουμε το λογισμικό που περιγράφεται στην εργασία (Pa-
pamanthou & Paparrizos, 2003). 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Περιγραφή και Λειτουργία του  

Λογισμικού Οπτικοποίησης Αλγορίθμων 

Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγράψουμε τα γενικά χαρακτηριστικά του λογισμικού, τη 
γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical User Interface, GUI) και θα δώσουμε κάποια 
διευκρινιστικά παραδείγματα της λειτουργίας του για αλγορίθμους τόσο προσανατο-
λισμένων όσο και μη προσανατολισμένων γραφημάτων. Για τον αλγόριθμο Network 
Simplex αφιερώνουμε ξεχωριστό κεφάλαιο. Στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφουμε 
λεπτομέρειες υλοποίησης του λογισμικού στη γλώσσα Java. 

5.1 Γενική περιγραφή του λογισμικού 

Το λογισμικό που αποτελεί και το βασικό προϊόν της διατριβής, είναι ένα εκπαιδευτι-
κό λογισμικό που παρουσιάζει στατικές οπτικοποιήσεις για τις παρακάτω κατηγορίες 
αλγορίθμων: 

 Αλγορίθμους διάσχισης (ανίχνευσης) γραφημάτων: 
 Τον αλγόριθμο ανίχνευσης Ψάξε Πρώτα Πλάτος (ΨΠΠ) ή  Breadth 

First Search (BFS)  

 Τον αλγόριθμο ανίχνευσης Ψάξε Πρώτα Βάθος (ΨΠΒ) ή  Depth First 
Search (DFS)  και 

 Έναν αλγόριθμο εντοπισμού προσανατολισμένων κύκλων. 

 Αλγορίθμους για το πρόβλημα των Ελαχίστων Δρόμων (ΕΔ): 

 Δύο (2) αλγορίθμους για την εύρεση ελαχίστων δρόμων σε άκυκλα δί-
κτυα 

 Δύο (2) παραλλαγές του αλγορίθμου Dijkstra για δίκτυα με μη αρνητικά 
μήκη τόξων και 

 Τον αλγόριθμο Bellman – Ford για δίκτυα με αρνητικά μήκη τόξων. Ο 
τελευταίος αλγόριθμος εντοπίζει και αν υπάρχουν αρνητικά προσανα-
τολισμένοι κύκλοι. 

 Αλγορίθμους για το πρόβλημα του Ελάχιστου Δέντρου Καλύμματος (ΕΔΚ): 

 Τον αλγόριθμο Prim και 

 Τον αλγόριθμο Kruskal. 

 Τον αλγόριθμο Network Simplex για το Πρόβλημα Ροής Ελαχίστου Κόστους 
(ΠΡΕΚ). 

Το λογισμικό παρουσιάζει επίσης και μια δυναμική οπτικοποίηση (κίνηση) του 
αλγορίθμου Network Simplex.  

Έχει γραφεί στη γλώσσα προγραμματισμού Java χρησιμοποιώντας το βασικό 
γραφικό πακέτο της γλώσσας AWT (Mitchell et al., 1996). Μπορεί να εκτελεστεί: 
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 είτε απομακρυσμένα (remotely) ως Java Applet από οποιονδήποτε υπολογιστή 
έχει σύνδεση στο διαδίκτυο 

 είτε τοπικά (locally) στον υπολογιστή ενός χρήστη, αφού ο τελευταίος έχει προη-
γουμένως κατεβάσει (download) ολόκληρο το λογισμικό ως ένα μοναδικό αρχείο 
τύπου jar (Java ARchive). Το αρχείο jar περιέχει όλα τα αρχεία κλάσεων, τα αρ-
χεία κειμένου, τα αρχεία εικόνων καθώς και τα αρχεία ήχων του λογισμικού. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις για να εκτελεστεί το λογισμικό σε έναν 
υπολογιστή πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε αυτόν το περιβάλλον εκτέλεσης της γλώσ-
σας Java (Java Runtime Environment, JRE). Το JRE είναι ένα σύνολο προγραμμάτων 
της εταιρείας Sun που επιτρέπει την εκτέλεση μιας εφαρμογής Java σε έναν υπολογι-
στή στον οποίο έχει εγκατασταθεί. Το JRE περιέχει την εικονική μηχανή Java (Java 
Virtual Machine, JVM), τις βασικές κλάσεις της γλώσσας καθώς και διάφορα αρχεία 
υποστήριξης. 

Η εικονική μηχανή της Java – JVM – είναι ένας διερμηνευτής (interpreter). 
Διερμηνεύει και εκτελεί αρχεία τύπου bytecode. Αυτά τα αρχεία παράγονται από το 
μεταφραστή (compiler) της γλώσσας. Η εικονική μηχανή της Java είναι διαθέσιμη για 
ένα μεγάλο αριθμό υπολογιστών καθώς και λειτουργικών συστημάτων, από μεγάλους 
υπολογιστές μέχρι και κινητά τηλέφωνα. Συνεπώς μια εφαρμογή Java γράφεται μια 
φορά και εκτελείται αυτούσια σε οποιονδήποτε υπολογιστή είναι εφοδιασμένος με 
την JVM. 

Ο μεταφραστής με τον οποίο είναι εφοδιασμένη η Java παίρνει σαν είσοδο 
ένα πηγαίο πρόγραμμα γραμμένο σε java (π.χ. test.java) και αφού το ελέγξει για συ-
ντακτικά λάθη, το μετατρέπει σε ένα είδος ενδιάμεσου κώδικα ο οποίος ονομάζεται 
bytecode και είναι στην ουσία ο κώδικας μηχανής του JVM που αναφέρθηκε παρα-
πάνω. Τα αρχεία αυτού του ενδιάμεσου κώδικα έχουν κατάληξη class (στο παράδειγ-
μά μας test.class). Στην συνέχεια αυτός ο ενδιάμεσος κώδικας εκτελείται από το JVM 
σε κώδικα μηχανής (δηλαδή τα αρχεία class μετατρέπονται σε εκτελέσιμα αρχεία που 
περιέχουν μόνο 0 και 1). Tα παραπάνω φαίνονται στο επόμενο σχήμα. 

 

 
Σχήμα 5.1: Στάδια εκτέλεσης ενός προγράμματος Java 

 

Το λογισμικό μπορεί να εκτελεστεί ως Java applet από το σύνδεσμο 
http://eos.uom.gr/~thanasis/PhD.html και ως εφαρμογή Java μετά το κατέβασμα 
(download) του αρχείου jar:  http://eos.uom.gr/~thanasis/PhD.jar.  

5.1.1 Παράμετροι του λογισμικού 

Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τρεις (3) παραμέτρους στο λογισμικό είτε αυτό εκτελεί-
ται ως applet είτε ως εφαρμογή. 

Η πρώτη παράμετρος nodeDiameter, επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τη 
διάμετρο των κόμβων που θα σχεδιάζει σε pixels. Η εξορισμού τιμή της παραμέτρου 
nodeDiameter είναι 40 pixels.  
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Η δεύτερη παράμετρος nodeToNodeDistance, καθορίζει την οριζόντια καθώς 
και την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των κόμβων που θα σχεδιάζονται από το χρή-
στη σε pixels. Ο λόγος προσθήκης αυτής της παραμέτρου είναι για να μην υπάρχει 
επικάλυψη μεταξύ των κόμβων ενώ αυτοί θα σχεδιάζονται μέσα στην περιοχή σχεδί-
ασης. Η εξορισμού τιμή της παραμέτρου nodeToNodeDistance  είναι 50 pixels.  

Τέλος η τρίτη παράμετρος nodeDistanceFromCanvasBorder, καθορίζει την 
απόσταση σε pixels, που μπορεί να έχει ένας κόμβος από τα τέσσερα άκρα (πάνω, 
κάτω, δεξιό και αριστερό) της περιοχής σχεδίασης του συντάκτη γραφημάτων. Ο λό-
γος ύπαρξης αυτής της παραμέτρου είναι για να μην μπορεί ο χρήστης να σχεδιάζει 
κόμβους πολύ κοντά στα άκρα της περιοχής σχεδίασης. Αν δεν υπήρχε η τελευταία 
παράμετρος κάποιοι κόμβοι δε θα ήταν πλήρως ορατοί αν σχεδιάζονταν πολύ κοντά 
στα άκρα της περιοχής σχεδίασης. Η εξορισμού τιμή της παραμέτρου nodeDistance-
FromCanvasBorder είναι 20 pixels. 

Για να εκτελεστεί το λογισμικό ως Java εφαρμογή πρέπει να δοθεί από τη 
γραμμή διαταγών μια εντολή της μορφής: 

java GraphAlgorithmsV1_17 parameter1 parameter2 parameter3  

(π.χ. java GraphAlgorithmsV1_17 70 70 40), 

όπου: 

 GraphAlgorithmsV1_17 είναι το αρχείο κλάσης (με κατάληξη .class) που 
περιέχει τη μέθοδο main, που όπως είναι γνωστό είναι η μέθοδος εκκίνησης 
μιας εφαρμογής Java. 

 parameter1 είναι η  παράμετρος nodeDiameter 

 parameter2 είναι η παράμετρος  nodeToNodeDistance και  

 parameter3 είναι η παράμετρος nodeDistanceFromCanvasBorder. 

Πριν την εκτέλεση της παραπάνω εντολής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι 
βρίσκεται μέσα στον κατάλογο, στον οποίο υπάρχουν όλα τα αρχεία κλάσεων, κειμέ-
νου και ήχου της εφαρμογής. 

Το λογισμικό μπορεί επίσης να εκτελεστεί ως Java εφαρμογή με τη βοήθεια 
ενός μοναδικού συμπιεσμένου αρχείου τύπου jar (το οποίο περιέχει όλα τα αρχεία 
της εφαρμογής), πάλι από τη γραμμή διαταγών με μια εντολή της μορφής: 

java –jar ApplicationName.jar parameter1 parameter2 parameter3 

όπου υποτίθεται ότι ApplicationName.jar είναι το όνομα που δώσαμε στο jar 
αρχείο. Θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει ένα οποιοδήποτε άλλο όνομα. Οι παράμε-
τροι parameter1, parameter2 και parameter3 είναι αυτοί που περιγράψαμε παραπά-
νω. 

Τέλος ένας ευκολότερος τρόπος να εκτελεστεί το λογισμικό ως Java εφαρμο-
γή, είναι να κατεβάσει κανείς στον υπολογιστή του το μοναδικό συμπιεσμένο αρχείο 
jar που αναφέρθηκε παραπάνω και να κάνει επάνω του διπλό κλικ. 

 Όταν το λογισμικό εκτελείται ως Java applet, ο χρήστης πρέπει να καθορίσει 
την τιμή των τριών παραπάνω παραμέτρων χρησιμοποιώντας την ετικέτα <PARAM> 
της γλώσσας HTML (Freeman & Freeman, 2005, Castro 2002). Για κάθε παράμετρο 
πρέπει να υπάρχει και μια ξεχωριστή ετικέτα <PARAM>. Η ετικέτα <PARAM> γρά-
φεται αμέσως μετά την ετικέτα <APPLET>. Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα 
χρήσης της ετικέτας <PARAM>. 
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APPLET 

 code ="GraphAlgorithmsV1_17.class" 

 width ="800" 

 height ="600" 

> 

    <PARAM NAME="nodeDiameter"                                   VALUE="40">  

    <PARAM NAME="nodeToNodeDistance"                       VALUE="50">  

    <PARAM NAME="nodeDistanceFromCanvasBorder"     VALUE="20"> 

</APPLET> 

 

5.1.2 Σενάρια χρήσης του λογισμικού 

Το λογισμικό που περιγράψαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις: 

 Από φοιτητές ή γενικότερα από οποιονδήποτε χρήστη ο οποίος θέλει να κατανοήσει 
κάποιον από τους αλγορίθμους που οπτικοποιήθηκαν, σύμφωνα με το δικό του 
ρυθμό μάθησης. Το πλεονέκτημα του λογισμικού είναι ότι μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή: 

 Είτε αυτός έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (on-line) 

 Είτε δεν έχει (off-line).   

Να σημειωθεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι φοιτητές να μην χρησιμοποι-
ούν το λογισμικό για να επιλύουν τις εργασίες που τους αναθέτει ο διδάσκων. Αυ-
τό θα μπορούσε να γίνει με την προσθήκη στο λογισμικό κωδικών (passwords), 
τους οποίους ο διδάσκων θα δίνει στους φοιτητές για να χρησιμοποιούν το λογι-
σμικό. Οι κωδικοί θα έχουν ισχύ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα 
το καθορίζει ο διδάσκων. 

 Από διδάσκοντες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στην προσπάθειά τους να ε-
ξηγήσουν κάποιον αλγόριθμο στους φοιτητές.  

 Από διδάσκοντες για την αξιολόγηση (βαθμολόγηση) γραπτών εξετάσεων ή εργα-
σιών που δίνονται στους φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος «Συνδυαστική 
Βελτιστοποίηση». Για παράδειγμα ο διδάσκων θα μπορούσε να βάλει ως θέμα σε 
εξετάσεις ή ως εργασία στους φοιτητές την εφαρμογή του αλγορίθμου Dijkstra σε 
ένα δίκτυο. Στη συνέχεια αφού συγκεντρώσει τα γραπτά ή τις εργασίες θα μπορεί 
να τα αξιολογήσει (βαθμολογήσει) με τη βοήθεια του λογισμικού χωρίς να είναι 
αναγκασμένος να επιλύσει ο ίδιος τα θέματα ή τις εργασίες. 

5.2 Η γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical User Interface, GUI) 

5.2.1 Τα παράθυρα της γραφικής διεπαφής χρήστη 

Στην εργασία (Rößling & Naps, 2002) οι συγγραφείς αναφέρουν ότι έπειτα από έρευ-
να που πραγματοποίησαν στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή, ένα λογισμικό οπτι-
κοποίησης αλγορίθμων για να είναι εκπαιδευτικά αποτελεσματικό πρέπει να πληροί 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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 Να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ευρύ φάσμα 
χρηστών. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το λογισμικό πρέπει να σχεδιαστεί είτε  
ως Java applet ή ως Java εφαρμογή. Επίσης οι εφαρμογές είναι προτιμότερες από 
τα applets. 

 Να είναι γενικού σκοπού και να μην σχεδιασμένα για κάποιο συγκεκριμένο μαθη-
σιακό αντικείμενο. 

 Να επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν δεδομένα στον αλγόριθμο που πρόκειται 
να οπτικοποιηθεί. 

 Να διαθέτει το χαρακτηριστικό της εκτέλεσης μιας οπτικοποίησης όχι μόνο προς 
τα εμπρός αλλά και προς τα πίσω. 

 Να μπορεί ο χρήστης να πηγαίνει απευθείας σε σημεία κλειδιά μιας οπτικοποίησης 
είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. 

 Να διαθέτει το χαρακτηριστικό της διαλογικής πρόβλεψης (interactive prediction). 
Δηλαδή το λογισμικό να διακόπτει τη ροή μιας οπτικοποίησης και να υποβάλλει 
προς το χρήστη ερωτήσεις που τον ζητούν να προβλέψει τι θα γίνει στη συνέχεια. 

 Να μπορεί να ενσωματωθεί με βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα οι απαντήσεις 
του χρήστη στις ερωτήσεις πρόβλεψης θα μπορούσαν να αποθηκευθούν σε μια 
βάση δεδομένων. Αυτό το χαρακτηριστικό θα αποτελούσε πολύτιμη βοήθεια για 
το διδάσκοντα αλλά επιπλέον θα έδινε τη δυνατότητα να αξιολογηθούν οι απα-
ντήσεις των φοιτητών. 

 Οι οπτικοποιήσεις να συνοδεύονται από επεξηγήσεις κειμένου, που θα βοηθούν το 
χρήστη να κατανοήσει τον αλγόριθμο που οπτικοποιείται. Οι επεξηγήσεις αυτές 
θα μπορούσαν να περιέχουν τον ψευδοκώδικα του αλγορίθμου ή γενικότερα ο-
ποιαδήποτε επεξηγηματική πληροφορία μπορεί να βρεθεί για τον αλγόριθμο σε 
κάποιο διδακτικό εγχειρίδιο. 

  Το λογισμικό πρέπει να οπτικοποιεί τους αλγορίθμους και με ομαλή κίνηση.  

Σχεδιάσαμε το λογισμικό οπτικοποίησης αλγορίθμων λαμβάνοντας υπόψη 
μας αρκετές από τις παραπάνω προυποθέσεις. Στο Σχήμα 5.2 φαίνεται ένα στιγμιότυ-
πο του λογισμικού όταν αυτό εκτελείται ως Java applet ενώ στο Σχήμα 5.3 όταν εκτε-
λείται ως Java εφαρμογή.  
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Σχήμα 5.2: Στιγμιότυπο του λογισμικού όταν εκτελείται ως Java Applet 

 

 
Σχήμα 5.3: Στιγμιότυπο του λογισμικού όταν εκτελείται ως Java εφαρμογή 

 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο 
στιγμιοτύπων βρίσκεται στην ύπαρξη της γραμμής μενού επιλογών ή όχι. Όταν το 
λογισμικό εκτελείται ως εφαρμογή υπάρχει η γραμμή μενού. Όταν εκτελείται ως 
applet, επειδή το πακέτο AWT δεν υποστηρίζει την ύπαρξη μενού σε applets, η 
γραμμή μενού αντικαταστάθηκε από κουμπιά (Buttons) και λίστες επιλογών 
(Choices).  

Οι λίστες επιλογών (Choices) έχουν τη μορφή ενός μενού. Ο χρήστης κάνο-
ντας κλικ σε μια λίστα επιλογών εμφανίζεται προς τα κάτω ένα παράθυρο που περιέ-
χει τις επιλογές (τα στοιχεία) της λίστας. Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει μια επιλογή 
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(ένα στοιχείο) από τη λίστα οπότε εκτελείται η λειτουργία που αντιστοιχεί στην επι-
λογή του χρήστη. 

Η οθόνη του λογισμικού διαιρείται σε τέσσερα (4) παράθυρα (πλαίσια). 

Η οριζόντια λωρίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης του λογισμικού 
χρησιμοποιείται: 

 Είτε από τα κουμπιά και τις λίστες επιλογών όταν το λογισμικό εκτελείται ως 
Java applet (Σχήμα 5.4) 

 

 

Σχήμα 5.4: Τα κουμπιά και οι λίστες επιλογών όταν το λογισμικό εκτελείται ως Java 
applet 

 
 Είτε από τη γραμμή μενού όταν το λογισμικό εκτελείται ως Java εφαρμογή 

(Σχήμα 5.5) 

 

 
Σχήμα 5.5: Η γραμμή μενού όταν το λογισμικό εκτελείται ως Java εφαρμογή 

 
Το μεγάλο λευκό παράθυρο που καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο χώρο της οθό-

νης του λογισμικού (Σχήμα 5.6) χρησιμοποιείται σε δύο (2) περιπτώσεις: 

 Είτε για τη σύνταξη γραφημάτων. Είναι δηλαδή ο συντάκτης γραφημάτων του 
λογισμικού (Graph Editor) 

 Είτε για την απεικόνιση μιας οπτικοποίησης (Σχήμα 5.9). 
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Σχήμα 5.6: Ο συντάκτης γραφημάτων του λογισμικού 
 

Το παράθυρο που βρίσκεται δεξιά από το συντάκτη γραφημάτων έχει τρεις (3) 
εφαρμογές: 

 Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των οδηγιών χρήσης του λογισμικού. Ο χρή-
στης μπορεί να διαβάζει τις οδηγίες χρήσης την ίδια χρονική στιγμή που σχεδιάζει 
ένα γράφημα (Σχήμα 5.7) 

 Χρησιμεύει για την εισαγωγή δεδομένων (προσφορές/ζητήσεις κόμβων ή/και κό-
στη τόξων/πλευρών) στο γράφημα (Σχήμα 5.8) 

 Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των τιμών των μεταβλητών κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης (οπτικοποίησης) ενός αλγορίθμου (Σχήμα 5.9) 
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Σχήμα 5.7: Οι οδηγίες χρήσης του λογισμικού 
 

 

Σχήμα 5.8: Εισαγωγή δεδομένων στο γράφημα 
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Σχήμα 5.9: Εμφάνιση των τιμών των μεταβλητών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
(οπτικοποίησης) του αλγορίθμου BFS 

 
Η οριζόντια λωρίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης του λογισμικού 

αποτελείται από δύο (2) ετικέτες μπλε και κόκκινου χρώματος αντίστοιχα. Μέσα σε 
αυτές τις 2 ετικέτες εμφανίζονται: 

 Πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα που αφορούν: 

 Το πλήθος των κόμβων και των τόξων που έχει σχεδιάσει ο χρήστης ενώ δημι-
ουργεί ένα γράφημα καθώς επίσης και το μέγιστο πλήθος των κόμβων και των 
τόξων που υποστηρίζει το λογισμικό (Σχήμα 5.10) 

 

 

Σχήμα 5.10: Πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα 
 

 Τις συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης του ποντικιού καθώς ο χρήστης μετακι-
νείται μέσα στο συντάκτη γραφημάτων και ακριβώς δίπλα το μέγεθος της περιο-
χής σχεδίασης σε pixels (Σχήμα 5.11) 

 

 

Σχήμα 5.11: Οι συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης του ποντικιού 
 

 Προειδοποιητικά μηνύματα σε λάθος ενέργειες του χρήστη. Αυτά απεικονίζονται 
στην κόκκινη ετικέτα όταν: 

 Ο χρήστης προσπαθεί να δημιουργήσει έναν νέο κόμβο και η απόστασή του (ο-
ριζόντια ή κατακόρυφη) από κάποιον ήδη υπάρχοντα κόμβο είναι μικρότερη της 
τιμής της παραμέτρου nodeToNodeDistance. Το ίδιο μήνυμα απεικονίζεται και 
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όταν ο χρήστης προσπαθεί να δημιουργήσει έναν νέο κόμβο, η απόστασή του 
οποίου (οριζόντια ή κατακόρυφη) από τα άκρα του συντάκτη γραφημάτων είναι 
μικρότερη της τιμής της παραμέτρου nodeDistanceFromCanvasBorder (Σχήμα 
5.12). Στις παραπάνω περιπτώσεις στην κόκκινη ετικέτα απεικονίζεται το προει-
δοποιητικό μήνυμα “VIOLATE COORDINATE CONSTRAINTS”, ακολου-
θούμενο από τις συντεταγμένες του διπλού κλικ1 του ποντικιού που προκάλεσαν 
το λάθος. 

 

 

Σχήμα 5.12: Προειδοποιητικό μήνυμα 
 

 Ο χρήστης έχει ήδη δημιουργήσει 15 κόμβους και προσπαθεί να δημιουργήσει 
έναν νέο κόμβο (Σχήμα 5.13) 

 

 

Σχήμα 5.13: Το πλήθος των κόμβων του γραφήματος έχει φτάσει τη μέγιστη επιτρε-
πόμενη τιμή 

 
 Ο χρήστης έχει ήδη δημιουργήσει 28 τόξα και επιχειρεί να σχεδιάσει ένα και-
νούριο (Σχήμα 5.14) 

 

 

Σχήμα 5.14: Το πλήθος των τόξων του γραφήματος έχει φτάσει τη μέγιστη επιτρεπό-
μενη τιμή 

 
 Ο χρήστης προσπαθεί να εισάγει ένα δεδομένο στο γράφημα, το οποίο δεν είναι 
ένας έγκυρος ακέραιος αριθμός της Java (Σχήμα 5.15) 

 

 
Σχήμα 5.15: Μη επιτρεπτή ακέραια τιμή κατά την εισαγωγή ενός δεδομένου 

 

Να σημειωθεί ότι τα προειδοποιητικά μηνύματα συνοδεύονται από έναν χα-
ρακτηριστικό ήχο έτσι ώστε ο χρήστης να αντιληφθεί ότι έκανε κάποια λανθασμένη 
ενέργεια. 

5.2.2 Περιγραφή των επιλογών του μενού 

Στο Σχήμα 5.16 απεικονίζονται τα κουμπιά και οι λίστες επιλογών που χρησιμοποι-
ούνται για την πλοήγηση του χρήστη όταν το λογισμικό εκτελείται ως Java applet. 
Στο Σχήμα 5.17 φαίνεται η γραμμή μενού του λογισμικού όταν αυτό εκτελείται ως  
Java εφαρμογή. Να σημειώσουμε ότι οι λειτουργίες των κουμπιών και των λιστών 
επιλογής είναι πανομοιότυπες με τις επιλογές του μενού.  

                                                 
1 Όπως θα δούμε στη συνέχεια για να σχεδιάσει ο χρήστης έναν νέο κόμβο πρέπει να κάνει διπλό κλικ 
μέσα στην περιοχή σχεδίασης 
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Σχήμα 5.16: Κουμπιά και λίστες επιλογών 

 

 
Σχήμα 5.17: Γραμμή μενού 

 
Στο Σχήμα 5.18 φαίνονται οι επιλογές της πρώτης λίστας “CREATE NEW 

GRAPH”. Η πρώτη επιλογή της λίστας με όνομα “DIRECTED GRAPH” δημιουργεί 
ένα καινούριο προσανατολισμένο γράφημα το οποίο δεν έχει κανένα κόμβο και κανέ-
να τόξο. Ταυτόχρονα ο χρήστης μπαίνει μέσα στο συντάκτη γραφημάτων και μπορεί 
να σχεδιάσει το νέο γράφημα. Παρόμοια η επιλογή “UNDIRECTED GRAPH”  δημι-
ουργεί ένα καινούριο μη προσανατολισμένο γράφημα. Παρόμοιες είναι οι λειτουργίες 
των δύο επιλογών “New Directed Graph” και “New Undirected Graph” του μενού 
“New Graph” (Σχήμα 5.19). 

Να σημειωθεί ότι αν ο χρήστης σχεδίασε ήδη ένα γράφημα και επιλέξει να 
δημιουργήσει ένα νέο, το λογισμικό θα ενημερώσει το χρήστη ότι το τρέχον γράφημα 
θα χαθεί (Σχήμα 5.20). 

 

 
Σχήμα 5.18: Η λίστα επιλογών “CREATE NEW GRAPH” 

 

 
Σχήμα 5.19: Το μενού “New Graph” 

 

 
Σχήμα 5.20: Προειδοποιητικό μήνυμα ότι το τρέχον γράφημα θα χαθεί 

 
Στο Σχήμα 5.21 φαίνονται το κουμπί “VIEW AND DRAW GRAPH”. Κάνοντας 

κλικ στο κουμπί ο χρήστης ουσιαστικά μπαίνει μέσα στο συντάκτη γραφημάτων και 
μπορεί να συνεχίσει να σχεδιάζει (τροποποιεί) ένα ήδη υπάρχον γράφημα. Παρόμοια 
είναι η λειτουργία της επιλογής “View And Draw Graph” του μενού “View And Draw 
Graph” (Σχήμα 5.22). 

Να σημειωθεί ότι αν ο χρήστης κάνει κλικ στο  κουμπί “VIEW AND DRAW 
GRAPH” ή στην επιλογή “View And Draw Graph” του μενού “View And Draw 
Graph” χωρίς να έχει δημιουργήσει προηγουμένως ένα γράφημα, θα πάρει το μήνυμα 
που φαίνεται στο  (Σχήμα 5.23). 
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Σχήμα 5.21: Το κουμπί “VIEW AND DRAW GRAPH” 

 

 
Σχήμα 5.22: Το μενού “View and Draw Graph” 

 

 
Σχήμα 5.23: Μήνυμα προς το χρήστη ότι πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο γράφημα 

 

Στο Σχήμα 5.24 φαίνονται το κουμπί “INPUT DATA”. Κάνοντας κλικ στο 
κουμπί αυτό ο χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα (προσφορές/ζητήσεις κόμβων και 
κόστη τόξων/πλευρών) για το γράφημα που μόλις δημιούργησε. Τη στιγμή που εισά-
γει τα δεδομένα ο χρήστης μπορεί να βλέπει ταυτόχρονα το γράφημα. Η πραγματική 
εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με το πάτημα των κουμπιών “INPUT NODE DATA” 
και “INPUT ARC DATA” (Σχήμα 5.8). Η λειτουργία της επιλογής “Input Data for 
Graph” του μενού “Input Data” (Σχήμα 5.25) είναι παρόμοια με το κουμπί “INPUT 
DATA”. 

Καθώς ο χρήστης εισάγει την τιμή του κόστους ενός τόξου ή την τιμή της 
προσφοράς/ζήτησης κάποιου κόμβου, το λογισμικό δε θα επιτρέψει στο χρήστη να 
πληκτρολογήσει οποιονδήποτε άλλον χαρακτήρα εκτός από αριθμό και το σύμβολο 
μείον “−”. Στην μοναδική περίπτωση που ο χρήστης εισάγει το μείον στο τέλος του 
αριθμού (π.χ. 20−) θα ακούσει έναν χαρακτηριστικό ήχο, η λάθος τιμή θα μηδενιστεί 
ενώ παράλληλα στην κόκκινη ετικέτα θα γραφτεί το μήνυμα “GIVE A VALID 
INTEGER FROM: -2147483648 TO: 2147483647”. Οι προηγούμενες τιμές καθορί-
ζουν το εύρος τιμών των ακέραιων αριθμών της γλώσσας Java. 

Να σημειωθεί ότι αν ο χρήστης κάνει κλικ στο  κουμπί “INPUT DATA” ή 
στην επιλογή “Input Data for Graph” του μενού “Input Data”, χωρίς να έχει δημι-
ουργήσει προηγουμένως ένα γράφημα, μέσα στην περιοχή σχεδίασης θα γραφεί το 
μήνυμα “Graph Data incomplete”. 

 
Σχήμα 5.24: Το κουμπί “INPUT DATA” 

 

 
Σχήμα 5.25: Το μενού “Input Data” 

 
Στο Σχήμα 5.26 φαίνονται οι επιλογές της λίστας “VIEW MATRICES”. Η 

πρώτη επιλογή με όνομα “ADJACENCY MATRIX” απεικονίζει τη μήτρα γειτονιάς 
(adjacency matrix) ενός γραφήματος ενώ η επιλογή “NODE-ARC MATRIX” απεικο-
νίζει τη μήτρα κόμβων-τόξων (node-arc matrix) ενός γραφήματος. 

Παρόμοιες είναι οι λειτουργίες των δύο επιλογών “Adjacency Matrix” και 
“Node-Arc Matrix” του μενού “View Matrices” (Σχήμα 5.27).  Στο Σχήμα 5.28 φαίνε-
ται η μήτρα γειτονιάς για το γράφημα στο Σχήμα 5.8, όπως παράγεται από το λογι-
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σμικό. Επίσης στο Σχήμα 5.29 απεικονίζεται η μήτρα κόμβων-τόξων για το ίδιο γρά-
φημα.  

 

 
Σχήμα 5.26: Η λίστα επιλογών “VIEW MATRICES” 

 

 
Σχήμα 5.27: Το μενού “View Matrices” 

 
 

 
Σχήμα 5.28: Μήτρα γειτονιάς για το γράφημα που απεικονίζεται στο Σχήμα 5.8 
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Σχήμα 5.29: Μήτρα κόμβων-τόξων για το γράφημα που απεικονίζεται στο Σχήμα 5.8 

 
Στο Σχήμα 5.30 φαίνονται κάποιες από τις επιλογές της λίστας “SOLVE A 

PROBLEM” όταν το λογισμικό εκτελείται σαν Java Applet, ενώ στο Σχήμα 5.31 α-
πεικονίζονται όλες οι επιλογές του μενού “Solve A Problem” όταν το λογισμικό εκτε-
λείται ως εφαρμογή Java. 

  Τα στοιχεία της λίστας επιλογών όπως και οι επιλογές του μενού είναι: 
“DFS”, “BFS”, “Topological Sorting”, “DAG1 Shortest Paths”, “DAG2 Shortest 
Paths”, “Dijkstra”, “Improved Dijkstra”, “Bellman-Ford”, “Prim”, “Kruskal”, “Net-
work Simplex” και “Network Simplex Animation”. Αν ο χρήστης επιλέξει ένα στοιχείο 
της λίστας ή του μενού οπτικοποιείται ο αντίστοιχος αλγόριθμος που περιγράψαμε 
αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. Εξαίρεση αποτελεί η τελευταία επιλογή “Network Sim-
plex Animation” με την οποία ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια δυναμική οπτικο-
ποίηση (κίνηση) του αλγορίθμου Network Simplex. 

 

 
Σχήμα 5.30: Η λίστα επιλογών “SOLVE A PROBLEM” 
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Σχήμα 5.31: Το μενού “Solve A Problem” 
 

Ας περιγράψουμε τώρα πως εκτελείται η οπτικοποίηση ενός αλγορίθμου στην 
περίπτωση που το λογισμικό εκτελείται ως Java εφαρμογή. Στην περίπτωση που το 
λογισμικό εκτελείται ως Java applet η εκτέλεση είναι παρόμοια. 

 Αφού ο χρήστης σχεδιάσει ένα προσανατολισμένο ή μη προσανατολισμένο 
γράφημα και εισάγει σε αυτό τα απαραίτητα δεδομένα με τη βοήθεια του μενού 
“Input Data”, επιλέγει έναν αλγόριθμο από το μενού “Solve A Problem”. Τότε εμφα-
νίζεται η γραμμή που απεικονίζεται στο Σχήμα 5.32. Αυτή η γραμμή περιέχει τέσσερα 
(4) κουμπιά, μια οριζόντια γραμμή κύλισης (scrollbar) και δύο (2) ετικέτες. Με τα 
στοιχεία αυτά ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την εκτέλεση μιας οπτικοποίησης.  

Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια οπτικοποίηση: 

 Είτε βήμα-βήμα (βήμα μπρος και βήμα πίσω)   

 Είτε μονομιάς (χωρίς διακοπή). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ρυθμίσει και την 
ταχύτητα εκτέλεσης της οπτικοποίησης. 

Η πρώτη ετικέτα (τέρμα αριστερά) πληροφορεί το χρήστη ότι η ταχύτητα της 
εκτέλεσης μπορεί να κυμαίνεται από 0 μέχρι 3000 milliseconds (ms). Η τιμή 0 ms 
αντιστοιχεί στην πιο γρήγορη εκτέλεση μιας οπτικοποίησης ενώ η τιμή 3000 ms στην 
πιο αργή. 

 Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα εκτέλεσης μιας οπτικοποίησης 
από τη γραμμή κύλισης (scrollbar) που βρίσκεται δεξιά της πρώτης ετικέτας. 

Η δεύτερη ετικέτα (δεξιά της γραμμής κύλισης) απεικονίζει την τρέχουσα τιμή 
της ταχύτητας εκτέλεσης σύμφωνα με την προτίμηση του χρήστη. Καθώς ο χρήστης 
αλλάζει την ταχύτητα εκτέλεσης (μετακινώντας τη γραμμή κύλισης) ενημερώνεται 
ταυτόχρονα και η τιμή της ετικέτας. 

Το κουμπί “RUN ALGORITHM” έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη εκτέλεσης 
της οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου σύμφωνα με την ταχύτητα που καθόρισε ο χρή-
στης από τη γραμμή κύλισης. 

Το κουμπί “<<| STEP BACKWARD” έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση μιας 
οπτικοποίησης ένα βήμα πίσω. 

Το κουμπί “STEP FORWARD |>>” έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση μιας 
οπτικοποίησης ένα βήμα εμπρός.  

Να σημειωθεί ότι η ταχύτητα της εκτέλεσης δεν επηρεάζει μια οπτικοποίηση 
όταν αυτή εκτελείται βήμα-βήμα 
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Τέλος το κουμπί “STOP”, διακόπτει την εκτέλεση μιας οπτικοποίησης μόνο 
στην περίπτωση που αυτή εκτελείται βήμα-βήμα.  

Να σημειωθεί ότι παράλληλα με την οπτικοποίηση ενός αλγορίθμου απεικονί-
ζονται και οι τιμές των μεταβλητών του από την πρώτη επανάληψη μέχρι και την τρέ-
χουσα. Οι τιμές αυτές απεικονίζονται  μέσα στο παράθυρο που βρίσκεται δεξιά από 
το συντάκτη γραφημάτων (Σχήμα 5.9). 

Συνεπώς το λογισμικό απεικονίζει ολόκληρη την ιστορία της εκτέλεσης ενός 
αλγορίθμου. Πιστεύουμε ότι αυτό το χαρακτηριστικό θα διευκολύνει τους φοιτητές 
καθώς τρέχουν έναν αλγόριθμο «με το χέρι» , στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν 
τη λειτουργία του. 

 

 
Σχήμα 5.32: Η γραμμή με τα στοιχεία ελέγχου της εκτέλεσης μιας οπτικοποίησης 

 
Τέλος στο Σχήμα 5.33 φαίνεται το μενού “Exit”, το οποίο αποτελείται από τη 

μοναδική επιλογή “Exit Application”. Η τελευταία επιλογή προκαλεί την έξοδο από 
το λογισμικό όταν αυτό τρέχει ως Java εφαρμογή. Να σημειωθεί ότι αυτή η λειτουρ-
γία δεν υποστηρίζεται όταν το λογισμικό τρέχει ως Java applet. 

 

 

Σχήμα 5.33: Το μενού “Exit” 
 

5.2.3 Ο Συντάκτης γραφημάτων (Graph Editor) 

Ο συντάκτης γραφημάτων υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες. 

 Δημιουργία νέου κόμβου. Για να σχεδιάσει έναν νέο κόμβο ο χρήστης πρέπει να 
κάνει διπλό κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή σχεδίασης. Στην πάνω αριστερή 
γωνία του κόμβου θα απεικονιστεί η προσφορά του ή η ζήτησή του, η οποία αρχι-
κά ισούται με 0. Πριν τη σχεδίαση ενός νέου κόμβου ο χρήστης πρέπει να λάβει 
υπόψη του τις τιμές των παραμέτρων nodeToNodeDistance και 
nodeDistanceFromCanvasBorder ώστε να μην τις παραβιάσει, γιατί διαφορετικά 
το λογισμικό θα παράγει μήνυμα λάθους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο μέγι-
στος αριθμός κόμβων που υποστηρίζει το λογισμικό ισούται με 15. 

 Δημιουργία νέου τόξου/πλευράς. Για να σχεδιάσει ένα νέο τόξο/πλευρά έστω (i, j) , 
ο χρήστης πρέπει να κάνει αρχικά κλικ μέσα στον κόμβο i και στη συνέχεια να 
σύρει (drag) το ποντίκι ελευθερώνοντάς το μέσα στον κόμβο j. Ο μέγιστος αριθ-
μός τόξων/πλευρών που υποστηρίζει το λογισμικό ισούται με 28. 

 Διαγραφή κόμβου. Για να διαγράψει έναν κόμβο ο χρήστης πρέπει να κάνει διπλό 
κλικ μέσα στον κόμβο με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού ή εναλλακτικά πρέπει να 
κρατήσει πατημένο το πλήκτρο Control και να κάνει κλικ (με το αριστερό πλή-
κτρο) μέσα στον κόμβο. Μαζί με τον κόμβο διαγράφονται όλα τα τόξα που προ-
σπίπτουν σε αυτόν. 
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 Διαγραφή τόξου. Για να διαγράψει ένα τόξο/πλευρά έστω (i, j), ο χρήστης πρέπει 
να κάνει αρχικά δεξί κλικ μέσα στον κόμβο i και στη συνέχεια να σύρει (drag) το 
ποντίκι ελευθερώνοντάς το μέσα στον κόμβο j. Εναλλακτικά μπορεί να σύρει με 
το αριστερό πλήκτρο αλλά να κρατάει ταυτόχρονα πατημένο το πλήκτρο Control. 

5.3 Παραδείγματα οπτικοποίησης για προσανατολισμένα γραφήμα-

τα. 

Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε την οπτικοποίηση κάποιων αλγορίθμων 
προσανατολισμένων γραφημάτων χρησιμοποιώντας το λογισμικό που αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια της διατριβής. 

5.3.1 Ο αλγόριθμος DFS 

Ο χρήστης σχεδιάζει πρώτα ένα νέο προσανατολισμένο γράφημα χρησιμοποιώντας 
το συντάκτη γραφημάτων του λογισμικού. 

Κατόπιν κάνει κλικ στην επιλογή “DFS” του μενού “Solve A Problem”. Τότε 
κάτω από το βασικό μενού της εφαρμογής εμφανίζεται η γραμμή με τα στοιχεία ελέγ-
χου της οπτικοποίησης που περιγράψαμε παραπάνω. Ο χρήστης έχει δύο (2) επιλογές: 

 Είτε να εκτελέσει την οπτικοποίηση του αλγορίθμου μονομιάς (χωρίς διακοπή) 
πατώντας το κουμπί  “RUN ALGORITHM”, καθορίζοντας (προαιρετικά) την τα-
χύτητα εκτέλεσής της 

 Είτε να εκτελέσει την οπτικοποίηση βήμα-βήμα πατώντας το κουμπί  “STEP 
FORWARD |>>” (για βήμα εμπρός) ή το κουμπί “<<| STEP BACKWARD” (για 
βήμα πίσω). 

Στο Σχήμα 5.35 απεικονίζεται το 1ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης με το 
πάτημα του κουμπιού “STEP FORWARD |>>”, στο Σχήμα 5.36 το 2ο βήμα εκτέλε-
σης, στο Σχήμα 5.37 το 3ο βήμα, στο Σχήμα 5.38 το 4ο βήμα, στο Σχήμα 5.39 το 5ο 
και στο Σχήμα 5.40 το 6ο και τελευταίο βήμα της οπτικοποίησης. 

Σε κάθε βήμα απεικονίζουμε τη σειρά με την οποία επισκέπτονται οι κόμβοι 
του γραφήματος (μέσα σε ένα πράσινο παραλληλόγραμμο). Καθώς επισκεπτόμαστε 
έναν κόμβο τον εισάγουμε ταυτόχρονα στο δέντρο διάσχισης. Τα τόξα αυτού του δέ-
ντρου απεικονίζονται με πράσινο χρώμα. Επίσης όταν ένας κόμβος επισκεφτεί μπαί-
νει στη στοίβα (stack). 

Να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με την οπτικοποίηση απεικονίζονται και οι τι-
μές των μεταβλητών του αλγορίθμου μέσα στο σιέλ παράθυρο, το οποίο βρίσκεται 
δεξιά από το παράθυρο της οπτικοποίησης. Οι πληροφορίες που παρέχουμε στο φοι-
τητή ώστε να κατανοήσει καλύτερα τον συγκεκριμένο αλγόριθμο, αφορούν τα περιε-
χόμενα της στοίβας, η οποία χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του αλγορίθμου. Στο 
τέλος της εκτέλεσης της οπτικοποίησης το λογισμικό ενημερώνει το χρήστη αν το 
γράφημα είναι απλά συνεκτικό ή όχι. 

Τέλος να παρατηρήσουμε ότι το λογισμικό πληροφορεί το χρήστη για το τέ-
λος της  οπτικοποίησης παράγοντας έναν χαρακτηριστικό ήχο. 
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Σχήμα 5.34: Ένα προσανατολισμένο γράφημα  

 

 
Σχήμα 5.35: Ο χρήστης πατάει το κουμπί “STEP FORWARD |>>” 1η φορά 
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Σχήμα 5.36: Ο χρήστης πατάει το κουμπί “STEP FORWARD |>>” 2η φορά 

 
 

 
Σχήμα 5.37: Ο χρήστης πατάει το κουμπί “STEP FORWARD |>>” 3η φορά 
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Σχήμα 5.38: Ο χρήστης πατάει το κουμπί “STEP FORWARD |>>” 4η φορά 

 
 

 
Σχήμα 5.39: Ο χρήστης πατάει το κουμπί “STEP FORWARD |>>” 5η φορά 
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Σχήμα 5.40: Ο χρήστης πατάει το κουμπί “STEP FORWARD |>>” για 6η και τελευ-

ταία φορά 
 

5.3.2 O αλγόριθμος BFS 

Η οπτικοποίηση του αλγορίθμου BFS από το λογισμικό είναι παρόμοια με αυτή του 
αλγορίθμου DFS. Τα επόμενα έξι (6) σχήματα απεικονίζουν  τα βήματα της οπτικο-
ποίησης του αλγορίθμου για το ίδιο γράφημα που χρησιμοποιήθηκε για τον DFS 
(Σχήμα 5.34). 
 

 
Σχήμα 5.41: 1ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου BFS 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Περιγραφή και Λειτουργία του Λογισμικού Οπτικοποίησης Αλγορίθμων 

109 

 

 
Σχήμα 5.42: 2ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου BFS 

 

 
Σχήμα 5.43: 3ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου BFS 
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Σχήμα 5.44: 4ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου BFS 

 

 
Σχήμα 5.45: 5ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου BFS 
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Σχήμα 5.46: 6ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου BFS 

 

5.3.3 O αλγόριθμος εντοπισμού προσανατολισμένων κύκλων 

Για την οπτικοποίηση του αλγορίθμου εντοπισμού προσανατολισμένων κύκλων χρη-
σιμοποιήθηκαν διακεκομμένες γραμμές οι οποίες δείχνουν πως όταν ένας κόμβος 
παίρνει ετικέτα τότε διαγράφονται όλα τα εξερχόμενα τόξα του. 

Ο χρήστης σχεδιάζει ένα νέο προσανατολισμένο γράφημα χρησιμοποιώντας 
το συντάκτη γραφημάτων του λογισμικού (Σχήμα 5.47). 

Κατόπιν κάνει κλικ στην επιλογή “Topological Sorting” του μενού “Solve A 
Problem”. Πάλι υπάρχουν δύο (2) επιλογές εκτέλεσης της οπτικοποίησης: η απευθεί-
ας (χωρίς διακοπή) και η βηματική. Τα έξι βήματα της εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
του συγκεκριμένου αλγορίθμου απεικονίζονται από το Σχήμα 5.48 μέχρι και το 
Σχήμα 5.53. 
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Σχήμα 5.47: Ένα προσανατολισμένο γράφημα 

 

 
Σχήμα 5.48: 1ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
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Σχήμα 5.49: 2ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 

 
 

 
Σχήμα 5.50: 3ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
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Σχήμα 5.51: 4ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 

 

 
Σχήμα 5.52: 5ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
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Σχήμα 5.53: 6ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 

 

5.3.4 Ελάχιστοι δρόμοι σε άκυκλα δίκτυα: ο αλγόριθμος DAG1 

Για την οπτικοποίηση του αλγορίθμου DAG1 ο χρήστης με τη βοήθεια του συντάκτη 
γραφημάτων σχεδιάζει ένα άκυκλο δίκτυο (Σχήμα 5.54) και καταχωρεί κόστη στα 
τόξα του (Σχήμα 5.55). 

Κατόπιν κάνει κλικ στην επιλογή “DAG1” του μενού “Solve A Problem”. Τα 
επτά βήματα της εκτέλεσης της οπτικοποίησης του αλγορίθμου απεικονίζονται από 
το Σχήμα 5.56 μέχρι και το Σχήμα 5.62. Να σημειωθεί ότι στο πρώτο βήμα της οπτι-
κοποίησης παράγεται η τοπολογική διάταξη του δικτύου. Επίσης τα τόξα του δέντρου 
ελαχίστων δρόμων απεικονίζονται με πράσινο χρώμα. 
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Σχήμα 5.54: Ένα άκυκλο δίκτυο 

 
 

 
Σχήμα 5.55: Ο χρήστης εισάγει κόστη στα τόξα του δικτύου 
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Σχήμα 5.56: 1ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG1 

 

 
Σχήμα 5.57: 2ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG1 
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Σχήμα 5.58: 3ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG1 

 

 
Σχήμα 5.59: 4ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG1 
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Σχήμα 5.60: 5ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG1 

 

 
Σχήμα 5.61: 6ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG1 
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Σχήμα 5.62: 7ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG1 

5.3.5 Ελάχιστοι δρόμοι σε άκυκλα δίκτυα: ο αλγόριθμος DAG2 

Η οπτικοποίηση του αλγορίθμου DAG2 είναι παρόμοια με αυτή του DAG1. Το νέο 
παράδειγμα δικτύου απεικονίζεται στο Σχήμα 5.63 ενώ τα κόστη του δικτύου στο 
Σχήμα 5.64. Ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή “DAG2” του μενού “Solve A Prob-
lem” για να ξεκινήσει να εκτελεί την οπτικοποίηση του αλγορίθμου.  

Τα έντεκα βήματα της εκτέλεσης της οπτικοποίησης του αλγορίθμου απεικο-
νίζονται από το Σχήμα 5.65 μέχρι και το Σχήμα 5.75.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Περιγραφή και Λειτουργία του Λογισμικού Οπτικοποίησης Αλγορίθμων 

121 

 
Σχήμα 5.63: Ένα άκυκλο δίκτυο 

 

 
Σχήμα 5.64: Ο χρήστης εισάγει κόστη στα τόξα του δικτύου 
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Σχήμα 5.65: 1ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 

 

 
Σχήμα 5.66: 2ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 
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Σχήμα 5.67: 3ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 

 

 
Σχήμα 5.68: 4ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 
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Σχήμα 5.69: 5ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 

 

 
Σχήμα 5.70: 6ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 
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Σχήμα 5.71: 7ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 

 

 
Σχήμα 5.72: 8ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 
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Σχήμα 5.73: 9ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 

 

 
Σχήμα 5.74: 10ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 
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Σχήμα 5.75: 11ο βήμα της οπτικοποίησης του αλγορίθμου DAG2 

 

5.3.6 Ο αλγόριθμος Dijkstra 

Ένα παράδειγμα γραφήματος που σχεδιάζει ο χρήστης για την οπτικοποίηση του αλ-
γορίθμου Dijkstra  φαίνεται στο Σχήμα 5.76. 

 

 
Σχήμα 5.76: Ο χρήστης σχεδιάζει ένα προσανατολισμένο γράφημα 
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Στη συνέχεια με τη βοήθεια του μενού “Input Data” μπορεί κανείς να εισάγει 
δεδομένα στο γράφημα (Σχήμα 5.77). Ο αλγόριθμος Dijkstra απαιτεί δεδομένα μόνο 
για τα κόστη (μήκη) των τόξων.  Ακόμη ο αλγόριθμος δε λειτουργεί για αρνητικά μή-
κη τόξων. Έτσι στην περίπτωση που δοθούν αρνητικές τιμές για τα κόστη, απεικονί-
ζεται το μήνυμα “Graph has negative arc costs. Dijkstra can not be applied” μέσα 
στην περιοχή σχεδίασης. 

 

 
Σχήμα 5.77: Ο χρήστης εισάγει κόστη για τα τόξα του γραφήματος 

 

Κατόπιν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή “Dijkstra” του μενού “Solve A 
Problem” για να εκτελέσει την οπτικοποίηση του αλγορίθμου. Τα πέντε βήματα της 
οπτικοποίησης απεικονίζονται από το Σχήμα 5.78 μέχρι και το Σχήμα 5.82. 

Όπως φαίνεται στα σχήματα έχουμε χρησιμοποιήσει χρώματα με σκοπό την 
καλύτερη κατανόηση του αλγορίθμου. Οι κόμβοι του συνόλου S δείχνονται με πρά-
σινο χρώμα ενώ οι κόμβοι του συνόλου S′ με κόκκινο. Επίσης τα τόξα του δέντρου 
ελαχίστων δρόμων απεικονίζονται και αυτά με πράσινο χρώμα.  
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Σχήμα 5.78: 1ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Dijkstra  

 

 
Σχήμα 5.79: 2ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Dijkstra 
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Σχήμα 5.80: 3ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Dijkstra 

 
 
 

 
Σχήμα 5.81: 4ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Dijkstra  

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Περιγραφή και Λειτουργία του Λογισμικού Οπτικοποίησης Αλγορίθμων 

131 

 
Σχήμα 5.82: 5ο και τελευταίο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Dijkstra 

 

5.3.7 Ο αλγόριθμος Bellman-Ford 

Στο Σχήμα 5.83 φαίνεται ένα δίκτυο με αρνητικά κόστη τόξων πάνω στο οποίο θα 
εκτελεστεί η οπτικοποίηση του αλγορίθμου Bellman-Ford. Κάνοντας ο χρήστης κλικ 
στην επιλογή “Bellman-Ford” του μενού “Solve A Problem” μπορεί να εκτελέσει την 
οπτικοποίηση του αλγορίθμου. Τα στιγμιότυπα του δικτύου που απεικονίζονται από 
το Σχήμα 5.85 μέχρι και το Σχήμα 5.88 αντιστοιχούν στις τέσσερις επαναλήψεις του 
βρόχου όσο του αλγορίθμου. Να σημειώσουμε ότι στην 5η επανάληψη του βρόχου 
όσο δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο δίκτυο και ο αλγόριθμος τερματίζει. Τέλος τα τό-
ξα του δέντρου ελαχίστων δρόμων απεικονίζονται με πράσινο χρώμα. 
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Σχήμα 5.83: Ένα δίκτυο με αρνητικά κόστη τόξων. 
 

 

Σχήμα 5.84: Εισάγοντας δεδομένα στο δίκτυο 
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Σχήμα 5.85: Το δίκτυο της 1ης επανάληψης του βρόχου όσο 
 

 

Σχήμα 5.86: Το δίκτυο της 2ης επανάληψης του βρόχου όσο 
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Σχήμα 5.87: Το δίκτυο της 3ης επανάληψης του βρόχου όσο 
 

 

Σχήμα 5.88: Το δίκτυο της 4ης επανάληψης του βρόχου όσο 
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5.4 Παραδείγματα οπτικοποίησης για μη προσανατολισμένα γρα-

φήματα. 

Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε την οπτικοποίηση αλγορίθμων μη προσανα-
τολισμένων γραφημάτων χρησιμοποιώντας το λογισμικό μας. 
 

5.4.1 Ο αλγόριθμος Kruskal 

Για την οπτικοποίηση του αλγορίθμου Kruskal ο χρήστης με τη βοήθεια του συντά-
κτη γραφημάτων σχεδιάζει ένα μη προσανατολισμένο γράφημα (Σχήμα 5.89) και κα-
ταχωρεί κόστη στα τόξα του (Σχήμα 5.90). 

Κατόπιν κάνει κλικ στην επιλογή “Kruskal” του μενού “Solve A Problem”. Τα 
έξι βήματα της εκτέλεσης της οπτικοποίησης του αλγορίθμου απεικονίζονται από το 
Σχήμα 5.91 μέχρι και το Σχήμα 5.96. Να σημειωθεί ότι τα τόξα του ελάχιστου δέ-
ντρου καλύμματος απεικονίζονται με πράσινο χρώμα. 

 

 
Σχήμα 5.89: Ένα μη προσανατολισμένο γράφημα 
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Σχήμα 5.90: Εισάγοντας δεδομένα στα τόξα του γραφήματος 

 

 
Σχήμα 5.91: 1ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Kruskal 
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Σχήμα 5.92: 2ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Kruskal 

 
 

 
Σχήμα 5.93: 3ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Kruskal 
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Σχήμα 5.94: 4ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Kruskal 

 

 
Σχήμα 5.95: 5ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Kruskal 
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Σχήμα 5.96: 6ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Kruskal 

 

5.4.2 Ο αλγόριθμος Prim 

Τέλος για την οπτικοποίηση του αλγορίθμου Prim ο χρήστης σχεδιάζει πάλι ένα μη 
προσανατολισμένο γράφημα (Σχήμα 5.97) και καταχωρεί κόστη στα τόξα του (Σχήμα 
5.98). 

Κατόπιν κάνει κλικ στην επιλογή “Prim” του μενού “Solve A Problem”. Τα 
πέντε βήματα της εκτέλεσης της οπτικοποίησης του αλγορίθμου απεικονίζονται από 
το Σχήμα 5.99 μέχρι και το Σχήμα 5.103. Να σημειωθεί ότι τα τόξα του ελάχιστου 
δέντρου καλύμματος απεικονίζονται με πράσινο χρώμα όπως και στον αλγόριθμο 
Kruskal. Επίσης επειδή ο αλγόριθμος Prim έχει την ίδια λογική με τον αλγόριθμο 
Dijkstra, οι κόμβοι του συνόλου S απεικονίζονται με πράσινο χρώμα, ενώ οι κόμβοι 
του συνόλου S′ με κόκκινο. 
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Σχήμα 5.97: Ένα μη προσανατολισμένο γράφημα 

 

 
Σχήμα 5.98: Εισάγοντας δεδομένα στα τόξα του γραφήματος 
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Σχήμα 5.99: 1ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Prim 

 
 

 
Σχήμα 5.100: 2ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Prim 
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Σχήμα 5.101: 3ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Prim 

 

 
Σχήμα 5.102: 4ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Prim 
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Σχήμα 5.103: 5ο βήμα οπτικοποίησης του αλγορίθμου Prim 

  

5.5 Παρουσίαση – περιγραφή της υλοποίησης σε Java 

Η υλοποίηση του λογισμικού έγινε στη γλώσσα προγραμματισμού Java χρησιμοποι-
ώντας το πακέτο AWT (Abstract Window Toolkit). Η βασική κλάση του λογισμικού 
είναι η κλάση GraphAlgorithmsV1_17. Μέσα σε αυτή την κλάση που είναι μια υπο-
κλάση της κλάσης Applet ορίζονται δύο εσωτερικές κλάσεις: 
 

 Η κλάση MyPanel και  
 Η κλάση MainWindow 

 
Η κλάση MyPanel είναι μια υποκλάση της κλάσης Panel ενώ η κλάση Main-

Window είναι μια υποκλάση της κλάσης Frame. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω δύο εσωτερικές κλάσεις για τον εξής λόγο: 
για να μπορεί η εφαρμογή να τρέχει είτε ως Java applet είτε ως Java εφαρμογή. Χρη-
σιμοποιήσαμε μια μεταβλητή με όνομα inAnApplet η οποία όταν έχει τιμή true το λο-
γισμικό εκτελείται ως Applet ενώ όταν έχει τιμή false εκτελείται ως εφαρμογή. Στην 
αρχή της εφαρμογής αρχικοποιούμε τη μεταβλητή inAnApplet  με την τιμή true. Η 
τιμή της μεταβλητής γίνεται false μόνο όταν εκτελείται η μέθοδος main(), δηλαδή 
μόνο όταν το λογισμικό εκτελείται σαν Java εφαρμογή. 
 

5.5.1 Εκτέλεση του λογισμικού ως Java Applet 

5.5.1.1 Οι μεταβλητές που αποθηκεύουν ένα γράφημα 

Στην κορυφή της κλάσης GraphAlgorithmsV1_17 δηλώνουμε τις μεταβλητές που εί-
ναι απαραίτητες για την αποθήκευση ενός προσανατολισμένου ή μη προσανατολι-
σμένου γραφήματος. Οι μεταβλητές αυτές απεικονίζονται στον επόμενο πίνακα. 
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   // Graph related variables  
   public static final int MAXNODES=15; 
   public static final int MAXARCS=28; 
    // Graph Adjacency Matrix                              
    int Adjacency[][] = new int[MAXNODES][MAXNODES];  
    // Graph NodeArc Incidence Matrix                              
    int nodeArcMatrix[][] = new int[MAXNODES][MAXARCS];  
    boolean[] wasVisited = new boolean[MAXNODES];     
 
    //node arrays   
 
    int[] CoordinateX =new int[MAXNODES];        
    int[] CoordinateY =new int[MAXNODES];           
    int[] CenterX =new int[MAXNODES];                 
    int[] CenterY =new int[MAXNODES];                 
   Color[] nodeColors = new Color[MAXNODES];       
    int[] nodeSupplies = new int[MAXNODES];    
    int[] inDegree    = new int[MAXNODES];  
          
    //arc arrays   
 
    int[] arcOrder       = new int[MAXARCS];    
    Color[] arcColors = new Color[MAXARCS];  
    int[] arcCenterXCoordinate=new int[MAXARCS]; 
    int[] arcCenterYCoordinate=new int[MAXARCS]; 
    int[] arcStartXCoordinate =new int[MAXARCS]; 
    int[] arcStartYCoordinate =new int[MAXARCS]; 
    int[] arcEndXCoordinate   =new int[MAXARCS]; 
    int[] arcEndYCoordinate   =new int[MAXARCS]; 
    int[] arcCosts            =  new int[MAXARCS]; 
    int[] arcStartNode    =  new int[MAXARCS]; 
    int[] arcTargetNode  =  new int[MAXARCS]; 
      
    int currentNodes;    // current number of nodes drawn 
    int currentArcs;   // current number of arcs drawn 
    int startNode,targetNode;    //arc from startNode to targetNode 

Πίνακας 5.1: Οι μεταβλητές για την αποθήκευση ενός γραφήματος 
 

Επειδή το λογισμικό έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα χρησιμοποίησαμε ως μέγι-
στο πλήθος κόμβων την τιμή 15 και ως μέγιστο πλήθος τόξων την τιμή 28. Για κάθε 
κόμβο πέρα από τις συντεταγμένες του κέντρου του αποθηκεύουμε και τις συντεταγ-
μένες της πάνω αριστερής γωνίας ενός νοητού τετραγώνου που τον περικλείει. Τις 
συντεταγμένες αυτές τις αποθηκεύουμε στους πίνακες CoordinateX και CoordinateY. 
Οι τιμές αυτών των συντεταγμένων διευκολύνουν την απεικόνιση του γραφήματος 
στην περιοχή σχεδίασης. Ο πίνακας nodeSupplies αποθηκεύει τις τιμές των προσφο-
ρών ή των ζητήσεων των κόμβων. 

Για κάθε τόξο αποθηκεύουμε τις συντεταγμένες του σημείου αρχής του, του 
σημείου τέλους του καθώς και του κέντρου του. Ο πίνακας arcCosts αποθηκεύει τα 
κόστη των τόξων ενώ ο πίνακας arcOrder τη σειρά με την οποία σχεδιάζονται τα τό-
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ξα. Επίσης για κάθε τόξο χρειαζόμαστε τον κόμβο της αρχής του (arcStartNode) και 
τον κόμβο του τέλους του (arcTargetNode). 

5.5.1.2 Η μέθοδος init() 

Η μέθοδος init() είναι η πρώτη μέθοδος που εκτελείται όταν ξεκινάει η εκτέλεση του 
λογισμικού. Μέσα στη μέθοδο αυτή ορίζονται όλα τα γραφικά στοιχεία του λογισμι-
κού π.χ. Buttons, Choices, Scrollbars, Panels, Labels και TextAreas.  

Τα γραφικά αυτά αντικείμενα, οι λειτουργίες των οποίων περιγράφηκαν στην 
αρχή του παρόντος κεφαλαίου, είναι τα παρακάτω: οι μεταβλητές createNewGraph, 
viewMatrices, problemChooser είναι λίστες επιλογών (Choices). Οι μεταβλητές 
viewAndDrawGraph, inputData, runAlgorithm, previousStepAlgorithm, stepAlgo-
rithm, stopAlgorithm είναι κουμπιά (Buttons). Η μεταβλητή slider είναι τύπου Scroll-
bar. Οι μεταβλητές sliderLabel, sliderResult, message και messageError είναι ετικέ-
τες (Labels). Τέλος οι μεταβλητές algorithmTextArea και helpTextArea είναι περιοχές 
κειμένου (TextAreas). 

Η διάταξη (layout) του applet είναι η BorderLayout και όχι η εξ΄ορισμού που 
είναι η FlowLayout. Αυτό έγινε για να χωριστεί η περιοχή σχεδίασης σε πέντε (5) υ-
ποπεριοχές : βόρεια, νότια, ανατολική, δυτική και κεντρική. Αφού οριστεί η διάταξη 
του applet προστίθενται σε αυτό τα γραφικά αντικείμενα που περιγράφηκαν πιο πά-
νω.  

Στη βόρεια περιοχή του applet προστίθενται τα γραφικά αντικείμενα που έ-
χουν σχέση με τη λειτουργία του λογισμικού. Για παράδειγμα για τη δημιουργία ενός 
νέου γραφήματος, για την προβολή ενός ήδη υπάρχοντος γραφήματος, για την προ-
βολή των μητρών γειτονιάς ή κόμβων-τόξων, για την εισαγωγή δεδομένων σε ένα 
γράφημα, για την εκτέλεση της οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου κ.λ.π.  

Στη νότια περιοχή τοποθετούνται οι ετικέτες που αφορούν μηνύματα προς το 
χρήστη είτε πληροφοριακού χαρακτήρα είτε μηνύματα προειδοποιητικά για κάποια 
λανθασμένη ενέργειά του. 

 Στην ανατολική περιοχή του applet προστίθεται ένα Panel με όνομα cards 
και διάταξη CardLayout.  Σε αυτό το Panel προστίθενται τρία άλλα Panels με ονόμα-
τα help, data και algorithmPanel αντίστοιχα. Αυτή η τεχνική εξοικονομεί χώρο: το 
ίδιο τμήμα του applet μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την εμφάνιση της βοήθειας 
χρήσης του λογισμικού (help), είτε για την εισαγωγή δεδομένων σε ένα γράφημα 
(data) είτε για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων (π.χ. τιμές των μεταβλητών) της 
οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου. 

Τέλος στο κέντρο του applet εισάγουμε τη μεταβλητή (αντικείμενο) drawArea 
που είναι ένα αντικείμενο της κλάσης MyPanel όπως προαναφέραμε. Μέσα σε αυτό 
το γραφικό αντικείμενο λαβαίνει χώρα η σχεδίαση ενός γραφήματος, η απεικόνισή 
του, η απεικόνιση της μήτρας γειτονιάς ή της μήτρας κόμβων-τόξων καθώς και η πα-
ρουσίαση της οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου. Να σημειώσουμε ότι επειδή αφήσαμε 
κενή τη δυτική περιοχή του applet, ο χώρος της δεσμεύτηκε από τις υπόλοιπες περιο-
χές. 

5.5.1.3 Ακροατές γεγονότων (Event Listeners) 

Παράλληλα με την τοποθέτηση των γραφικών αντικειμένων μέσα στο applet προστί-
θενται σε αυτά ακροατές γεγονότων (event listeners) που είναι αντικείμενα αντιστοί-
χων εσωτερικών κλάσεων. Οι ακροατές καθορίζουν τις ενέργειες που θα εκτελεστούν 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Περιγραφή και Λειτουργία του Λογισμικού Οπτικοποίησης Αλγορίθμων 

146 

όταν για παράδειγμα ο χρήστης πατήσει ένα κουμπί ή επιλέξει ένα στοιχείο μιας λί-
στας επιλογών. Ακολουθήσαμε την εξής σύμβαση για τα ονόματα των κλάσεων των 
ακροατών γεγονότων: γράφουμε μπροστά το όνομα της αντίστοιχης μεταβλητής 
(γραφικού αντικειμένου) και στο τέλος τη λέξη Listener. Για παράδειγμα η κλάση 
ViewMatricesItemListener είναι ο ακροατής γεγονότων για τη λίστα επιλογών 
viewMatrices, ενώ η κλάση StepAlgorithmButtonActionListener είναι ο ακροατής γε-
γονότων για το κουμπί stepAlgorithm. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κλάση Ste-
pAlgorithmButtonActionListener. 

 
class StepAlgorithmButtonActionListener implements ActionListener { 
 public   void actionPerformed(ActionEvent e) { 
 if (errorPreviousStep){ 
    algorithmTextArea.setText("ALGORITHM RESULT\n"); 
   algorithmTextArea.append ("================\n"); 
      errorPreviousStep=false; 
 } 
 slider.setValue(0); 
 delay=0; 
 sliderResult.setText("Current Delay :"+String.valueOf(slider.getValue())+ " ms"); 
     
 currentStep++;   //0 initially. currentStep is Class Variable 
   
if (currentStep==1){//only one time.  
     run=false; 
     step=true; 
     inDrawArea=false; 
     drawArea.clear(); 
 } 
  
 drawArea.repaint();  
         
  } //end actionPerformed 
                
}//end class 

Πίνακας 5.2: Η κλάση StepAlgorithmButtonActionListener 
 

Να παρατηρήσουμε ότι τελευταία εντολή στους περισσότερους από τους α-
κροατές γεγονότων της εφαρμογής είναι η εντολή drawArea.repaint() η οποία καλεί 
την μέθοδο update() της κλάσης MyPanel. Η update() καλεί με τη σειρά της τη μέθο-
δο paint() της ίδιας κλάσης. Επειδή με την κλήση της repaint() δεν καθαρίζει η περι-
οχή σχεδίασης (θα περιγράψουμε το γιατί αμέσως παρακάτω), γράψαμε μια ξεχωρι-
στή μέθοδο για αυτό το σκοπό: τη μέθοδο clear().  

5.5.1.4 Η εσωτερική κλάση MyPanel 

Όταν η εφαρμογή εκτελείται ως Applet η γραφική σχεδίαση και απεικόνιση γίνεται 
μέσα στο παράθυρο – μεταβλητή με όνομα drawArea που είναι ένα αντικείμενο της 
κλάσης MyPanel.  

Μέσα στην κλάση MyPanel η σχεδίαση πραγματοποιείται στη μέθοδο paint(). 
Να σημειωθεί ότι ακυρώσαμε (override) τη μέθοδο update() ώστε να επιτυχούμε αυ-
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ξητική σχεδίαση. Για παράδειγμα για να σχεδιάσει ο χρήστης καινούρια στοιχεία ενός 
γραφήματος πρέπει τα προηγούμενα στοιχεία που έχει σχεδιάσει να παραμείνουν μέ-
σα στην περιοχή σχεδίασης. Αν δεν ακυρώναμε την update() τότε κάθε φορά που ο 
χρήστης έκανε κάπου διπλό κλικ ή έσερνε το ποντίκι θα έσβηνε το προηγούμενο πε-
ριεχόμενο της περιοχής σχεδίασης. Αυτό θα συνέβαινε διότι μέσα στις μεθόδους που 
χειρίζονται το διπλό κλικ ή το σύρσιμο του ποντικιού καλούμε τη μέθοδο repaint(). 
Στη Java η μέθοδος repaint() καλεί την update() και αυτή με τη σειρά της καλεί την 
paint(). Συνεπώς αν δεν ακυρώναμε την update() η μέθοδος repaint() θα καλούσε α-
πευθείας την paint(), με αποτέλεσμα τον καθαρισμό (διαγραφή) των περιεχομένων 
της περιοχής σχεδίασης. 

Οι μέθοδοι που υλοποιήσαμε για να χειριστούμε τα συμβάντα του ποντικιού 
είναι οι παρακάτω: 

 mouseDown(), η οποία ενεργοποιείται με το απλό πάτημα του ποντικιού 
 mouseMove(), η οποία ενεργοποιείται με τη μετακίνηση του ποντικιού 
 mouseUp(), η οποία ενεργοποιείται όταν ο χρήστης απελευθερώνει το αριστε-
ρό πλήκτρο του ποντικιού  

 mouseDrag(), η οποία ενεργοποιείται όταν ο χρήστης σέρνει το ποντίκι μέσα 
στην περιοχή σχεδίασης (Πίνακας 5.3). 

 
public boolean mouseDrag(Event e, int x,int y) 
{   
 
  if ( (e.metaDown() || e.controlDown()) &(inDrawArea)){//ctrl down or right click 
      rightClickOrCtrlDown=true; 
  } 
  if (inDrawArea){ 
      mxDrag = x;   
      myDrag = y; 
      mouseDrag = true; 
      repaint();   
  } 
return(true); 
} 

Πίνακας 5.3: Η μέθοδος mouseDrag 
 
Άλλες μέθοδοι που υλοποιούμε μέσα στην κλάση MyPanel είναι: 
 

 η clear(), η οποία σβήνει την περιοχή σχεδίασης 
 η displayGraph(), η οποία απεικονίζει το γράφημα που σχεδίασε ο χρήστης 
 η deleteArc(), η οποία διαγράφει ένα τόξο κάποιου γραφήματος  
 η deleteNode(),η οποία διαγράφει ένα κόμβο κάποιου γραφήματος 
 η displayNode(), η οποία απεικονίζει έναν κόμβο κάποιου γραφήματος και  
 η displayArc(), η οποία απεικονίζει ένα τόξο κάποιου γραφήματος. 

 

5.5.1.5 Η μέθοδος paint() της κλάσης MyPanel 

Η μέθοδος paint() αποτελεί τον κορμό του λογισμικού. Η εκτέλεση μιας λειτουργίας 
που επέλεξε ο χρήστης είτε αυτή αφορά τη δημιουργία ενός νέου γραφήματος είτε 
την εκτέλεση της οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου πραγματοποιείται μέσα σε αυτή τη 
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μέθοδο. Μέσα στην paint() υπάρχει μια μεγάλη εντολή διακλάδωσης else if . Σε κάθε 
συνθήκη αυτής της αλυσίδας εξετάζεται η τιμή της μεταβλητής currentTool για να 
αποφασισθεί ποιό τμήμα της εντολής else if θα εκτελεστεί. Θα δώσουμε ένα διευκρι-
νιστικό παράδειγμα ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας του λογισμικού.  

Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει ένα νέο προσανατολι-
σμένο γράφημα και επιλέγει “DIRECTED GRAPH” από τη λίστα επιλογών “CRE-
ATE NEW GRAPH”. Τότε καλείται η μέθοδος itemStateChanged  του ακροατή γε-
γονότων CreateNewGraphItemListener όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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class CreateNewGraphItemListener implements ItemListener { 
  public void itemStateChanged(ItemEvent e) { 
          
switch (createNewGraph.getSelectedIndex()) { 
 case 1: 
      if (currentNodes>0)  {// old graph 
          utilsObj.showModalDialogNewGraph(GraphAlgorithmsV1_18.this); 
       } 
        
      if ( ((currentNodes>0)&(utilsObj.dialogResult==true))|| (currentNodes==0)){ 
         //old graph and yes or new graph 
                   ((CardLayout)cards.getLayout()).show(cards,HELP); 
                   clearArrays(); //clear graph related  Arrays 
        drawArea.clear(); // clear Panel.  
         currentTool="newDirectedGraph"; 
         message.setText(""); 
         inDrawArea=true; 
         sliderPanel.setVisible(false); 
         problemChooser.select(0); 
         theGraphIsDirected=true; 
         theGraphIsUndirected=false; 
 
     } //end if   
      drawArea.repaint( ); 
   break; 
case 2: 
      if (currentNodes>0)  {// old graph 
          utilsObj.showModalDialogNewGraph(GraphAlgorithmsV1_18.this); 
       } 
        
      if ( ((currentNodes>0)&(utilsObj.dialogResult==true))|| (currentNodes==0)){ 
        //old graph and yes or new graph 
            ((CardLayout)cards.getLayout()).show(cards,HELP); 
            clearArrays(); //clear graph related  Arrays 
 drawArea.clear(); // clear Panel.  
 currentTool="newUndirectedGraph"; 
 message.setText(""); 
  inDrawArea=true; 
 sliderPanel.setVisible(false); 
 problemChooser.select(0); 
 theGraphIsDirected=false; 
 theGraphIsUndirected=true; 
 
     } //end if   
     drawArea.repaint( );  
 
     break; 
  
   default:  
    currentTool=""; 
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   break; 
  }//end switch 
   createNewGraph.select(0); 
} //end itemStateChanged 
 
}   //end class 

Πίνακας 5.4: ο ακροατής γεγονότων της λίστας επιλογών createNewGraph 
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Τότε ο έλεγχος του προγράμματος μεταφέρεται στην πρώτη case της εντολής 
switch και εκτελούνται οι αντίστοιχες εντολές με τη σειρά. Η εντολή ((CardLay-
out)cards.getLayout()).show(cards,HELP) απεικονίζει το Panel που περιέχει τη βοή-
θεια του λογισμικού δεξιά από την περιοχή σχεδίασης. Η κλήση της μεθόδου 
clearArrays() δημιουργεί ένα νέο γράφημα ενώ η μέθοδος clear() καθαρίζει την περι-
οχή σχεδίασης. Στη συνέχεια η εντολή καταχώρησης current-
Tool="newDirectedGraph" δίνει την τιμή "newDirectedGraph" στη μεταβλητή cur-
rentTool, ενώ η εντολή message.setText("") μηδενίζει (καθαρίζει) την ετικέτα mes-
sage που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Applet. Η καταχώρηση inDrawArea=true 
δείχνει ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση σχεδίασης, η εντολή slider-
Panel.setVisible(false) κρύβει το Panel με όνομα sliderPanel, το οποίο ενδεχομένως 
να φαινόταν από την εκτέλεση μιας προηγούμενης οπτικοποίησης κάποιου αλγορίθ-
μου. Η εντολή problemChooser.select(0) θέτει σαν τιμή της λίστας επιλογών prob-
lemChooser την πρώτη επιλογή, δηλαδή την τιμή “SOLVE A PROBLEM”. Η επόμε-
νη εντολή theGraphIsDirected=true δείχνει ότι ο χρήστης πρόκειται να δημιουργήσει 
ένα προσανατολισμένο γράφημα ενώ η εντολή theGraphIsUndirected=false δείχνει 
ότι το γράφημα δεν είναι μη προσανατολισμένο. Τέλος η κλήση της μεθόδου repaint( 
) προκαλεί την κλήση της μεθόδου update() η οποία με τη σειρά της καλεί τη μέθοδο 
paint(). Αυτή τη στιγμή δεν εκτελείται καμία επιλογή της εντολής else if, που βρίσκε-
ται μέσα στη μέθοδο paint(), διότι ο χρήστης δεν έχει κάνει καμία ενέργεια μέσα στην 
περιοχή σχεδίασης. 

Στη συνέχεια σχεδιάζει έναν νέο κόμβο κάνοντας διπλό κλικ. Τότε εκτελείται 
εκείνο το τμήμα κώδικα της εντολής else if που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Η μέθοδος validateCoords της κλάσης Utils που βρίσκεται μέσα στη συνθήκη της 
δεύτερης εντολής if, ελέγχει αν οι συντεταγμένες του σημείου στο οποίο ο χρήστης 
έκανε διπλό κλικ είναι έγκυρες, αν δηλαδή δεν παραβιάζουν τις συνθήκες των παρα-
μέτρων της εφαρμογής. Αν οι συντεταγμένες είναι έγκυρες τα δεδομένα του κόμβου 
αποθηκεύονται στους πίνακες του γραφήματος, σχεδιάζεται ο κόμβος καθώς και μια 
ετικέτα στο εσωτερικό του και τέλος απεικονίζεται η τιμή μηδέν (0) σαν τιμή προ-
σφοράς ή ζήτησης στην πάνω αριστερή γωνία του κόμβου. Παράλληλα αυξάνεται η 
τιμή της μεταβλητής currentNodes κατά ένα. Η τιμή αυτή δείχνει το πλήθος των κόμ-
βων που σχεδιάστηκαν. Ταυτόχρονα απεικονίζεται ένα μήνυμα στην μπλέ ετικέτα 
message (στο κάτω τμήμα του applet) για το πλήθος των κόμβων και των τόξων που 
σχεδίασε ο χρήστης. 

Αν οι συντεταγμένες του σημείου στο οποίο ο χρήστης έκανε διπλό κλικ δεν 
είναι έγκυρες ακούγεται ένας ήχος και ταυτόχρονα εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό 
μήνυμα μέσα στην κόκκινη ετικέτα messageError που βρίσκεται δεξιά από την ετικέ-
τα message. 

 
 if ( ((currentTool=="newDirectedGraph")|(currentTool=="newUndirectedGraph")| 
     (currentTool=="viewAndDrawGraph"))         
&(doubleClick==true)&(!rightClickOrCtrlDown)&(currentNodes<=MAXNODES-1) 
) 
{ /*draw nodes* 
   
   if  (utilsObj.validateCoords(currentNodes,mxDoubleClick,myDoubleClick, 
         CoordinateX,CoordinateY,d.width,d.height,  
  myNodeDiameter,myNodeToNodeDistance,myNodeDistanceFromCanvasBorder)) 
 { // validateCoords 
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  messageError.setText(""); 
  currentColor=lightSlateGray;//Color.lightGray; 
  g2d.setColor(currentColor); // set random color light enough 
 
  /*/////////////////Store node data//////////////////////////////////*/ 
  nodeColors[currentNodes]=currentColor; // store node's color 
  CenterX[currentNodes]=mxDoubleClick+(myNodeDiameter/2); 
  CenterY[currentNodes]=myDoubleClick+(myNodeDiameter/2); 
  CoordinateX[currentNodes]=mxDoubleClick;  
  CoordinateY[currentNodes]=myDoubleClick;    
 
  /*///////////////draw node. nodeDiameter 40 pixels initially   */ 
    g2d.fillOval(mxDoubleClick,myDoubleClick,myNodeDiameter, 
                     myNodeDiameter);  
  g2d.setColor(Color.blue); 
   
 /*/////////////////Draw  node labels//////////////////////*/ 
  g2d.setColor(Color.black); 
  int h = myFontMetrics.getHeight(); 
  int w = myFontMetrics.stringWidth(String.valueOf(currentNodes+1)); 
              g2d.drawString(Integer.toString(currentNodes+1), 
                     CenterX[currentNodes]-(w/2), 
          CenterY[currentNodes]+(h/4)); 
 
     /*///////////////draw node's supply    */ 
    if (theGraphIsDirected){ 
       g2d.setColor(Color.blue); 
       g2d.drawString(String.valueOf(nodeSupplies[currentNodes]), 
                      mxDoubleClick-4,myDoubleClick-8); 
               } 
     currentNodes++;//increment number of nodes 
 
   message.setText("THE GRAPH HAS "+Integer.toString(currentNodes)+ 
      " NODES" +" AND "+Integer.toString(currentArcs)+" ARCS/EDGES"+ 
      "    >> MAXIMUM (N,A)=("+MAXNODES+","+MAXARCS+") <<"); 
    currentTool="viewAndDrawGraph"; 
    displayGraph=false; 
  } /* end validateCoords == true*/  
     
       else  /* validateCoords == false*/ 
       {   
         beeper.play(); 
          messageError.setText("VIOLATE COORDINATE CONSTRAINTS 
                "+"("+mxDoubleClick+","+myDoubleClick+")"+" DRAWAREA  
                 SIZE:"+d.width+"*"+d.height); 
         }  /* end else validateCoords == false*/ 
}   /* end if draw nodes*/      
Πίνακας 5.5: το τμήμα κώδικα της εντολής else if που θα εκτελεστεί όταν σχεδιάζε-

ται ένας νέος κόμβος 
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Το σύνολο των επιλογών της αλυσίδας else if είναι: 
 

 Σχεδίαση ενός νέου κόμβου 
 Διαγραφή ενός κόμβου 
 Προβολή και τροποποίηση του γραφήματος 
 Σχεδίαση ενός τόξου 
 Διαγραφή ενός τόξου 
 Προβολή της μήτρας γειτονιάς 
 Προβολή της μήτρας κόμβων-τόξων 
 Εισαγωγή δεδομένων στο γράφημα 
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου DFS καθορίζοντας ταχύτητα εκτέλεσης 
 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου DFS 
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου BFS καθορίζοντας ταχύτητα εκτέλεσης 
 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου BFS 
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου Topological Sorting καθορίζοντας ταχύτητα 
εκτέλεσης 

 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου Topological Sorting 
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου Dijkstra καθορίζοντας ταχύτητα εκτέλεσης 
 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου Dijkstra  
 Μονομιάς εκτέλεση της δεύτερης έκδοσης του αλγορίθμου Dijkstra καθορίζοντας 
ταχύτητα εκτέλεσης 

 Βηματική εκτέλεση της δεύτερης έκδοσης του αλγορίθμου Dijkstra 
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου DAG1 καθορίζοντας ταχύτητα εκτέλεσης 
 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου DAG1 
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου DAG2 καθορίζοντας ταχύτητα εκτέλεσης 
 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου DAG2 
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου Bellman-Ford καθορίζοντας ταχύτητα εκτέ-
λεσης 

 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου Bellman-Ford 
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου Kruskal καθορίζοντας ταχύτητα εκτέλεσης 
 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου Kruskal  
 Μονομιάς εκτέλεση του αλγορίθμου Prim καθορίζοντας ταχύτητα εκτέλεσης 
 Βηματική εκτέλεση του αλγορίθμου Prim 

5.5.2 Εκτέλεση του λογισμικού ως Java εφαρμογή 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η  μέθοδος main() της κλάσης 
GraphAlgorithmsV1_17 που είναι η κλάση από την οποία ξεκινά η εφαρμογή. Στην 
αρχή της μεθόδου η μεταβλητή inAnApplet παίρνει την τιμή false πράγμα που δείχνει 
ότι το λογισμικό εκτελείται σαν εφαρμογή. Στη συνέχεια δίνονται εξορισμού τιμές 
στις τρεις παραμέτρους του λογισμικού. Αν βέβαια ο χρήστης δώσει ορίσματα από τη 
γραμμή διαταγών (πρώτη εντολή if) τότε οι τιμές αυτών των ορισμάτων καταχωρού-
νται στις παραμέτρους. 

Κατόπιν δημιουργούμε ένα νέο αντικείμενο με όνομα applet της κλάσης 
GraphAlgorithmsV1_17 και καλούμε τη μέθοδο init() για αυτό το αντικείμενο. Περι-
γράψαμε τη λειτουργία της init() πιο πάνω αναλυτικά όταν το λογισμικό εκτελείται 
σαν applet.  Στη συνέχεια ορίζουμε ένα νέο αντικείμενο με όνομα mainWindow της 
κλάσης MainWindow η οποία είναι μια υποκλάση της κλάσης Frame. Ουσιαστικά το 
mainWindow είναι ένα Frame. Προσθέτουμε το αντικείμενο applet στο κέντρο του 
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αντικειμένου mainWindow. Τέλος ρυθμίζουμε το μέγεθος του mainWindow και το 
κάνουμε ορατό. 

 
public  static void main(String[] args){ 
    inAnApplet=false; 
    myNodeDiameter=40; 
    myNodeToNodeDistance=50; 
    myNodeDistanceFromCanvasBorder=20; 
 
    if (args.length>0){ 
 myNodeDiameter=Integer.parseInt(args[0]); 
 myNodeToNodeDistance=Integer.parseInt(args[1]); 
 myNodeDistanceFromCanvasBorder=Integer.parseInt(args[2]); 
    } 
 
    GraphAlgorithmsV1_17 applet =new GraphAlgorithmsV1_17(); 
    applet.init(); 
    GraphAlgorithmsV1_17.MainWindow mainWindow=applet.new MainWindow();  
    mainWindow.add("Center",applet);// add applet to frame 
    mainWindow.pack(); 
    mainWindow.setVisible(true); 
   mainWindow.setExtendedState(Frame.MAXIMIZED_BOTH); 
}//end main method 

Πίνακας 5.6: H μέθοδος main() 
 

Η μόνη διαφορά που υπάρχει όταν το λογισμικό εκτελείται σαν εφαρμογή 
βρίσκεται στην ύπαρξη μενού επιλογών. Το πακέτο AWT της Java δεν υποστηρίζει 
μενού σε Applets. Για να δείξουμε πως δημιουργούνται τα μενού επιλογών στο λογι-
σμικό, περιγράφουμε στον επόμενο πίνακα τον κατασκευαστή  MainWindow() της 
κλάσης MainWindow.  
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  public MainWindow() { 
    super("Graph/Network Algorithm Visualization Applet/Application"); 
     
    // make a top level newGraph menu 
    NewGraphMenu newGraphMenu = new NewGraphMenu(this); 
 
    // make a top level ViewAndDrawGraph menu 
    ViewAndDrawGraphMenu viewAndDrawGraphMenu = new ViewAndDraw-
GraphMenu(this); 
 
    // make a top level Input Data menu 
    InputDataMenu inputDataMenu = new InputDataMenu(this); 
 
    // make a top level View Matrices menu 
    ViewMatricesMenu viewMatricesMenu = new ViewMatricesMenu(this); 
 
    // make a top level SolveAProblemMenu menu 
    SolveAProblemMenu solveAProblemMenu = new SolveAProblemMenu(this); 
  
    // make a top level Exit menu 
    ExitMenu  exitMenu = new ExitMenu(this); 
 
    // make a menu bar for this frame  
    // and add top level menus   
    MenuBar menuBar = new MenuBar(); 
    menuBar.add(newGraphMenu); 
    menuBar.add(viewAndDrawGraphMenu); 
    menuBar.add(inputDataMenu); 
    menuBar.add(viewMatricesMenu); 
    menuBar.add(solveAProblemMenu); 
    menuBar.add(exitMenu); 
 
    setMenuBar(menuBar); 
     
    addWindowListener(new WindowAdapter() { 
      public void windowClosing(WindowEvent e) { 
        exit(); 
      } 
    }); 
  }//end constructor 

Πίνακας 5.7: Ο κατασκευαστής MainWindow() της κλάσης MainWindow 
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Αρχικά δημιουργούμε ένα νέο Frame με την κλήση του κατασκευαστή super 

ο οποίος καλεί τον κατασκευαστή της πατρικής κλάσης της MainWindow, δηλαδή της 
κλάσης Frame. Στη συνέχεια  δημιουργούμε έξι (6) μενού επιλογών με τη βοήθεια 
των κατασκευαστών έξι (6) κλάσεων, οι οποίες είναι εσωτερικές κλάσεις της κλάσης 
GraphAlgorithmsV1_17. Οι κλάσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

  
 NewGraphMenu 
 ViewAndDrawGraphMenu 
 InputDataMenu 
 ViewMatricesMenu 
 SolveAProblemMenu 
 ExitMenu 

 
Όλες οι παραπάνω κλάσεις είναι υποκάσεις της κλάσης Menu της Java. Ένα 

αντικείμενο της κλάσης Menu είναι ένα pull-down μενού, το οποίο μπορεί να προ-
στεθεί σε μια γραμμή μενού. Μια γραμμή μενού είναι με τη σειρά της ένα αντικείμε-
νο της κλάσης MenuBar.  

Μέσα στους κατασκευαστές αυτών των κλάσεων προσθέτουμε τις επιλογές 
που θέλουμε να έχει ένα μενού επιλογών. Ο επόμενος πίνακας απεικονίζει τον κατα-
σκευαστή NewGraphMenu() της κλάσης NewGraphMenu. Όπως παρατηρούμε μέσα 
στον κατασκευαστή προσθέτουμε δύο (2) επιλογές για το μενού “New Graph”. Αυτές 
είναι οι επιλογές “New Directed Graph” και “New Undirected Graph”. 
 
 public NewGraphMenu(MainWindow m) { 
    super("New Graph"); 
    mw = m; 
    MenuItem mi; 
    add(mi = new MenuItem("New Directed Graph")); 
    mi.addActionListener(new NewDirectedGraphButtonActionListener()); 
    add(mi = new MenuItem("New Undirected Graph")); 
    mi.addActionListener(new NewUndirectedGraphButtonActionListener()); 
  } 

Πίνακας 5.8: Ο κατασκευαστής NewGraphMenu() της κλάσης NewGraphMenu 
 

Με παρόμοιο τρόπο δημιουργούμε τα υπόλοιπα πέντε (5) μενού επιλογών. 
Κατόπιν δημιουργούμε μια γραμμή μενού με όνομα menuBar, που είναι ένα αντικεί-
μενο της κλάσης MenuBar. Αυτό γίνεται με την εντολή MenuBar menuBar = new 
MenuBar(). Τέλος η μέθοδος add() της κλάσης MenuBar προσθέτει τα έξι (6) μενού 
που έχουμε ήδη δημιουργήσει στη γραμμή μενού. 

5.5.3 Οι υπόλοιπες κλάσεις του λογισμικού 

Εκτός από την κλάση GraphAlgorithmsV1_17 και όλες τις εσωτερικές της κλάσεις, οι 
υπόλοιπες κλάσεις από τις οποίες αποτελείται το λογισμικό είναι οι παρακάτω: 
 

 Η κλάση Utils 
 Η κλάση DisplayUtils 
 Η κλάση Help 
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 Η κλάση Queue 
 Η κλάση StackX 
 Η κλάση Arrow 
 Η κλάση Line 
 Η κλάση EnteringArc 
 Η κλάση LeavingArc 
 Η κλάση BigMGraph 

 
Ας περιγράψουμε συνοπτικά τις παραπάνω κλάσεις.  

Η κλάση Utils περιέχει έναν μεγάλο αριθμό βοηθητικών μεθόδων οι οποίες 
χρησιμοποιούνται από άλλες κλάσεις. Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι μια μέ-
θοδος για τον υπολογισμό των σημείων που μια ευθεία τέμνει δύο κύκλους, μια μέ-
θοδος για τον έλεγχο της συνεκτικότητας ενός γραφήματος, μια μέθοδος που ελέγχει 
αν ένα δίκτυο έχει αρνητικά κόστη τόξων κ.α. 

Για να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο της Utils κάποια άλλη κλάση πρέπει προη-
γουμένως να δημιουργήσει ένα αντικείμενο της κλάσης Utils. Για παράδειγμα στην 
κλάση GraphAlgorithmsV1_17 δηλώνουμε ένα αντικείμενο με όνομα utilsObj της 
κλάσης Utils με την εντολή Utils utilsObj = new Utils();. Συνεπώς μπορούμε τώρα να 
καλούμε οποιαδήποτε μέθοδο της Utils. Για παράδειγμα η κλήση της μεθόδου isDi-
graphAcyclic (που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα) της κλάσης Utils μέσα από την 
κλάση GraphAlgorithmsV1_17, γίνεται με μια εντολή της μορφής: 

result = utilsObj. isDigraphAcyclic(…); 
Για να είναι έγκυρη η παραπάνω εντολή πρέπει η μεταβλητή result να έχει δη-

λωθεί τύπου boolean και να έχουμε δώσει τα κατάλληλα ορίσματα στη μέθοδο isDi-
graphAcyclic(). 
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public boolean isDigraphAcyclic(int currentNodes,int[] inDegree,int[][] Adjacency, 
                                                     LinkedList topoOrder){ 
       boolean result=false; 
       StackX theStack = new StackX(currentNodes);  
       int[] tempInDegree = new int[currentNodes];  
       boolean[] wasVisited= new boolean[currentNodes]; 
         
      // create tempInDegree array with inDegrees and push on Stack only  
      //those nodes with 0 inDegree 
        for(int i=0;i<currentNodes;i++){ 
         tempInDegree[i]=inDegree[i]; 
           if (tempInDegree[i]==0){ 
          theStack.push(i); 
             } 
        } 
        //Stack is empty so reset wasVisited array 
       for(int i=0;i<currentNodes;i++){ 
     wasVisited[i]=false; 
        } 
       int i=0;//i==0  root 
 while ( !theStack.isEmpty() )  { 
   i=theStack.pop(); 
  wasVisited[i]=true; 
 topoOrder.add(new Integer(i+1)); 
 
         //reduce indegrees for nodes j adjacent to node i 
       for (int j=0;j<currentNodes;j++){ 
       if   (Adjacency[i][j]==1)  { //(i,j) exists 
          --tempInDegree[j]; 
          
         if (tempInDegree[j]==0){ 
           theStack.push(j); 
          }//end if 
 
            }//end if 
       }//end for 
      
 }//end while 
 if ( graphNodesHaveBeenVisited(wasVisited,currentNodes)) {//connected graph 
     result=true; 
 } 
 else { 
     result=false; 
 } 
 return result; 
 
}//end method 

Πίνακας 5.9: Η μέθοδος isDigraphAcyclic() της κλάσης Utils 
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Η κλάση DisplayUtils περιέχει κάποιες βοηθητικές μεθόδους απεικόνισης. Για 
παράδειγμα για την απεικόνιση πάνω από έναν κόμβο της σειράς με τον οποίο τον 
συναντάμε κατά την τοπολογική διάταξη ενός γραφήματος, μια μέθοδο για την σχε-
δίαση του κόστους ενός τόξου και μια σειρά παρόμοιων μεθόδων. Στον επόμενο πί-
νακα παραθέτουμε τη μέθοδο displayTopoLabels() η οποία απεικονίζει τη σειρά επι-
σκεψιμότητας των κόμβων κατά την τοπολογική διάταξη ενός γραφήματος. 

 
 public void displayTopoLabels(Graphics2D g2,LinkedList topoOrder,  
                                        int[] CoordinateX,int[] CoordinateY)  
 { 
   int visitOrder=1; 
   int node=0; 
    g2.setColor(new Color(51,204,255)); 
   g2.setFont(new Font("Helvetica",Font.PLAIN,14)); 
 
  Iterator it = topoOrder.iterator(); 
 while ( it.hasNext()) {//for each node in topo order 
      node=  ((Integer)it.next()).intValue(); 
     node--; 
  
        g2.drawString(""+visitOrder,CoordinateX[node]+42,CoordinateY[node]+10); 
        visitOrder++; 
 }//end while  
   g2.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,12)); 
  
}//end method 

Πίνακας 5.10: Η μέθοδος displayTopoLabels() της κλάσης displayUtils 
 

Η κλάση Help περιέχει μια μέθοδο για την αντιγραφή ενός αρχείου κειμένου   
στην περιοχή κειμένου (TextArea) μέσα στην οποία απεικονίζεται η βοήθεια χρήσης 
του λογισμικού. Επίσης περιέχει κάποιες μεθόδους για την εμφάνιση μηνυμάτων 
στην περιοχή κειμένου μέσα στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οπτικο-
ποίησης ενός αλγορίθμου. 

Η κλάση Queue περιέχει μεθόδους για τη δημιουργία και το χειρισμό μιας ου-
ράς (queue).  

Η κλάση StackX περιέχει μεθόδους για τη δημιουργία και το χειρισμό μιας 
στοίβας (stack).  

Η κλάση Arrow περιέχει μεθόδους για τον υπολογισμό και τη σχεδίαση ενός 
βέλους μεταξύ δύο σημείων του επιπέδου, διότι η Java δεν περιέχει κάποια τέτοια μέ-
θοδο. Επίσης περιέχει μεθόδους για τη σχεδίαση των συμβόλων “+” και “−” κατά την 
οπτικοποίηση του αλγορίθμου Network Simplex. Το σύμβολο “+” σχεδιάζεται δίπλα 
από τα τόξα που έχουν την ίδια φορά με το εισερχόμενο τόξο ενώ το “−” δίπλα από 
εκείνα που έχουν αντίθετη φορά από αυτό. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η μέθοδος 
drawPlusOrMinus() της κλάσης Arrow. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Περιγραφή και Λειτουργία του Λογισμικού Οπτικοποίησης Αλγορίθμων 

160 

public void drawPlusOrMinus( char symbol, 
          Graphics g,int x1, int y1, int x2, int y2,Font myDrawFont){ 
    Line lineObj = new Line(); 
    lineObj.p1=new Point(x1,y1); 
    lineObj.p2=new Point(x2,y2); 
    lineObj.findLineEquation(); 
    lineObj.findDistance(); 
    double dist=lineObj.distP1P2; 
    dist= dist/2 +dist/5; 
 
     Font font = new Font("Arial",Font.BOLD,22); 
     g.setFont(font); 
     g.setColor(Color.red); 
     Point pnt=lineObj.findPoint(dist); 
    g.drawString(Character.toString(symbol),pnt.x,pnt.y); 
     g.setFont(myDrawFont); 
     g.setColor(Color.black); 
      
  } 

Πίνακας 5.11: Η μέθοδος drawPlusOrMinus() της κλάσης Arrow 
 
Η κλάση Line περιέχει μεθόδους για την εύρεση της εξίσωσης μιας ευθείας 

γραμμής, για τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ δύο σημείων στο επίπεδο κ.α. 

Η κλάση EnteringArc περιέχει μεθόδους για τον υπολογισμό και την απεικό-
νιση του εισερχόμενου τόξου του αλγορίθμου Network Simplex. Το τόξο αυτό σχεδι-
άζεται σαν διακεκομμένη πράσινη καμπύλη με ένα βέλος στη μια άκρη της. Για να 
γίνουν τα προηγούμενα χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως η moveTo(), η quadTo(), η 
setStroke(), η setPaint() και η lineTo() της κλάσης Graphics2D. Στον επόμενο πίνακα 
φαίνεται η μέθοδος drawEnteringArc() της κλάσης EnteringArc. 
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public void drawEnteringArc(Graphics2D g2,Point p1,Point p2,Color color){ 
  
        //calculate control point ctrl 
        Point ctrl = calculateControlPoint(p1,p2); 
 
        // P1 
        float p1x =(float) p1.getX(); 
        float p1y = (float)p1.getY(); 
        // P2 
        float p2x = (float)p2.getX(); 
        float p2y = (float)p2.getY(); 
        //control         
        float cx = (float)ctrl.getX(); 
        float cy = (float)ctrl.getY(); 
         // Creating quad dotted line 
       GeneralPath line = new GeneralPath(); 
        g2.setPaint(color); 
           
        line.moveTo(p1x, p1y); 
        line.quadTo(cx, cy, p2x, p2y); 
        g2.setStroke (new BasicStroke(1.8f,BasicStroke.CAP_ROUND,  
      BasicStroke.JOIN_ROUND,1f,new float[] {5f, 7f }, 0f)); 
       if(color==Color.white){ 
           g2.setStroke (new BasicStroke(2f)); 
           g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, 
                 RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_OFF); 
       } 
       else{ 
        g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, 
             RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON); 
       } 
 
        g2.draw(line); 
        //ARROW TASKS 
        float arrSize = 14;          // Size of the arrow segments 
        float adjSize = (float)(arrSize/Math.sqrt(2)); 
        float ex = p2x - cx; 
        float ey = p2y - cy; 
        float abs_e = (float)Math.sqrt(ex*ex + ey*ey); 
        ex /= abs_e; 
        ey /= abs_e; 
 
        // Creating  arrow 
         GeneralPath arrow = new GeneralPath(); 
        arrow.moveTo(p2x, p2y); 
 
        arrow.lineTo(p2x + (ey-ex)*adjSize, p2y - (ex + ey)*adjSize); 
        arrow.moveTo(p2x, p2y); 
        arrow.lineTo(p2x - (ey + ex)*adjSize, p2y + (ex - ey)*adjSize); 
        arrow.lineTo(p2x + (ey-ex)*adjSize, p2y - (ex + ey)*adjSize); 
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        g2.setStroke(new BasicStroke()); 
        g2.fill(arrow);          
}// end method 

Πίνακας 5.12: Η μέθοδος drawEnteringArc() της κλάσης EnteringArc 
 

Η κλάση LeavingArc περιέχει μεθόδους για τον υπολογισμό και τη σχεδίαση 
του εξερχόμενου τόξου του αλγορίθμου Network Simplex. Το εξερχόμενο τόξο απει-
κονίζεται με δύο παράλληλα κόκκινα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία σχεδιάζονται 
κάθετα προς τη φορά του τόξου. 

Τέλος η κλάση BigMGraph περιέχει μεταβλητές και μεθόδους που χρησιμο-
ποιούνται για την αποθήκευση του γραφήματος για το πρόβλημα του μεγάλου Μ κα-
θώς και για την οπτικοποίηση του αλγορίθμου Network Simplex. Στον επόμενο πίνα-
κα φαίνεται η μέθοδος createPivotStem () της κλάσης BigMGraph, η οποία σε κάθε 
επανάληψη του αλγορίθμου υπολογίζει και εμφανίζει τους κόμβους από τους οποίους 
αποτελείται το στέλεχος (pivot stem). 

public void createPivotStem(int e1,int f1,TextArea algorithmTextArea){ 
          
  int u=this.d[e1]-this.d[f1]+1; 
  this.z = new int[u]; 
  int k=0; 
  this.z[k]=e1;//z[0]=e1 
  int nodeptr=e1; 
   
  while (nodeptr!=f1){ 
   nodeptr=this.p[nodeptr]; 
     this.z[++k]=nodeptr; 
  } 
   
  //construct zSet and Display zSetDisplay 
 this.zSet=new LinkedHashSet(); 
 Set zSetDisplay=new LinkedHashSet(); 
 
for (int i=0;i<u;i++){ 
 this.zSet.add(new Integer(this.z[i])); 
  zSetDisplay.add(new Integer(this.z[i]+1)); 
 
} 
  algorithmTextArea.append("--------------------\n"); 
  algorithmTextArea.append("PIVOT STEM :"+zSetDisplay+"\n"); 
  algorithmTextArea.append("--------------------\n"); 
    
} 

Πίνακας 5.13: Η μέθοδος createPivotStem() της κλάσης BigMGraph 
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο Αλγόριθμος Network Simplex: Στατική  

Οπτικοποίηση και Κίνηση 

Ξεκινάμε το τρέχον κεφάλαιο με μια αναλυτική περιγραφή του αλγορίθμου Network 
Simplex. Περιγράφουμε τον αλγόριθμο, το πρόβλημα του μεγάλου Μ καθώς και τον 
περίφημο κανόνα περιστροφής του Cunningham. Στη συνέχεια περιγράφουμε αναλυ-
τικά τις δομές δεδομένων που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό προγραμμα-
τισμό του αλγορίθμου. Κατόπιν περιγράφουμε τη στατική και τη δυναμική οπτικο-
ποίηση του αλγορίθμου μέσω του λογισμικού που αναπτύξαμε. Ολοκληρώνουμε το 
κεφάλαιο τονίζοντας τα σημεία πρωτοτυπίας της διατριβής. 

6.1 Το πρόβλημα ροής ελαχίστου κόστους 

Το Πρόβλημα Ροής Ελαχίστου Κόστους (Minimum Cost Network Flow Problem) 
είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα των δικτύων. Για συντομία θα αναφερόμαστε σε αυ-
τό ως ΠΡΕΚ (MCNFP).  

Το ΠΡΕΚ (Παπαρρίζος και συν., 2005) μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Έστω 
ένα δίκτυο G = (Ν, Α), του οποίου οι κόμβοι αριθμούνται με 1, 2, ..., n. Μερικοί από 
τους κόμβους διαθέτουν (προσφέρουν) ποσότητα κάποιου προϊόντος, σε μερικούς 
κόμβους υπάρχει ζήτηση του ίδιου προϊόντος ενώ άλλοι κόμβοι ούτε διαθέτουν ούτε 
ζητούν προϊόν. Έστω b(i) η ποσότητα του προϊόντος που αντιστοιχεί στον κόμβο i. 
Αν είναι b(i) > 0, o κόμβος i ονομάζεται κόμβος προσφοράς (supply node) και διαθέ-
τει b(i) μονάδες του προϊόντος. Αν είναι b(i) = 0, ο κόμβος i ούτε προσφέρει ούτε ζη-
τάει προϊόν και ονομάζεται κόμβος μεταφόρτωσης (transshipment node). Tέλος αν 
είναι b(i) < 0, ο κόμβος i ονομάζεται κόμβος ζήτησης (demand node) και ζητάει |b(i)| 
= – b(i) > 0 μονάδες του προϊόντος. Το κόστος μεταφοράς μιας μονάδας του προϊό-
ντος δια μέσου του τόξου (i, j) ∈ Α είναι cij.  

Ζητείται να βρεθεί το σχέδιο μεταφοράς του προϊόντος από τους κόμβους 
προσφοράς στους κόμβους ζήτησης έτσι ώστε να ικανοποιηθεί όλη η ζήτηση ενώ το 
κόστος μεταφοράς να είναι ελάχιστο. Για να διατυπώσουμε σε μαθηματική μορφή το 
ΠΡΕΚ χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή xij για κάθε τόξο (i, j) ∈ Α, η οποία ορίζεται  
ως εξής 

xij  = η ποσότητα του προϊόντος που ρέει διαμέσου του τόξου (i, j). 

Η φυσική ερμηνεία των μεταβλητών xij είναι η εξής:  

 αν xij > 0 τότε ποσότητα xij μονάδων του προϊόντος μεταφέρονται από τον κόμβο 
i στον κόμβο j.  

 αν xij < 0, τότε ποσότητα | xij | = – xij > 0 μονάδων μεταφέρεται από τον κόμβο j 
στον κόμβο i, δηλαδή αντίθετα στη φορά του τόξου (i, j).  

Θα λέμε αυτή την ποσότητα  xij, ροή (flow) του τόξου (i, j). Πολλές φορές οι μετα-
βλητές xij θα ονομάζονται και μεταβλητές απόφασης (decision variables). 
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Σε μερικά ΠΡΕΚ υπάρχουν όρια στη ροή διαμέσου των τόξων. Η ελάχιστη 
ποσότητα του προϊόντος που επιτρέπεται να ρέει δια μέσου του τόξου (i, j) συμβολί-
ζεται με lij ενώ η μέγιστη ποσότητα με uij. Αν είναι uij < + ∞,  τότε η μέγιστη επιτρε-
πόμενη ροή uij ονομάζεται χωρητικότητα (capacity) του τόξου (i, j).  

Aν είναι lij  = 0 και uij = +∞ για κάθε τόξο (i, j) ∈ Α, το ΠΡΕΚ ονομάζεται 
ΠΡΕΚ χωρίς χωρητικότητες (MCNFP without capacities), διαφορετικά ονομάζεται 
ΠΡΕΚ με χωρητικότητες (MCNFP with capacities). 

Αποδεικνύεται (Παπαρρίζος και συν., 2005) ότι η μαθηματική διατύπωση του 
προβλήματος ροής ελαχίστου κόστους είναι: 

( , )

{ :( , ) } { :( , ) }

{ :( , ) } { :( , ) }

min

. . 0,        ( ) 0
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        ,   ( , )
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− = =
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∑ ∑

∑ ∑
 

( 6.1 ) 

 

Η παραπάνω μορφή του ΠΡΕΚ περιέχει δυο ειδών περιορισμούς, ισοτικούς 
και ανισοτικούς και επομένως δεν είναι κατάλληλη για περιγραφές αλγορίθμων. Οι 
ισοτικοί περιορισμοί ισχύουν για τους κόμβους μεταφόρτωσης ενώ οι ανισοτικοί για 
τους κόμβους προσφοράς καθώς και τους κόμβους ζήτησης. Θα ήταν καλύτερο αν 
υπήρχαν μόνο ισοτικοί περιορισμοί. Αν η συνολική προσφορά είναι ίση με τη συνο-
λική ζήτηση, οπότε ισχύει η σχέση: 

 

1

( )  0
n

i

b i
=

=∑  
( 6.2 ) 

 

τότε όλοι οι ανισοτικοί περιορισμοί πρέπει αναγκαστικά να ισχύουν σαν ισότητες.   
Σ’ αυτή την περίπτωση το ΠΡΕΚ παίρνει τη μορφή: 

( , )

{ :( , ) } { :( , ) }

min
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( 6.3 ) 

   

Οι ισοτικοί περιορισμοί της σχέσης ( 6.3 ) ονομάζονται περιορισμοί συντήρη-
σης της ροής (flow conservation constraints). Δηλώνουν ότι το προϊόν ούτε δημιουρ-
γείται ούτε καταστρέφεται κατά τη ροή του μέσα στο δίκτυο.  

Ένα ΠΡΕΚ που περιγράφεται από μια σχέση όπως η ( 6.3 ), στο οποίο η συ-
νολική προσφορά είναι ίση με τη συνολική ζήτηση, ονομάζεται ισοζυγισμένο πρόβλη-
μα (balanced problem). Διαφορετικά αν δηλαδή δεν ισχύει η σχέση ( 6.1 ) , το πρό-
βλημα ονομάζεται μη ισοζυγισμένο (unbalanced problem). Μπορεί να αποδειχθεί 
(Παπαρρίζος και συν., 2005) ότι κάθε μη ισοζυγισμένο πρόβλημα μπορεί να τεθεί 
στην ισοζυγισμένη μορφή.  
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Εμείς θα ασχοληθούμε με το ισοζυγισμένο ΠΡΕΚ χωρίς πάνω όρια στις χωρη-
τικότητες των τόξων ( , ( , )iju i j A= ∞    ∀ ∈ ) και με μηδενικά κάτω όρια 

( 0, ( , )ijl i j A=    ∀ ∈ ), δηλ. θα θεωρούμε ότι ισχύει η σχέση: 0, ( , )ijx i j A≥    ∀ ∈ . Ένα 

ΠΡΕΚ αυτής της μορφής λέγεται ΠΡΕΚ χωρίς χωρητικότητες (uncapacitated 
MCNFP). Συνεπώς η μαθηματική μορφή ενός ισοζυγισμένου ΠΡΕΚ χωρίς χωρητικό-
τητες είναι: 

( , )

{ :( , ) } { :( , ) }

min
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         0,   ( , )
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( 6.4 ) 

 

Σε μορφή μητρών το παραπάνω ΠΡΕΚ μπορεί να γραφεί με τη μορφή: 

min

. .   

        0

Tc x

Ax b

x

μ π
  

=
≥

 

( 6.5 ) 

 

Αν υποθέσουμε ότι ένα δίκτυο έχει n κόμβους και m τόξα, τότε στην παραπά-
νω σχέση: 

 το διάνυσμα c είναι το διάνυσμα κόστους του δικτύου με διάσταση m*1 και συνι-
στώσες cij. 

 το διάνυσμα x είναι το διάνυσμα ροών του δικτύου με διάσταση m*1 και συνι-
στώσες xij. 

 το διάνυσμα b είναι το διάνυσμα των προσφορών ή των ζητήσεων των κόμβων 
του δικτύου με διάσταση n*1 και συνιστώσες b(i) και 

 η μήτρα A είναι η μήτρα πρόσπτωσης κόμβων – τόξων του δικτύου με διάσταση 
n*m και στοιχεία aij. 

6.1.1 Ο πρωτεύων αλγόριθμος Simplex 

Ο αλγόριθμος Simplex είναι γνωστός από το γραμμικό προγραμματισμό και χρησι-
μοποιείται για την επίλυση του γενικού γραμμικού προβλήματος. Εδώ θα περιγρά-
ψουμε την εξειδίκευσή του για την επίλυση του ΠΡΕΚ. 

Σε κάθε κόμβο i του δικτύου αντιστοιχούμε μια μεταβλητή wi που λέγεται δυ-
ϊκή μεταβλητή (dual variable). H wi περιγράφει την τιμή μιας μονάδας του προϊόντος 
στον κόμβο i. Ακόμη θέτουμε sij = cij – wi + wj για κάθε τόξο (i, j) του δικτύου. Οι 
μεταβλητές sij λέγονται δυϊκές χαλαρές μεταβλητές (dual slack variables) 

Ο αλγόριθμος Simplex ξεκινά με ένα εφικτό δέντρο T του δικτύου G = (N, A) 
ή αλλιώς με μια εφικτή λύση x του ΠΡΕΚ. Μια λύση x είναι εφικτή, αν ικανοποιεί τη 
σχέση:  

         

        0

Ax b

x

=
≥

 
( 6.6 ) 
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Σε κάθε επανάληψη ο αλγόριθμος υπολογίζει ένα νέο δέντρο Τ′ του δικτύου 
καθώς και τα νέα διανύσματα x′, w′, s′   έτσι ώστε να ικανοποιείται τόσο η συνθήκη 
( 6.6 ) όσο και η παρακάτω: 

 

     0, ( , )ij ijx s i j A =       ∀  ∈  ( 6.7 ) 

 

Η παραπάνω συνθήκη ( 6.7 ) είναι γνωστή σαν συνθήκη συμπληρωματικής χα-
λαρότητας (complementarity slackness condition). 

Οι τιμές xij είναι διαφορετικές του 0 (xij ≠ 0) για τα τόξα του δέντρου Τ και ί-
σες με 0 (xij = 0) για τα υπόλοιπα τόξα του δικτύου. Αντιθέτως οι τιμές sij είναι ίσες με 
0 (sij = 0) για τα τόξα του δέντρου Τ και διαφορετικές του 0 (sij ≠ 0) για τα υπόλοιπα 
τόξα του δικτύου. Επομένως ∀ (i, j) ∈ Α το γινόμενο xijsij  ισούται με 0. 

Μια εφικτή λύση x του ΠΡΕΚ είναι βέλτιστη, αν υπάρχει λύση (w, s), η ο-
ποία εκτός της σχέσης ( 6.7 ) ικανοποιεί και τη συνθήκη: 

 

     s 0≥   ( 6.8 ) 
 

Όταν βρεθεί μια λύση που ικανοποιεί τη συνθήκη ( 6.8 ) οι υπολογισμοί στα-
ματούν. Παρακάτω περιγράφουμε τον αλγόριθμο Network Simplex, υποθέτοντας ότι 
είναι διαθέσιμη μια εφικτή λύση του ΠΡΕΚ (ή αλλιώς ένα εφικτό δέντρο Τ με το ο-
ποίο ξεκινάει ο αλγόριθμος). 

Οι τιμές των μεταβλητών x, w και s που υπολογίζονται με τη χρήση του δέ-
ντρου T θα παριστάνονται με x(T), w(T) και s(T). Θα συμβολίζουμε με Β το σύνολο 
των τόξων του δέντρου Τ. Επίσης, με ΑΒ θα συμβολίζουμε την υπομήτρα της μήτρας 
πρόσπτωσης κόμβων τόξων Α, που περιέχει τις στήλες που αντιστοιχούν στα τόξα 
του δέντρου Τ.  

Το σύνολο των τόξων που δεν ανήκουν στο δέντρο Τ θα το συμβολίζουμε με 
D και την αντίστοιχη μήτρα με ΑD. Οι συμβολισμοί αυτοί επεκτείνονται και στα δια-
νύσματα x, c και s, αλλά και σε κάθε διάνυσμα τα στοιχεία του οποίου αντιστοιχούν 
στα τόξα του δικτύου G = (N, A). Τα τόξα του δέντρου Τ θα τα ονομάζουμε βασικά 
(basic) και τα υπόλοιπα μη-βασικά (non-basic). Οι ονομασίες αυτές επεκτείνονται και 
στις συνιστώσες xij, cij, sij.  

Για τον υπολογισμό των τιμών των x(T), w(T) και s(T) για το αρχικό εφικτό 
δέντρο ξεκινήματος, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο βιβλίο (Παπαρρίζος και συν., 
2005).  

Όπως αναφέραμε παραπάνω ο αλγόριθμος σε κάθε επανάληψη κατασκευάζει 
ένα νέο εφικτό δέντρο T′. Έστω Τ το δέντρο της τρέχουσας επανάληψης. Αν είναι 
sij(T) ≥ 0, ∀ (i, j) ∉ T οι υπολογισμοί σταματούν. Διαφορετικά, επιλέγεται ένα μη βα-
σικό τόξο (g, h) ∉ T τέτοιο ώστε : 

  ( )  0,ghs Tδ = <  

το οποίο προσαρτάται στο τρέχον δέντρο σχηματίζοντας το γράφημα Τ ∪ (g, h). Το 
τόξο (g, h) είναι μη βασικό στην τρέχουσα επανάληψη και θα γίνει βασικό στην επό-
μενη επανάληψη, δηλαδή θα εισέλθει στη βάση. Γι’ αυτό το λόγο, ονομάζεται εισερ-
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χόμενο (entering). Να σημειωθεί ότι αν επιλεγεί ως εισερχόμενο το τόξο (g, h) που 
έχει το μικρότερο sij(T) < 0 μεταξύ των μη βασικών τόξων, τότε μειώνεται ο αριθμός 
των επαναλήψεων του αλγορίθμου (Chvatal, 1983).  

Με την εισαγωγή στη βάση του εισερχόμενου τόξου το γράφημα Τ ∪ (g, h) 
αποκτά ένα και μοναδικό κύκλο C. Στη συνέχεια επιλέγεται ένα τόξο (k, l) ∈ C, (k, l) 
≠ (g, h), το οποίο διαγράφεται από το γράφημα Τ ∪ (g, h) σχηματίζοντας ένα νέο δέ-
ντρο 

   ( ,  ) ~  ( ,  )g h k l′Τ = Τ ∪  . 

Το τόξο (k, l) είναι βασικό στην τρέχουσα επανάληψη και μη βασικό στην ε-
πόμενη. Γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται εξερχόμενο (leaving). Το εξερχόμενο τόξο επι-
λέγεται έτσι ώστε το νέο δέντρο Τ′ να είναι εφικτό. Τέτοιο τόξο όμως μπορεί να μην 
υπάρχει, οπότε οι υπολογισμοί σταματούν. Θα δούμε αργότερα ότι στην περίπτωση 
αυτή το ΠΡΕΚ είναι απεριόριστο.  

Πριν τον υπολογισμό του εξερχόμενου τόξου (k, l) θα χρειαστεί να ορίσουμε 
2 σύνολα :  

 Το σύνολο C+ είναι το σύνολο των τόξων (i, j) του κύκλου C που έχουν την ίδια 
φορά με το εισερχόμενο τόξο (g, h). 

 Το σύνολο C− είναι το σύνολο των τόξων (i, j) του κύκλου C που έχουν αντίθετη 
φορά από το εισερχόμενο τόξο (g, h). 

Το εξερχόμενο τόξο (k, l) είναι εκείνο το τόξο με τη μικρότερη ροή από τα τόξα του 
συνόλου C−, δηλαδή: 

  ( )  min  { ( ) :  ( ,  )  }kl ijx T x T i j Cε −= = ∈  

Να σημειωθεί ότι αν το σύνολο C− είναι κενό (C− = ∅ ) τότε ο κύκλος C είναι 
προσανατολισμένος και το ΠΡΕΚ είναι απεριόριστο. 

Οι λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό του εξερχόμενου τόξου καθώς και του 
υπολογισμού των νέων τιμών xij(Τ′) περιγράφονται στο βιβλίο (Παπαρρίζος και συν., 
2005). Οι νέες τιμές xij(Τ′) δίνονται από την παρακάτω σχέση: 

( )            ,  αν ( ,  )  
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ij

ij ij

ij

x i j C
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ε
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⎜

Τ = Τ + ∈⎜
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Πριν προχωρήσουμε στην ανανέωση των δυϊκών μεταβλητών wi καθώς και 
τον δυϊκών χαλαρών μεταβλητών sij  χρειάζεται να ορίσουμε 2 νέα σύνολα κόμβων τα 
Tg και Th. Επειδή το εξερχόμενο τόξο έχει αντίθετη φορά από το εισερχόμενο, η δια-
γραφή του εξερχόμενου τόξου χωρίζει το δέντρο T σε 2 υποδέντρα. Το ένα περιέχει 
τους κόμβους k και g και συμβολίζεται με Tg, ενώ το άλλο περιέχει τους κόμβους l 
και h και συμβολίζεται με Th. Ακόμη έστω ότι [Tg  , Th] είναι το σύνολο των τόξων (i, 
j) των οποίων ο κόμβος i ∈ Tg  και ο κόμβος j ∈ Th. Παρόμοια έστω [Th , Tg  ] είναι το 
σύνολο των τόξων (i, j) των οποίων ο κόμβος i ∈ Th  και ο κόμβος j ∈ Tg. 

Η διαδικασία υπολογισμού των νέων τιμών wi(Τ′) καθώς και των τιμών sij(Τ′) 
περιγράφεται στο βιβλίο (Παπαρρίζος και συν., 2005). Οι παραπάνω τιμές δίνονται 
από τις σχέσεις: 
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h

g

( )       δ     ,  αν  T
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( )                  ,  αν  T  
i

i
i

w i
w

w i

Τ −   ∈⎛
Τ = ⎜ Τ   ∈⎝

 

και 

g h

h g

( )     ,  αν ( ,  )  [T , T ]

( ')   ( )  δ    ,  αν ( ,  )  [T , T ]

( )            ,  διαφορετικά

ij

ij ij

ij

s i j

s s i j

s

⎛ Τ −  δ ∈
⎜

Τ = Τ + ∈⎜
⎜ Τ⎝

 

Ο αλγόριθμος Simplex (Παπαρρίζος και συν., 2005, Bertsekas, 1998, Ahuja et 
al., 1993, Bazaraa, 1990, Chvatal, 1983) περιγράφεται παρακάτω σε μορφή ψευδο-
κώδικα. 

Αλγόριθμος : 
Είσοδος        : 
Έξοδος         :   
                     :     

Network Primal Simplex 
ένα δίκτυο  G = (N, A), μια εφικτή λύση x  
μια βέλτιστη λύση x ή  
μια ένδειξη ότι το ΠΡΕΚ είναι απεριόριστο 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

    Ξεκίνα με ένα εφικτό δέντρο Τ. 
    Υπολόγισε τα xij(T) ≥ 0, wi(T) και sij(T) = cij – wi(T) + wj(T) 
     %Έλεγχος βελτιστότητας 
όσο υπάρχουν τόξα (i, j) ∉ Τ τέτοια ώστε sij(T) < 0  
            %Επιλογή εισερχόμενου τόξου (g, h)  

Επέλεξε ένα τόξο (g, h) ∉ Τ τέτοιο ώστε sgh(T) = δ < 0.  
% Το τόξο (g, h) είναι εισερχόμενο. 
%Επιλογή εξερχόμενου τόξου (k ,l) 
Έστω C ο μοναδικός κύκλος του δικτύου T ∪ (g, h).  
C+ = {(i, j) ∈ C : (i, j) έχει ίδια φορά με το τόξο (g, h)}  
C− =  C ~ C+. 
αν C− = ∅ 

STOP % Το ΠΡΕΚ είναι απεριόριστο. 
αλλιώς 
 ε = xkl(T) = min {xij(T) : (i, j) ∈ C− } 
τέλοςαν    % Το τόξο (k, l) είναι εξερχόμενο. 
% Περιστροφή και ανανέωση δεδομένων 
T΄ = Τ ∪ (g, h) ~ (k, l) 
xij (T΄) = xij(T) + ε, αν (i, j) ∈C+ 

           =  xij(T) – ε, αν (i, j) ∈C− 

           =  xij(T),  διαφορετικά. 
Υπολόγισε τα υποδέντρα Tg και Th, 
Υπολόγισε τα σύνολα τόξων [Tg, Th] και [Th, Tg] 
wi(T΄) = wi(T) – δ , αν  i ∈ Th 
           = wi(T), διαφορετικά 
sij(T΄)  = sij(T) – δ,   αν   (i, j) ∈ [Tg, Th]  

                       = sij(T) + δ,   αν   (i, j) ∈ [Th, Tg] 
           = sij(T ),  διαφορετικά. 
Θέσε τώρα Τ← Τ΄  

τέλοςοσο  
Αλγόριθμος 6.1: Network Primal Simplex 
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Στον παραπάνω αλγόριθμο ανανεώνουμε σε κάθε επανάληψη και τις δυϊκές 
μεταβλητές wi, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει εκτός της πρώτης επανάλη-
ψης. Σε μερικές όμως περιπτώσεις, όταν το πρόβλημα έχει ειδική δομή ή χρησιμοποι-
ούνται ειδικοί κανόνες περιστροφής, είναι καλύτερο να υπολογίζουμε τις δυϊκές με-
ταβλητές και μετά τις τιμές sij(T΄) χρησιμοποιώντας τον τύπο sij(T′) =  cij – wi(T΄) + 
wj(T΄). Οι κανόνες περιστροφής (pivoting rules) είναι εξειδικεύσεις του τρόπου επιλο-
γής της εισερχόμενης ή της εξερχόμενης μεταβλητής ή και των δυο. 

6.1.2 Επίλυση γενικών ΠΡΕΚ με τον πρωτεύοντα αλγόριθμο Simplex 

Θα εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο Simplex σε ένα ειδικά κατασκευασμένο ΠΡΕΚ και 
όχι στο ΠΡΕΚ που θέλουμε να λύσουμε. Το νέο πρόβλημα κατασκευάζεται εισάγο-
ντας ένα τεχνητό κόμβο (artificial node) και μερικά τεχνητά τόξα (artificial arcs), τα 
οποία έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος Μ. Επειδή το κόστος Μ είναι πολύ μεγάλο, το 
πρόβλημα ονομάζεται πρόβλημα του μεγάλου Μ (big M problem) ή τεχνητό πρόβλημα 
(artificial problem). Από την επίλυση του προβλήματος του μεγάλου Μ με τον αλγό-
ριθμο Simplex βγαίνουν συμπεράσματα για το αρχικό ΠΡΕΚ. Το πρόβλημα του με-
γάλου Μ έχει ένα εύκολα υπολογιζόμενο εφικτό δέντρο, το οποίο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σαν δέντρο ξεκινήματος του αλγορίθμου.  

6.1.2.1 Το πρόβλημα του μεγάλου Μ  

Το πρόβλημα του μεγάλου Μ (Bertsekas, 1998, Bazaraa, 1990) κατασκευάζεται από 
το αρχικό ΠΡΕΚ ως εξής. Πρώτα προστίθεται ένας τεχνητός κόμβος n + 1 με b(n + 1) 
= 0. Για κάθε κόμβο προσφοράς i του αρχικού δικτύου προσαρτούμε το τεχνητό τόξο 
(i, n + 1) με μοναδιαίο κόστος di,n+1 = Μ. Για όλους τους υπόλοιπους κόμβους j με 
b(j) ≤ 0 του αρχικού δικτύου G = (N, A) προστίθεται ένα τεχνητό τόξο (n + 1, j) με 
μοναδιαίο κόστος dn+1,j = Μ. Όλα τα υπόλοιπα τόξα, δηλαδή, τα τόξα του αρχικού 
ΠΡΕΚ, έχουν κόστος dij = cij. Το δίκτυο του προβλήματος του μεγάλου Μ περιέχει 
όλα τα τεχνητά τόξα, τον τεχνητό κόμβο μεταφόρτωσης n + 1 καθώς και όλα τα τόξα 
του αρχικού δικτύου. Αν συμβολίσουμε με G΄ = (Ν΄, Α΄) το δίκτυο του προβλήματος 
του μεγάλου Μ, θα είναι Ν΄ = Ν ∪ {n + 1}, Α΄ = Α ∪ {όλα τα τεχνητά τόξα} και το 
πρόβλημα θα έχει τη μορφή : 
 

( , ) '

{ :( , ) '} { :( , ) '}

min

. . ( ),     N' 

         0,   ( , ) '

ij ij
i j A

ik ji
k i k A k k i A

ij

d x

x x b i i

x i j A

μ π
∈

∈ ∈

− =    ∈

≥ ∈

∑

∑ ∑  

( 6.9 ) 

 
Το ερώτημα τώρα είναι ποιό είναι το μέγεθος του αριθμού Μ. Μπορούμε να 

μη δώσουμε συγκεκριμένη τιμή στο Μ, αλλά να θεωρήσουμε ότι είναι τόσο μεγάλο 
ώστε η βέλτιστη αντικειμενική τιμή του ΠΡΕΚ, στην περίπτωση που αυτό είναι βέλ-
τιστο, να είναι μικρότερη από κάθε αντικειμενική τιμή του προβλήματος του μεγάλου 
Μ, στις εφικτές λύσεις στις οποίες τουλάχιστον μια τεχνητή μεταβλητή είναι θετική. 
Αντικειμενική τιμή είναι η τιμή 

( , ) '
ij ij

i j A

z d x
∈

= ∑  . Αν είναι επιθυμητό να δοθεί συγκε-

κριμένη τιμή στο Μ, τότε αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του αριθμού (n – 1)CU + 
1, όπου  

 
C = max{ |cij| : (i, j) ∈ A} και 
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U = Σ{b(i) : b(i) > 0} 

 
Προσέξτε ότι ο αριθμός (n – 1)CU είναι ένα πάνω φράγμα των αντικειμενικών 

τιμών στα εφικτά δέντρα του ΠΡΕΚ. Πράγματι, το δέντρο έχει n – 1 τόξα, κάθε τόξο 
έχει ροή το πολύ U και τα τόξα του δέντρου έχουν κόστος το πολύ C. 

 
Παράδειγμα 6.1. Δίνεται το ΠΡΕΚ στο Σχήμα 6.1. Να βρεθεί το δίκτυο του προβλή-
ματος του μεγάλου Μ. 

1 2

4 3

2

-53

-4

-8

5 -5

-2 2

i j
cij

b(i) b(j)

 
Σχήμα 6.1: Ένα ΠΡΕΚ 

 
Λύση: Προσθέτουμε τον τεχνητό κόμβο 5 με b(5) = 0. Επειδή οι κόμβοι 1 και 3 είναι 
κόμβοι προσφοράς προσθέτουμε τα τεχνητά τόξα (1, 5) και (3, 5). Επειδή οι κόμβοι 2 
και 4 είναι κόμβοι ζήτησης προσθέτουμε τα τεχνητά τόξα (5, 2) και (5, 4). 

Τα κόστη dij του προβλήματος του μεγάλου Μ είναι ίσα με M (dij = Μ) αν το τόξο 
είναι τεχνητό και ίσα με cij (dij = cij) αν το τόξο (i, j) είναι τόξο του αρχικού δικτύου. 
Για το ΠΡΕΚ στο Σχήμα 6.1 έχουμε n = 4, C = 8 και U = 5. Συνεπώς M ≥ (n – 1)CU 
+ 1 = 3*8*7 + 1 = 169. Επομένως σαν M μπορούμε να θέσουμε οποιαδήποτε τιμή 
μεγαλύτερη ή ίση του 169. Στο Σχήμα 6.2 φαίνεται το δίκτυο του προβλήματος του 
μεγάλου Μ. Τα τεχνητά τόξα απεικονίζονται με συνεχείς γραμμές ενώ τα υπόλοιπα 
τόξα του δικτύου με διακεκομμένες.♦ 
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Σχήμα 6.2: Δίκτυο του προβλήματος του μεγάλου M 

6.1.2.2 Το αρχικό δέντρο του τεχνητού προβλήματος  

Το δίκτυο του μεγάλου Μ έχει ένα εφικτό δέντρο Τ για να ξεκινήσει τους υπολογι-
σμούς του ο αλγόριθμος Simplex. Το δέντρο T περιλαμβάνει μόνο τα τεχνητά τόξα. 
Έτσι, στην αρχή όλα τα τόξα του αρχικού ΠΡΕΚ είναι μη βασικά. Οι ροές xij(Τ), οι 
δυϊκές μεταβλητές που τώρα συμβολίζονται με ui(Τ) (αφού υπολογίζονται σε σχέση 
με τα νέα κόστη dij και τα μειωμένα κόστη (ή δυϊκές χαλαρές μεταβλητές) zij(T) = dij 
– ui(T) + uj(T) υπολογίζονται πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να επιλυθεί κανένα 
σύστημα εξισώσεων. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε 2 σύνολα: το σύνολο 
των κόμβων προσφοράς Ns = {i ∈ N : b(i) > 0 } και το σύνολο των κόμβων ζήτησης 
και μεταφόρτωσης ΝD = N ~ Ns = {j ∈ N : b(j) ≤ 0}. 

Οι εξισώσεις των κόμβων i ∈ NS γράφονται ως : 

xi,n+1(Τ) = b(i) 

επειδή xij(T) = 0, ∀ (i, j) ∉ T. 

Οι εξισώσεις των κόμβων j ∈ ND γράφονται ως : 
– xn+1,j(Τ) = b(j) 

πάλι επειδή xij(T) = 0, ∀ (i, j) ∉ T.  

Επομένως ισχύουν οι σχέσεις: 

xij(T) =    b(i) > 0,  αν  (i, j) ∈ Τ  και  i ∈ Ns 

 xij(T) = – b(j) ≥ 0,  αν  (i, j) ∈ Τ  και  j ∈ ND. 

Συνεπώς το δέντρο ξεκινήματος Τ είναι εφικτό.  

Για τον υπολογισμό των δυϊκών μεταβλητών θέτουμε un+1(Τ) = 0.  

Για τα τόξα της μορφής (i, n + 1) ∈ Τ, δηλαδή για i ∈ ΝS ισχύει η εξίσωση (ε-
πειδή zij(Τ) = 0, ∀ (i, j) ∈ T) 
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ui(T) – un+1(T) = di,n+1 = Μ 

και επομένως έχουμε   

ui(T) = Μ,      i ∈ Ns 

(αφού un+1(T) = 0).  

Για τα τόξα (n+1, j) ∈ Τ, δηλαδή για i ∈ ΝD ισχύει η εξίσωση 

un+1(T) – uj(T) = dn+1,j = M 

και επομένως ισχύει 

uj(T) = – Μ,      j ∈ ΝD. 

Έχοντας υπολογίσει τις τιμές των δυϊκών μεταβλητών ui(Τ), βρίσκουμε με 
απλή αντικατάσταση τις τιμές zij(Τ) των μη βασικών τόξων. Οι τιμές zij(Τ) των βασι-
κών τόξων (i, j) ∈ T είναι 0. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα σύνολα των τό-
ξων : 

      [Ns, ND] = {( i, j) ∈ A  : i ∈ Ns,  j ∈ ND } και 

[ND, Ns] = {( i, j) ∈ A  : i ∈ ND,  j ∈ Ns } 

Αν (i, j) ∈ [Ns, ND], είναι dij = cij, ui(T) = Μ, uj(T) = – Μ και επομένως, έχουμε : 
zij(Τ) = dij – ui(T) + uj(T) = cij – Μ  + (– Μ) = cij – 2Μ. 

Αν (i, j) ∈ [ND, Ns], είναι dij = cij, ui(T) = – Μ, uj(T) = Μ και επομένως, έχουμε 

zij(Τ) = dij – ui(T) + uj(T) = cij  – (– Μ) + Μ  = cij + 2Μ. 

Τέλος για όλα τα υπόλοιπα μη βασικά τόξα (i, j) έχουμε ui(T) = uj(T) και dij = cij. Ε-
πομένως ισχύει:  

zij(Τ) = dij – ui(T) + uj(T) = cij. 

Συνοψίζοντας καταλήγουμε στον παρακάτω τύπο για τον υπολογισμό των  zij(Τ) : 

-2   , ( , ) [ , ]

( )    2   , ( , ) [ , ]

,

ij S D

ij ij D S

ij

M c i j N N

z T M c i j N N

c ά

αν

αν

διαφορετικ

⎛ +    ∈
⎜

= +    ∈⎜
⎜             ⎝

 

 
Παράδειγμα 6.2. Να βρεθεί το δέντρο ξεκινήματος για το δίκτυο του προβλήματος 
του μεγάλου Μ στο Σχήμα 6.2. 

Λύση: Το δέντρο ξεκινήματος περιλαμβάνει τα τεχνητά τόξα (1, 5), (3, 5), (5, 2) και 
(5, 4). Έχουμε ότι Ns = {1, 3} και ND = {2, 4}. Συνεπώς x15(T) = b(1) = 5, x35(T) = 
b(3) = 2, x52(T) = -b(2) = 5 και x54(T) = -b(4) = 2. Για τις δυϊκές μεταβλητές χρησιμο-
ποιούμε για το M την τιμή 169 και έχουμε : 

u1(T) = 169 , u3(T) = 169 , u2(T) = -169 και u4(T) = -169. 

Για να υπολογίσουμε τα μειωμένα κόστη zij υπολογίζουμε πρώτα τα σύνολα τόξων    
[Ns, ND]  και [ND, Ns]. Έχουμε ότι [Ns, ND] = {(1, 2), (1, 4), (3, 4)} και [ND, Ns] = 
{(2, 3)}. 

Για τα τόξα του συνόλου  [Ns, ND] θα ισχύουν οι σχέσεις : 

z12 = -2M + c12 = -2*169 + 2 = - 336 
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z14 = -2M + c14 = -2*169 + 3 = - 335 

z34  = -2M + c34  = -2*169 - 4 = - 342. 

Για το μοναδικό τόξο του συνόλου  [ND, Ns] θα ισχύει η σχέση : 

z23 = +2M + c23 = +2*169 - 5 = 333.  

Επίσης επειδή το τόξο (1, 3) ∈  [Ns, Ns] θα ισχύει : 
z13 = c13 = -8. 

Οι πληροφορίες αυτές φαίνονται στο δίκτυο στο Σχήμα 6.3. Τα βασικά τόξα 
του δέντρου ξεκινήματος Τ απεικονίζονται με συνεχείς γραμμές, ενώ τα υπόλοιπα μη 
βασικά τόξα του δικτύου με διακεκομμένες. Επειδή υπάρχουν αρνητικά μειωμένα 
κόστη zij(T) το δέντρο T δεν είναι βέλτιστο. ♦ 

1 2

4 3

-336

333-335

-342

-8

169 -169

169

5

5

2

2

5

0

-169

i j
xij

u(i) u(j)

i j
zij

u(i) u(j)

 

Σχήμα 6.3: Αρχικό δέντρο και πληροφορίες του δίκτυου του προβλήματος του μεγά-
λου Μ. 

 

6.1.2.3 Επίλυση του αρχικού ΠΡΕΚ 

Τώρα θα εξετάσουμε πώς από τη λύση του προβλήματος του μεγάλου Μ μπορούμε 
να λύσουμε το αρχικό ΠΡΕΚ. Για να γίνει αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 
αποτελέσματα του επόμενου θεωρήματος.  

Θεώρημα 6.1.  

1. Αν το πρόβλημα του μεγάλου Μ είναι απεριόριστο, το αρχικό ΠΡΕΚ είναι αδύνα-
το ή απεριόριστο. 
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2. Αν το πρόβλημα του μεγάλου Μ είναι βέλτιστο, τότε το αρχικό ΠΡΕΚ είναι:  

a) βέλτιστο, αν στη βέλτιστη λύση του προβλήματος του μεγάλου Μ όλες οι τε-
χνητές μεταβλητές είναι ίσες με μηδέν. 

b) αδύνατο, αν στη βέλτιστη λύση του προβλήματος του μεγάλου Μ υπάρχει 
τουλάχιστον μια θετική τεχνητή μεταβλητή.  

Για την απόδειξη του παραπάνω θεωρήματος ο αναγνώστης παραπέμπεται 
στο βιβλίο (Παπαρρίζος και συν., 2005).  

Παράδειγμα 6.3. Να λυθεί με τον πρωτεύοντα αλγόριθμο Simplex, το ΠΡΕΚ για το 
δίκτυο του προβλήματος του μεγάλου M που φαίνεται στο Σχήμα 6.3. 

Λύση: Εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο Simplex που περιγράψαμε πιο πάνω 
(Αλγόριθμος 6.1) στο δίκτυο που απεικονίζεται στο Σχήμα 6.3. Για τις τιμές  xij(T) 
του αρχικού δέντρου ξεκινήματος έχουμε : 

x15(T) = 5, x35(T) = 2, x52(T) = 5, x54(T) = 2. Για τα μη βασικά τόξα του δικτύου έ-
χουμε xij(T) = 0. 

Για τις δυϊκές μεταβλητές wi(T) έχουμε : w1(T) = 169, w2(T) = –169, w3(T) = 169, 
w4(T) = –169 και w5(T) = 0. 

Για τα μειωμένα κόστη (δυϊκές χαλαρές μεταβλητές) sij(T) των μη βασικών τόξων 
έχουμε : 

s13(T) = –8, s12(T) = –336, s14(T) = –335, s23(T) = 333 και s34(T) = –342. Για τα βασι-
κά τόξα έχουμε sij(T) = 0. 

 1η επανάληψη βρόχου όσο 

Επιλέγουμε ως εισερχόμενο το τόξο (g, h) = (3, 4) με δ = s34 = –342 < 0. Το εισερχό-
μενο τόξο απεικονίζεται με έντονη διακεκομμένη γραμμή και διάφανο βέλος.  

Ο κύκλος C = {(5, 4),(3, 4), (3, 5)}. Τo σύνολo C+ = {(3, 4)} και το σύνολο C− = {(5, 
4), (3, 5)}. Τα τόξα του συνόλου C+ έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το + , ενώ τα 
τόξα του συνόλου C−  έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το −. Επειδή και τα 2 τόξα 
του κύκλου C− έχουν την ίδια ροή x54(T) = x35(T) = 2 επιλέγουμε τυχαία ως εξερχό-
μενο το τόξο (5, 4). Άρα ε = x54 = 2 και (k, l) = (5, 4). Το εξερχόμενο τόξο (5, 4) α-
πεικονίζεται με 2 κάθετα προς αυτό ευθύγραμμα τμήματα. 

Προβαίνουμε σε ανανέωση των ροών xij(T) και έχουμε : 

x34(T′) = x34(T) + ε = 0 + 2 = 2 (Το εισερχόμενο τόξο μπήκε στο δέντρο Τ και απέ-
κτησε ροή x34(T) = 2) 

x54(T′) = x54(T) – ε = 2 – 2 = 0 (Το εξερχόμενο τόξο βγήκε από το δέντρο T και απέ-
κτησε ροή x54(T) = 0) 

x35(T′) = x35(T) – ε = 2 – 2 = 0. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα υποδέντρα Tg και Τh. Έχουμε Tg = [1, 2, 3, 5] και  Τh = 
[4]. Οι κόμβοι του Τg φαίνονται σκιασμένοι. Με τη βοήθεια των Tg και Τh ανανεώ-
νουμε τις δυϊκές μεταβλητές wi(T) και έχουμε : 

w4(T′) = w4(T) – δ = – 169 – (–342) = – 169 + 342 = 173. 

Κατόπιν υπολογίζουμε τα σύνολα τόξων [Tg , Τh] και [Τh , Tg] και έχουμε : 

[Tg , Τh] = [(5, 4), (1, 4), (3, 4)] και  
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[Τh , Tg] = ∅. 

Στη συνέχεια ανανεώνουμε τις δυϊκές χαλαρές μεταβλητές sij(T) και έχουμε : 
s54(T′) = s54 (T) – δ = 0 – (–342) = 342 (To εξερχόμενο τόξο βγήκε από το δέντρο Τ 
και το s54(T) άλλαξε τιμή από 0 σε 342). 

s14(T′) = s14 (T) – δ = –335 – (–342) = –335 + 342 = 7 

s34(T′) = s34 (T) – δ = –342 – (–342) = –342 + 342 = 0 (To εισερχόμενο τόξο μπήκε 
στο δέντρο Τ και αποκτά s34(T) = 0). 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 6.4 (χωρίς τις ανανεωμένες τιμές των xij, wi 
και sij). 

 

 

Σχήμα 6.4: Το δίκτυο της 1ης επανάληψης 
 

 2η επανάληψη βρόχου όσο 

Επιλέγουμε ως εισερχόμενο το τόξο (g, h) = (1, 2) με δ = s12 = –336 < 0. Το εισερχό-
μενο τόξο απεικονίζεται με έντονη διακεκομμένη γραμμή και διάφανο βέλος.  

Ο κύκλος C = {(1, 5),(5, 2), (1, 2)}. Τo σύνολο C+ = {(1, 2)} και το σύνολο C− = {(1, 
5), (5, 2)}. Τα τόξα του συνόλου C+ έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το + , ενώ τα 
τόξα του συνόλου C−  έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το + . Επειδή και τα 2 τα τόξα 
του κύκλου C− έχουν την ίδια ροή x15(T) = x52(T) = 5 επιλέγουμε τυχαία ως εξερχό-
μενο το τόξο (1, 5). Άρα ε = x15 = 5 και (k, l) = (1, 5). Το εξερχόμενο τόξο (1, 5) α-
πεικονίζεται με 2 κάθετα προς αυτό ευθύγραμμα τμήματα. 

Προβαίνουμε σε ανανέωση των ροών xij(T) και έχουμε : 

x12(T′) = x12(T) + ε = 0 + 5 = 5 (Το εισερχόμενο τόξο μπήκε στο δέντρο Τ και απέ-
κτησε ροή x12(T) = 5) 
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x15(T′) = x15(T) – ε = 5 – 5 = 0 (Το εξερχόμενο τόξο βγήκε από το δέντρο T και απέ-
κτησε ροή x15(T) = 0) 

x52(T′) = x52(T) – ε = 5 – 5 = 0. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα υποδέντρα Tg και Τh. Έχουμε Tg = [1] και  Τh = [2, 3, 
4, 5]. Οι κόμβοι του Τg φαίνονται σκιασμένοι. Με τη βοήθεια των Tg και Τh ανανεώ-
νουμε τις δυϊκές μεταβλητές wi(T) και έχουμε : 

w2(T′) = w2(T) – δ = – 169 – (–336) = – 169 + 336 = 167 

w3(T′) = w3(T) – δ =    169 – (–336) =    169 + 336 = 505 

w4(T′) = w4(T) – δ =    173 – (–336) =    173 + 336 = 509 

w5(T′) = w5(T) – δ =    0 – (–336) =    0 + 336 = 336 

Κατόπιν υπολογίζουμε τα σύνολα τόξων [Tg , Τh] και [Τh , Tg] και έχουμε : 

[Tg , Τh] = [(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)] και  

[Τh , Tg] = ∅. 

Στη συνέχεια ανανεώνουμε τις δυϊκές χαλαρές μεταβλητές sij(T) και έχουμε : 

s12(T′) = s12 (T) – δ = –336 – (–336) = 0 (To εισερχόμενο τόξο μπήκε στο δέντρο Τ, 
άρα αποκτά s12 (T) = 0) 

s13(T′) = s13 (T) – δ = –8 – (–336) = –8 + 336 = 328 

s14(T′) = s14 (T) – δ = –7 – (–336) = –7 + 336 = 329  

s15(T′) = s15 (T) – δ = 0 – (–336) = 336 (To εξερχόμενο τόξο βγήκε από το δέντρο Τ, 
άρα το s15(T) αλλάζει τιμή από 0 σε 336). 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 6.5 (χωρίς τις ανανεωμένες τιμές των xij, wi 
και sij). 

 

 

Σχήμα 6.5: Το δίκτυο της 2ης επανάληψης 
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Επειδή όλα τα μη βασικά τόξα (i, j) ∉ T έχουν sij(T) > 0 ο αλγόριθμος τερματίζει. Το 
βέλτιστο δέντρο T απεικονίζεται στο Σχήμα 6.6. Επειδή η ροή όλων των τεχνητών 
τόξων ισούται με 0 η λύση είναι βέλτιστη σύμφωνα με το Θεώρημα 6.1.♦ 

 

Σχήμα 6.6: Τελικό δίκτυο του παραδείγματος 

6.1.3 Περατότητα του αλγορίθμου Simplex σε μη εκφυλισμένα προβλήματα 

Είδαμε ότι ο αλγόριθμος Simplex ξεκινά με ένα εφικτό δέντρο T και σε κάθε επανά-
ληψη παράγει ένα νέο δέντρο T′. Αν όλες οι ροές xij των τόξων του δέντρου T είναι 
θετικές (xij > 0) το πρόβλημα ονομάζεται μη εκφυλισμένο (non degenerate). Αν κά-
ποια από τις ροές xij ισούται με 0 το πρόβλημα ονομάζεται εκφυλισμένο 
(degenerate). 

Για να λύσει ο αλγόριθμος το πρόβλημα πρέπει να σταματήσει τους υπολογι-
σμούς του μετά από πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων. Με άλλα λόγια για να λυθεί 
το ΠΡΕΚ πρέπει το πλήθος των δέντρων που κατασκευάζει ο αλγόριθμος Simplex να 
είναι πεπερασμένο. Αν ένα δέντρο κατασκευαστεί δυο φορές, τότε υπάρχει μια ακο-
λουθία δέντρων που επαναλαμβάνεται συνεχώς και επομένως ο αλγόριθμος δε θα 
σταματήσει ποτέ. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται κύκλωση (cycling). Η απόδειξη ότι 
ο αλγόριθμος δεν κάνει κύκλωση στα μη εκφυλισμένα προβλήματα μπορεί να βρεθεί 
στο βιβλίο (Παπαρρίζος και συν., 2005). 

Έχει παρατηρηθεί ότι στην πράξη το 90% των επαναλήψεων (ή περιστροφών 
– pivots) του αλγορίθμου είναι εκφυλισμένες, δηλαδή xkl =0, για το εξερχόμενο τόξο 
(k, l). Στα εκφυλισμένα προβλήματα ο αλγόριθμος μπορεί να μη σταματήσει ποτέ 
(δηλ. να υποπέσει σε κύκλωση) αν δεν εφαρμοστούν κατάλληλοι κανόνες για την ε-
πιλογή του εξερχόμενου τόξου. Ένας τέτοιος κανόνας είναι ο κανόνας περιστροφής 
του Cunningham και περιγράφεται στην εργασία (Cunningham, 1976). 
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6.1.4 Περιγραφή του κανόνα περιστροφής του Cunningham 

Για την περιγραφή του κανόνα του Cunningham χρησιμοποιήσαμε πληροφορίες από 
το βιβλίο (Παπαρρίζος και συν., 2005). 

 Έστω Τ ένα ριζωμένο εφικτό δέντρο του δικτύου ενός ΠΡΕΚ. Το δέντρο Τ λέγεται 
εκφυλισμένο (degenerate), αν υπάρχουν τόξα (i, j) ∈ Τ τέτοια ώστε  xij(Τ) = 0. Τα 
τόξα (i, j) ∈ Τ για τα οποία είναι  xij(Τ) = 0 ονομάζονται και αυτά εκφυλισμένα. 

Ένα ριζωμένο δέντρο Τ λέγεται μη εκφυλισμένο (non degenerate), αν ∀ (i, 
j) ∈ Τ ισχύει xij(Τ) > 0. Ο κανόνας του Cunningham κατασκευάζει ριζωμένα δέντρα 
με ειδική δομή.  

Θα λέμε ότι ένα ριζωμένο δέντρο Τ είναι ισχυρό (strong), αν όλα τα εκφυλι-
σμένα τόξα του έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω, δηλαδή, κατευθύνονται μακριά από 
τη ρίζα. Επίσης τα μη εκφυλισμένα δέντρα είναι ισχυρά. Για παράδειγμα τα δέντρα 
στο Σχήμα 6.7 είναι ισχυρά. Το δέντρο (α) είναι μη εκφυλισμένο άρα είναι ισχυρό. Το 
δέντρο (β) είναι εκφυλισμένο και όλα τα εκφυλισμένα τόξα του είναι προς τα κάτω. 
Συνεπώς είναι ισχυρό. 
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Σχήμα 6.7: Ισχυρά δέντρα και εφαρμογές του κανόνα του Cunningham 
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 Έστω τώρα ότι έχει επιλεγεί ως εισερχόμενο το τόξο (g, h) ∉ Τ, με δ = sgh(Τ) 
< 0. Το εισερχόμενο τόξο στο Σχήμα 6.7 είναι το τόξο (6, 10). Συμβολίζουμε με P[T, 
j] το μοναδικό δρόμο του Τ που συνδέει τον κόμβο j με τη ρίζα του δέντρου T. Οι 
δρόμοι P[T, g] και P[T, h] έχουν ένα κοινό τμήμα. Συμβολίζουμε με p τον κόμβο του 
κοινού τμήματος, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο βάθος. Ο κόμβος p καλείται ένω-
ση(join). Στα 2 δέντρα που απεικονίζονται στο Σχήμα 6.7 ο κόμβος ένωση είναι ο 
κόμβος 2. Η ένωση μπορεί να είναι και η ρίζα του δέντρου. Ο μοναδικός κύκλος C 
του δικτύου Τ ∪ (g, h) περιέχει τον κόμβο p. Γνωρίζουμε ότι το εξερχόμενο τόξο (k, 
l) επιλέγεται έτσι ώστε: 

ε = xkl(T) = min{xij(Τ) : (i, j) ∈ C−} 

όπου C− είναι το σύνολο των τόξων του κύκλου C που έχουν αντίθετη φορά 
με το εισερχόμενο τόξο (g, h). Έστω  

C΄ = {(i, j) ∈ C− : xij(Τ) = ε}.  

Τα τόξα του συνόλου C΄ ονομάζονται επιλέξιμα (admissible) γιατί μπορούν 
να επιλεγούν σαν εξερχόμενα τόξα. 

Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα επιλέξιμα τόξα, ο κανόνας του 
Cunningham επιλέγει σαν εξερχόμενο το πρώτο επιλέξιμο τόξο, το οποίο συναντού-
με όταν διαγράφουμε τον κύκλο C κατά τη φορά του εισερχόμενου τόξου ξεκινώντας 
από την ένωση. Για το δέντρο (α) στο Σχήμα 6.7 το σύνολο C′ = {(4, 3), (2, 7)} ενώ 
για το δέντρο (β) είναι C′ = {(8, 9), (7, 8)}. 

Ο κανόνας του Cunningham αν εφαρμοστεί στο δέντρο (α) επιλέγει σαν εξερ-
χόμενο το τόξο (4, 3), ενώ αν εφαρμοστεί στο δέντρο (β) επιλέγει ως εξερχόμενο το 
τόξο (8, 9).  

Λήμμα 6.1:  Έστω Τ ένα ισχυρό δέντρο και (g, h) ∉ Τ ένα μη βασικό τόξο. Αν το ε-
ξερχόμενο τόξο (k, l) ∈ Τ επιλέγεται με τον κανόνα του Cunningham, το επόμενο δέ-
ντρο Τ΄ = Τ ∪ (g, h) ~ ( k, l) είναι επίσης ισχυρό. 

Για την απόδειξη του λήμματος ο αναγνώστης παραπέμπεται στο βιβλίο (Πα-
παρρίζος και συν., 2005). 

Θεώρημα 6.2 : Αν το πρώτο δέντρο είναι ισχυρό, ο αλγόριθμος Simplex με τον κα-
νόνα του Cunningham για την επιλογή του εξερχόμενου τόξου σταματά μετά από πε-
περασμένο αριθμό επαναλήψεων. 

Για την απόδειξη του θεωρήματος ο αναγνώστης παραπέμπεται επίσης στο 
βιβλίο (Παπαρρίζος και συν., 2005). 

6.1.5 Προγραμματισμός του αλγορίθμου Simplex και δομές δεδομένων για το 

δέντρο T 

Για την περιγραφή των δομών δεδομένων του δέντρου Τ χρησιμοποιήθηκαν αρκετά 
στοιχεία από τα βιβλία (Παπαρρίζος και συν., 2005, Chvatal, 1983). 

Οι λειτουργίες που εκτελούνται σε κάθε  επανάληψη του αλγορίθμου Simplex 
είναι : 

 ο προσδιορισμός του εισερχόμενου τόξου (g, h) 

 ο εντοπισμός του κύκλου C και των υποσυνόλων του C+ και C−, 

 ο προσδιορισμός του εξερχόμενου τόξου (k, l) και  
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 η ανανέωση των τιμών των ροών (μεταβλητών απόφασης) xij , των δυϊκών με-
ταβλητών wi καθώς και των δυϊκών χαλαρών μεταβλητών sij. 

Δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι προτιμότερο από υπολογιστική άποψη να ανανε-
ώνονται οι τιμές των sij ή οι τιμές των δυϊκών μεταβλητών wi. Με οποιονδήποτε όμως 
τρόπο και αν προγραμματίζεται ο αλγόριθμος, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός 
των κόμβων των υποδέντρων Tg και Th.  

Για να προγραμματιστεί ο αλγόριθμος με αποτελεσματικό τρόπο είναι ανα-
γκαίο να χρησιμοποιηθεί ειδικός τρόπος αποθήκευσης του τρέχοντος δέντρου Τ. Για 
να γίνει κατανοητή η ανάγκη αυτή, ας φανταστούμε πως θα εκτελούνταν οι παραπά-
νω λειτουργίες του αλγορίθμου στην περίπτωση που αποθηκεύουμε μόνο τα τόξα του 
δέντρου Τ. Ο εντοπισμός του κύκλου C θα απαιτούσε υπερβολικά μεγάλο υπολογι-
στικό έργο. Η ανάγκη επομένως της χρήσης ειδικών δομών δεδομένων για την απο-
θήκευση του δέντρου T είναι προφανής. 

Οι δομές δεδομένων που θα περιγράψουμε στη συνέχεια θα καταστήσουν τις 
λειτουργίες της ανανέωσης των τιμών xij(T), wi(T) και sij(T) καθώς και την υλοποίη-
ση του κανόνα περιστροφής του Cunningham εξαιρετικά εύκολες. Υπενθυμίζεται εδώ 
ότι ο κανόνας του Cunningham εφαρμόζεται σε ριζωμένα δέντρα. 

Οι δομές δεδομένων θα περιγραφούν για το δέντρο Τ που απεικονίζεται στο 
Σχήμα 6.8. 

6.1.5.1 Το διάνυσμα p 

Επειδή χρησιμοποιούνται ριζωμένα δέντρα, αποθηκεύεται για κάθε κόμβο i, ο πατέ-
ρας του p(i). Για την αποθήκευση όλων των πατεράδων χρησιμοποιείται ένα διάνυ-
σμα n στοιχείων, που συμβολίζεται με p. Θα αριθμούμε τους κόμβους με θετικούς 
αριθμούς ή μηδέν. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη ρίζα r, θέτοντας p(r) = – 1 (ή 
p(r) = r). Για παράδειγμα, στο δέντρο που απεικονίζεται στο Σχήμα 6.8 είναι p(2) = 8 
και p(6) = 1. Για το παραπάνω δέντρο προκύπτει εύκολα ότι n λίστα p είναι : 
                              

i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
p(i)→ 16 8 5 12 -1 1 12 5 17 6 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
p(i)→ 16 8 2 18 6 18 2 12 18  

 

6.1.5.2 Το διάνυσμα d 

Χρειαζόμαστε επίσης για κάθε κόμβο i την αποθήκευση του βάθους του d(i). Το βά-
θος (ή επίπεδο) της ρίζας ισούται με 0, ενώ τα βάθη των υπόλοιπων κόμβων αριθμού-
νται από πάνω προς τα κάτω με 1, 2, 3, κ.λ.π. Τα βάθη των κόμβων του δέντρου T 
φαίνονται παραστατικά στο Σχήμα 6.8, από το οποίο προκύπτει ότι η λίστα d είναι : 

 
i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d(i)→ 5 2 1 3 0 6 3 1 4 7 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
d(i)→ 5 2 3 4 7 4 3 3 4  
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Σχήμα 6.8: Ένα ριζωμένο δέντρο και το βάθος των κόμβων του 
 

6.1.5.3 Το διάνυσμα t 

Για τον προσδιορισμό των συνόλων C+ και C− του κύκλου C, χρειαζόμαστε ένα ακό-
μη διάνυσμα, που θα το συμβολίζουμε με t. Έτσι για κάθε κόμβο i αποθηκεύεται ένας 
αριθμός t(i), οι τιμές του οποίου δίνονται από τον τύπο: 

 t(i) = 0,    αν (p(i), i) ∈ T 
t(i) = 1,    αν (i, p(i)) ∈ T 

 
Για την ρίζα r θέτουμε t(r) = – 1. Για το δέντρο που απεικονίζεται στο Σχήμα 

6.8 είναι t(13) = 1, γιατί είναι p(13) = 2 και το δέντρο T περιέχει το τόξο (13, 2) και 
t(18) = 0, γιατί είναι p(18) = 12 και το δέντρο T περιέχει το τόξο (12, 18). Η πλήρης 
λίστα t για το παραπάνω δέντρο είναι : 
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i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
t(i)→ 0 0 1 1 -1 1 0 0 0 1 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
t(i)→ 0 0 1 1 0 1 1 0 1  

 
                      

6.1.5.4 Το διάνυσμα y 

Η τελευταία δομή δεδομένων είναι η λεγόμενη προδιάταξη (preorder) ή περιμετρι-
κή (thread). Η προδιάταξη ενός ριζωμένου δέντρου προκύπτει ακολουθώντας τη δι-
ακεκομμένη γραμμή που φαίνεται στο Σχήμα 6.9 ξεκινώντας από τη ρίζα και καταλή-
γοντας πάλι στη ρίζα. Καθώς ακολουθούμε την διακεκομμένη γραμμή καταγράφουμε 
κάθε κόμβο καθώς τον συναντάμε την πρώτη μόνο φορά.  

 
Σχήμα 6.9: Σχηματισμός προδιάταξης ριζωμένου δέντρου 

 

Για το δέντρο του παραπάνω Σχήματος, η σειρά με την οποία επισκεπτόμαστε 
τους κόμβους είναι : 

 

3 11 10 11 8 11 3 2 1 4 1 9 1 2 3 7 5 7 6 7 3 
 

Όταν όμως καταγράφουμε κάθε κόμβο μόνο την πρώτη φορά που τον συνα-
ντούμε, προκύπτει η παρακάτω προδιάταξη : 

 

3 11 10 8 2 1 4 9 7 5 6 
 

Η προδιάταξη αποθηκεύεται σαν διάνυσμα n στοιχείων και συμβολίζεται με y. 
Στο στοιχείο y(i) αποθηκεύεται ο επόμενος κόμβος του κόμβου i στην προδιάταξη. 
Για παράδειγμα είναι y(1) = 4 και y(10) = 8. Ιδιαίτερα, ο τελευταίος κόμβος στην 
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προδιάταξη έχει σαν επόμενο τον κόμβο ρίζα. Στο παράδειγμά μας είναι y(6) = 3. Αν 
εφαρμοστούν τα παραπάνω για το δέντρο στο Σχήμα 6.8 προκύπτει η προδιάταξη: 

 

5 8 2 13 17 9 12 4 18 19 16 11 1 6 15 10 14 7 3 
 

από την οποία προκύπτει εύκολα ότι το διάνυσμα αποθήκευσής της είναι : 

i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
y(i)→ 6 13 5 18 8 15 3 2 12 14 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
y(i)→ 1 4 17 7 10 11 9 19 16  

                                
 

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η προδιάταξη ενός δέντρου δεν είναι μοναδική. 
Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζεται το δέντρο. Αντίθετα οι λίστες p, 
d και t προσδιορίζονται μονοσήμαντα για κάθε δέντρο και επομένως είναι ανεξάρτη-
τες του τρόπου με τον οποίο ζωγραφίζεται το δέντρο. 

6.1.6 Ανανέωση των δομών δεδομένων του δέντρου T 

Ας δούμε τώρα πως θα ανανεώσουμε αποτελεσματικά τις δομές δεδομένων p, d, t και 
y μετά από μια επανάληψη του αλγορίθμου Simplex. Για την περιγραφή της ανανέω-
σης των δομών δεδομένων του δέντρου Τ χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τα 
βιβλία (Παπαρρίζος και συν., 2005, Chvatal, 1983). 

 Θα χρησιμοποιήσουμε το δέντρο που απεικονίζεται στο Σχήμα 6.10, στο οποίο ει-
σερχόμενο είναι το τόξο (17, 6) και εξερχόμενο το τόξο (12, 18). Το νέο δέντρο T′ = 
T ~ (12, 18) ∪ (17, 6) που προκύπτει μετά από μια επανάληψη του αλγορίθμου φαί-
νεται στο Σχήμα 6.11. 

Έστω T* το υπόδεντρο του T, που αποκόπτεται από τη ρίζα, όταν από το δέ-
ντρο T διαγράφεται το εξερχόμενο τόξο. Θα δηλώνουμε με e1 το άκρο του εισερχό-
μενου τόξου (g, h) και f1 το άκρο του εξερχόμενου τόξου (k, l), τα οποία ανήκουν 
στο υπόδεντρο T*. Επίσης θα συμβολίζουμε με e2 το άκρο του εισερχόμενου τόξου 
και με f2 το άκρο του εξερχόμενου τόξου, τα οποία δεν ανήκουν στο υπόδεντρο T*, 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.10. 

Να σημειωθεί ότι επειδή στο Σχήμα 6.10 το εξερχόμενο τόξο είναι προς τα 
κάτω, έχουμε e1 = h, e2 = g, f1 = l , f2 = k και T* = Th (Σχήμα 6.14). Αν όμως το ε-
ξερχόμενο τόξο ήταν προς τα πάνω θα είχαμε e1 = g, e2 = h, f1 = k , f2 = l και T* = 
Tg (Σχήμα 6.15). Στο παράδειγμά μας έχουμε e1 = 6, e2 = 17, f1 = 18 και f2 = 12. 

Ο δρόμος του δέντρου Τ, που ενώνει τον κόμβο e1 με τον κόμβο f1, ονομάζε-
ται στέλεχος (pivot stem ή backpath) και συμβολίζεται με z. Οι κόμβοι του στελέ-
χους θα αποθηκεύονται στο διάνυσμα z με τη σειρά που τους συναντούμε όταν δια-
γράφουμε το στέλεχος από τον κόμβο e1 προς τον κόμβο f1. Έτσι είναι πάντοτε e1 = 
z(1) και f1 = z(u), όπου u είναι το πλήθος των κόμβων του στελέχους. Το στέλεχος 
για το δέντρο Τ στο Σχήμα 6.10 είναι : 

i→ 1 2 3 4 
z(i)→ 6 1 16 18 
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Σχήμα 6.10: Δέντρο Τ, εισερχόμενο και εξερχόμενο τόξο 
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Σχήμα 6.11: Δέντρο Τ′ = Τ ~ (12, 18) ∪ (17, 6) 
 

6.1.6.1 Ανανέωση του διανύσματος p 

Από τα δέντρα T και T′ που φαίνονται παραπάνω προκύπτει εύκολα ότι οι μόνοι κόμ-
βοι που αλλάζουν πατέρα είναι αυτοί που βρίσκονται στο στέλεχος. Πιο συγκεκριμένα 
για τον πρώτο κόμβο z(1) του στελέχους έχουμε p΄(z(1)) = e2 και για τους υπόλοι-
πους κόμβους z(j), j > 1, έχουμε p΄(z(j)) = z(j – 1), όπου p΄(j) είναι ο πατέρας του 
κόμβου j στο δέντρο T′. Εφαρμόζοντας τη διαδικασία αυτή στο δέντρο Τ (Σχήμα 
6.10) βλέπουμε ότι η λίστα p΄ που αντιστοιχεί στο δέντρο T′ (Σχήμα 6.11) προκύπτει 
θέτοντας : 
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p΄(z(1)) = p΄(6)   = e2   = 17 

p΄(z(2)) = p΄(1)   = z(1) = 6  

p΄(z(3)) = p΄(16) = z(2) = 1 

p΄(z(4)) = p΄(18) = z(3) = 16. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θέτουμε p΄(j) = p(j). Η νέα λίστα επιβεβαιώνε-
ται εύκολα ότι είναι : 

i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
p(i)→ 6 8 5 12 -1 17 12 5 17 6 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
p(i)→ 16 8 2 18 6 1 2 16 18  

 

6.1.6.2 Ανανέωση του διανύσματος t 

Η ανανέωση της λίστας t είναι επίσης εύκολη. Έστω t΄ η λίστα του δέντρου T΄. Προ-
κύπτει εύκολα ότι οι μόνοι κόμβοι που αλλάζουν τιμές t(i) είναι οι κόμβοι του στελέ-
χους. Για όλους τους κόμβους, z(j), j > 1, του στελέχους, εκτός του πρώτου, z(1) = e1, 
η ανανέωση γίνεται θέτοντας 

 

t΄(z(j)) = 0,    αν t(z(j – 1)) = 1 και 

t΄(z(j)) = 1,    αν t(z(j – 1)) = 0. 

 

Για την ανανέωση του t(z(1)) = t(e1) διακρίνουμε δυο περιπτώσεις ανάλογα 
με το αν e1 = z(1) = h ή e1 = z(1) = g. Στην πρώτη περίπτωση το εξερχόμενο τόξο 
είναι προς τα κάτω στο δέντρο T και επομένως θέτουμε 

 

t΄(z(1)) = 0 

 

Στη δεύτερη περίπτωση το εξερχόμενο τόξο είναι προς τα πάνω στο δέντρο T 
και επομένως θέτουμε  

 

t΄(z(1)) = 1 

 

Για το δέντρο T στο Σχήμα 6.10 εφαρμόζεται η πρώτη περίπτωση. Οι νέες τι-
μές t΄(i) που προκύπτουν είναι : 
 

 
 
 
 

  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Ο Αλγόριθμος Network Simplex: Στατική Οπτικοποίηση και Κίνηση 

187 

i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
t΄(i)→ 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
t΄(i)→ 0 0 1 1 0 1 1 0 1  

 
Παρατηρούμε ότι μόνο ο κόμβος 6 άλλαξε τιμή από t(6) = 1 σε t΄(6) = 0.  

 

6.1.6.3 Προεργασίες για την ανανέωση των διανυσμάτων d και y 

Ο υπολογισμός των νέων δομών d′(i) και y′(i) απαιτεί επιπρόσθετους υπολογισμούς. 
Έχοντας γνωστά τα p(i), d(i), y(i), t(i), e1, e2, f1, και f2 και όλους τους κόμβους του 
στελέχους, προσδιορίζουμε πρώτα την προδιάταξη των κόμβων του υποδέντρου T*. 
Προφανώς η προδιάταξη του υποδέντρου T* είναι τμήμα της προδιάταξης του δέ-
ντρου T. Αν j ≠ f1 είναι ένας κόμβος του υποδέντρου T*, τότε είναι d(j) > d(f1).  

Επομένως ξεκινώντας από τον κόμβο f1 και ακολουθώντας την προδιάταξη 
του T επισκεπτόμαστε διαδοχικά όλους τους κόμβους του υποδέντρου T*. Επειδή 
όλοι οι κόμβοι j ≠ f1 του υποδέντρου T* έχουν βάθος d(j) > d(f1), ο πρώτος κόμβος k 
με d(k) ≤ d(f1) που θα συναντήσουμε, αποτελεί ένδειξη ότι έχουμε ήδη επισκεφτεί 
όλους τους κόμβους του υποδέντρου T*. Στο δέντρο Τ (Σχήμα 6.10) είναι k = 7 γιατί 
d(7) = d(f1) = d(18) = 3. Επομένως, η προδιάταξη του T*, την οποία συμβολίζουμε με 
y*, είναι : 

y*  =   [18 19 16 11 1 6 15 10 14] 
 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις προδιατάξεις yi  των κόμβων του στελέχους. Η 
προδιάταξη y* διασπάται περισσότερο ως εξής. Προσδιορίζεται πρώτα η προδιάταξη 
y1 που αρχίζει με τον κόμβο z(1) = e1 = 6 και περιέχει όλους τους κόμβους που είναι 
απόγονοι του κόμβου z(1). Για το δέντρο Τ στο  Σχήμα 6.10 έχουμε : 

 

y1 =   [6 15 10] 
 

Η προδιάταξη y1 αντιστοιχεί στο υποδέντρο T1 που αποκόπτεται από τη ρίζα 
του T όταν διαγραφεί το τόξο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον κόμβο z(1). Α-
φαιρούμε την προδιάταξη y1 από την προδιάταξη y*  κατασκευάζοντας έτσι την προ-
διάταξη y** : 

y**  =   [18 19 16 11 1 14] 
 

Κατασκευάζουμε την πρoδιάταξη y2 από την προδιάταξη y**, όπως ακριβώς 
κατασκευάστηκε η προδιάταξη y1 από την προδιάταξη y*. Συνεχίζουμε κατά αυτόν 
τον τρόπο κατασκευάζοντας τις προδιατάξεις y3, y4,…, yu. Στο παράδειγμα μας βρί-
σκουμε ότι ισχύουν : 

y2 =  [1] 
y3 =  [16  11] 
y4 =  [18  19  14] 
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Συμβολίζουμε με vi τον τελευταίο κόμβο της προδιάταξης yi. Στο παράδειγμά 
μας είναι v1 = 10, v2 = 1, v3 = 11 και v4 = 14. Τέλος, κάθε προδιάταξη yi, όπου i > 1, 
διασπάται σε δυο προδιατάξεις τις οποίες συμβολίζουμε με lyi και ryi. Το τμήμα lyi 
περιλαμβάνει όλους τους κόμβους, που βρίσκονται αριστερά του στελέχους (όπως ε-
μείς βλέπουμε το δέντρο) και το τμήμα ryi τους κόμβους, που βρίσκονται δεξιά του 
στελέχους. Ο κόμβος z(i) του στελέχους βρίσκεται πάντοτε πρώτος στο τμήμα lyi. 
Επομένως, το τμήμα lyi δεν μπορεί να είναι κενό (lyi ≠ ∅). Αντιθέτως το τμήμα ryi 
μπορεί να είναι κενό. Στο παράδειγμα μας έχουμε : 

 
ly2 = [1],           ry2 = ∅ 

ly3 = [16  11],   ry3 = ∅ 

ly4 = [18  19],   ry4 = [14] 

 

6.1.6.4 Ανανέωση του διανύσματος d 

Αν προσέξουμε τα βάθη των κόμβων i ∈ y1 στο δέντρο T και στο δέντρο T′, παρατη-
ρούμε ότι υπάρχει ένας αριθμός φ τέτοιος ώστε : 

d΄(i) = d(i) + φ,    ∀ i ∈ y1. 

Πιο συγκεκριμένα είναι 

φ = d(e2) – d(e1) +1, 

αφού ο κόμβος e1 κρέμεται από τον κόμβο e2 και επομένως ισχύει : 

d΄(e1) = d(e2) + 1 

          = d(e2) +1 – d(e1) + d(e1)  

          = d(e1) + d(e2) – d(e1) +1 

          = d(e1) + φ. 

Συνεπώς για τους κόμβους της προδιάταξης y1 ισχύει ο τύπος : 

d΄(i) = d(i) + φ. 

 Στο παράδειγμά μας είναι φ = d(17) – d(6) + 1 = 3 – 6 + 1 = – 2 και επομένως, τα νέα 
βάθη των κόμβων που ανήκουν στο y1 είναι 

d΄(6)   = d(6)   + φ = 6 – 2 = 4 

d΄(15) = d(15) + φ = 7 – 2 = 5 

d΄(10) = d(10) + φ = 7 – 2 = 5 

Για κάθε προδιάταξη yi  έχουμε διαφορετικό τύπο ανανέωσης του βάθους των 
κόμβων του. Για τους κόμβους της προδιάταξης y2 ισχύει ο τύπος : 

d΄(i) = d(i) + φ + 2. 

Για παράδειγμα, για τον μοναδικό κόμβο του y2, τον κόμβο 1, έχουμε 

 

 d΄(1) = d(1) + φ + 2 = 5 + (– 2) + 2 = 5.  

Ο γενικός τύπος για την ανανέωση του βάθους είναι  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Ο Αλγόριθμος Network Simplex: Στατική Οπτικοποίηση και Κίνηση 

189 

d΄(j) = d(j) + φ + 2(i – 1), ∀ j ∈ yi.  

Παρατηρούμε ότι οι μόνοι κόμβοι που αλλάζουν βάθος είναι αυτοί που ανή-
κουν στις προδιατάξεις των κόμβων του στελέχους, δηλ. αυτοί που ανήκουν στο υποδέ-
ντρο T*. Οι υπόλοιποι κόμβοι j, j ∉ T*, διατηρούν το βάθος τους. Η εφαρμογή του 
προηγούμενου τύπου στο δέντρο Τ′ που απεικονίζεται στο Σχήμα 6.11 δίνει τα νέα 
βάθη d΄(i) : 

 
i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d′(i)→ 5 2 1 3 0 4 3 1 4 5 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
d′(i)→ 7 2 3 8 5 6 3 7 8  

 

6.1.6.5 Ανανέωση του διανύσματος y 

Όπως είδαμε η προδιάταξη ενός δέντρου εξαρτάται από τον τρόπο, με τον οποίο ζω-
γραφίζεται το δέντρο. Το δέντρο T′ (Σχήμα 6.11), που αντιστοιχεί στη νέα προδιάτα-
ξη y΄, ζωγραφίζεται έτσι ώστε : 

1) το στέλεχος να βρίσκεται όσο γίνεται δεξιά,  

2) αριστερά του στελέχους τοποθετούνται πρώτα οι κόμβοι του τμήματος lyi εκτός 
του κόμβου z(i) και μετά οι κόμβοι του τμήματος ryi και  

3) όλο το υποδέντρο T* κρέμεται από τον κόμβο e2 έτσι ώστε να αφήνει δεξιά όλους 
τους κόμβους που κρέμονταν κάτω από το κόμβο e2 στο δέντρο T (δηλ. τον κόμβο 9 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.11). 

 Όταν το δέντρο T′ ζωγραφίζεται έτσι, η προδιάταξή του y΄ προκύπτει από την 
προδιάταξη y του δέντρου T ως εξής: πρώτα υπολογίζεται η προδιάταξη y , που αντι-
στοιχεί στο υποδέντρο T*, όταν όμως το Τ* έχει σαν ρίζα τον κόμβο e1 (και όχι τον 
κόμβο f1). Για τον υπολογισμό της y  γράφουμε διαδοχικά τη μια πίσω από την άλλη 
τις προδιατάξεις yi, i =  1, 2,…,u. Στο παράδειγμά μας είναι : 
 

y1 = [6  15  10],  y2 = [1],   y3 = [16, 11]   και   y4 = [18  19  14] 

 

και επομένως, είναι : 

 

y  = [y1, y2, y3, y4] = [6  15  10  1  16  11  18  19  14]. 

 

Αφαιρούμε μετά από την προδιάταξη y την προδιάταξη y* και εισάγουμε α-
μέσως μετά τον κόμβο e2 την προδιάταξη y . Στο παράδειγμά μας η προδιάταξη y 
του δέντρου T είναι: 

 

y = [5  8  2  13  17  9  12  4  18  19  16  11  1   6  15  10  14  7  3] 
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Όταν από την προδιάταξη y αφαιρεθεί η παρακάτω προδιάταξη y*  

y* = [18  19  16  11  1  6  15  10  14] 

παίρνουμε : 

y – y* =  [5  8  2  13  17  9  12  4  18  19  16  11  1   6  15  10  14  7  3] 

           =  [5  8  2  13  17  9  12  4  7  3] 

Αν τώρα μετά τον κόμβο e2 = 17 εισαχθεί η προδιάταξη y , προκύπτει η πα-
ρακάτω προδιάταξη y΄ : 

 

y΄ = [5  8  2  13  17  6  15  10  1  16  11  18  19  14  9  12  4  7  3  5] 

 

Παρατηρούμε ότι η προδιάταξη y΄ αντιστοιχεί στο δέντρο T′ (Σχήμα 6.11).  

Όμως, γνωρίζουμε ότι ο προγραμματισμός του αλγορίθμου γίνεται πιο αποτε-
λεσματικός, αν αποθηκεύουμε το διάνυσμα y′′, που αντιστοιχεί στο δέντρο T′ και στο 
οποίο για κάθε κόμβο i η τιμή y′′(i) είναι ο επόμενος κόμβος του i στην προδιάταξη 
y′. Θέλουμε να υπολογίσουμε τη λίστα y΄΄(i) αλλάζοντας μόνο τις τιμές y(i) για ό-
σους κόμβους είναι απαραίτητο. Συγκρίνοντας τώρα την προδιάταξη y του δέντρου T  

y = [5  8  2  13  17  9  12  4  18  19  16  11  1   6  15  10  14  7  3] 

και την y′ του T′  

y΄ = [5  8  2  13  17  6  15  10  1  16  11  18  19  14  9  12  4  7  3  5] 

βλέπουμε ότι αλλάζουν τιμές τα y(i), που αντιστοιχούν στους κόμβους e2 = 17, j = 4, 
όπου j είναι ο κόμβος, για τον οποίο ισχύει y(j) = f1 = z(u) (δηλαδή, ο κόμβος j είναι 
ο αμέσως προηγούμενος κόμβος του f1 στην προδιάταξη y του δέντρου T) και στους 
κόμβους 10, 1, 11, 19, 14 του υποδέντρου T*. 

Οι αλλαγές των y(i) για τους κόμβους e1 και j γίνονται με τους τύπους 

 

y′′(e2) = e1            και            y′′(j) = v 

 

όπου v είναι ο πρώτος κόμβος μετά τους κόμβους του υποδέντρου T* στην 
προδιάταξη του δέντρου T. Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι κόμβοι j και v εντοπίζονται ό-
ταν προσδιορίζονται οι κόμβοι του υποδέντρου T*. Στο παράδειγμά μας είναι e2 = 
17, e1 = 6, j = 4 και v = 7. Επομένως τίθεται  

 

y′′(17) = 6    και      y′′(4) = 7. 

 
Προσέχοντας λίγο περισσότερο τους κόμβους του υποδέντρου T*, που αλλά-

ζουν προδιάταξη και τον τρόπο σχηματισμού της y′′ από την y, βλέπουμε ότι οι κόμ-
βοι αυτοί είναι όλοι οι κόμβοι vi, όπου vi είναι ο τελευταίος δεξιά κόμβος της προδιά-
ταξης yi, i = 1, 2,…,u και όλοι οι κόμβοι που είναι τελευταίοι στις προδιατάξεις lyi για 
τις τιμές του δείκτη i για τις οποίες είναι ryi ≠ ∅. Επομένως προκύπτει ότι πρέπει να 
γίνουν οι αλλαγές  
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y′′(vi) = z(i + 1),      για i = 1, 2,  …, u - 1 

y′′(vu) = y(e2) = b,   στη μοναδική περίπτωση που e2 = j θέτουμε y′′(vu) = v 

y′′(xi) =  ui,               για κάθε i τέτοιο ώστε ryi ≠ ∅ 

 

όπου b είναι ο επόμενος κόμβος του e2 στην προδιάταξη y του T, xi είναι ο τελευταί-
ος δεξιά κόμβος του lyi και ui είναι ο πρώτος από αριστερά κόμβος του ryi ≠ ∅. Στο 
παράδειγμά μας είναι v1 = 10, v2 = 1, v3 = 11 και v4 = 14. Επομένως γίνονται οι αλλα-
γές  

 

y′′(v1) = y′′(10)  = z(2) = 1 

y′′(v2) = y′′(1)    = z(3) = 16 

y′′(v3) =  y′′(11) = z(4) = 18 

 

και  

 

y′′(v4) = y′′(14) = y(e2) = b = y(17) = 9. 

 

Επειδή μόνο για το δείκτη i = 4 έχουμε ry4 = [14] ≠ ∅ θέτουμε επίσης  
 

y′′΄(x4) = y′′(19) = u4 = 14 

 

Για όλους τους υπόλοιπους κόμβους τίθεται y′′(i) = y(i). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω βλέπουμε ότι άλλαξαν y(i) μόνο οι κόμβοι για τις 
τιμές i = 17, 10, 1, 11, 19, 14 και 4. Βρέθηκε ότι είναι : 

 

y′′(17) = 6,  y′′(10) = 1,  y′′(1) = 16,  y′′(11) = 18,  y′′(14) = 9   και   y′′(4) = 7.  

 

Θέτοντας για όλες τις υπόλοιπες τιμές y′′(i) = y(i) βλέπουμε ότι η νέα προδιά-
ταξη y′′ είναι : 

i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
y′′(i)→ 16 13 5 7 8 15 3 2 12 1 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
y′(i)→ 18 4 17 9 10 11 6 19 14  

 

Είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ότι η προδιάταξη y′′ αντιστοιχεί στο δέντρο T′ 
(Σχήμα 6.11). 
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6.1.7 Από την επανάληψη Τ (x(T), w(T)) στην επανάληψη  Τ′(x(T′), w(T′)) 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε πως θα γίνει μια πλήρης επανάληψη του αλγορίθ-
μου Simplex. Για την επιλογή του εισερχόμενου τόξου (g, h) ∉ T, όπως είναι γνωστό 
ισχύει η σχέση :  

sgh(T) = cij – wg(T) + wh(T) = δ < 0. 

Θα περιγράψουμε στην αρχή την ανανέωση των ροών (ή μεταβλητών απόφα-
σης) xij(T) και στη συνέχεια την ανανέωση των δυϊκών μεταβλητών wi(T) και των 
δυϊκών χαλαρών μεταβλητών sij(T). Το περιεχόμενο αυτής της ενότητας περιγράφεται 
διεξοδικά στο βιβλίο (Παπαρρίζος και συν., 2005). 

6.1.7.1 Ανανέωση των ροών (μεταβλητών απόφασης) xij 

Για να ανανεωθούν οι ροές xij(T) πρέπει να εντοπιστεί ο κύκλος C, τα σύνολα C+ και 
C− καθώς και το εξερχόμενο τόξο (k, l) ∈ T, ώστε να υπολογιστεί η τιμή  

 
ε = xkl(T). 

Επειδή κάθε δέντρο T με n κόμβους περιέχει n – 1 τόξα, η αποθήκευση των 
τιμών xij(T) για κάθε (i, j) ∈ T θα γίνει σε μια λίστα n στοιχείων έτσι ώστε σε κάθε 
κόμβο εκτός της ρίζας r, να αποθηκευτεί μια τιμή xij(T).  

Για κάθε κόμβο e ≠ r αποθηκεύεται η τιμή xe,p(e)(T) για το τόξο (e, p(e)), ή η 
τιμή xp(e),e(T) για το τόξο (p(e), e). Ο κόμβος p(e) είναι ο πατέρας του κόμβου e. Η 
τιμή xe,p(e)(T) ή  η τιμή xp(e),e(T) αποθηκεύεται στον κόμβο e ως τιμή x(e). Για τη ρίζα 
r του δέντρου τίθεται x(r) = 0, αλλά η τιμή αυτή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.  

Στο δέντρο Τ που απεικονίζεται στο Σχήμα 6.12, δίπλα από κάθε τόξο (i, j) 
αναγράφεται η τιμή xij(T). Επειδή είναι x82(T) = 3 θέτουμε x(2) = x82(T) = 3. Αντίθε-
τα, επειδή είναι x35(T) = 4, θέτουμε x(3) = x35(T) = 4. Οι τιμές x(i), για i = 1, 2,…,19, 
που προκύπτουν από τα στοιχεία του δέντρου Τ στο Σχήμα 6.12 είναι : 

 

i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
x(i)→ 3 3 4 1 0 2 4 0 2 1 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
x(i)→ 0 1 4 5 2 2 2 1 1  
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Σχήμα 6.12: Εφικτό δέντρο Τ και τιμές xij(T) 

 
Για να βρούμε τον κύκλο C καθώς και τα υποσύνολά του C+ και C− εργαζό-

μαστε ως εξής : ξεκινάμε από τον κόμβο h και χρησιμοποιώντας τη λίστα p(i) επισκε-
πτόμαστε διαδοχικά τους πατεράδες των κόμβων που ανήκουν στο δρόμο P[T, h]. 
Στο δέντρο στο Σχήμα 6.12 είναι h = 6 και επομένως επισκεπτόμαστε διαδοχικά τους 
κόμβους : 

 
6, 1, 16, 18, 12, 8 και 5. 

 
Αποθηκεύουμε τους παραπάνω κόμβους στο σύνολο  

P[T, h] = {6, 1, 16, 18, 12, 8, 5}. 

Εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία για τον κόμβο g και βρίσκουμε το σύνολο : 

P[T, g] = {17, 2, 8, 5}. 

Στη συνέχεια βρίσκουμε την τομή των 2 παραπάνω συνόλων : 

P[T, g] ∩ P[T, h] = {8, 5}. 
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 Έστω ότι j είναι ο κόμβος με το μεγαλύτερο βάθος από τους κόμβους που 
ανήκουν στην τομή {8, 5}. Ο κόμβος j, που στο παράδειγμά μας είναι j = 8, είναι ο 
κόμβος ένωση που χρειάζεται για την εφαρμογή του κανόνα του Cunningham. 

Εναλλακτικά, η ένωση j μπορεί να βρεθεί ως εξής. Αν είναι d(g) ≠ d(h) ξεκι-
νάμε από τον κόμβο με το μεγαλύτερο βάθος, ας πούμε τον κόμβο h. Χρησιμοποιώ-
ντας τις λίστες p(i) και d(i) επισκεπτόμαστε διαδοχικά τον πατέρα κάθε κόμβου που 
συναντάμε, μέχρις ότου βρεθεί ένας κόμβος v που να έχει το ίδιο βάθος με τον κόμβο 
g (d(v) = d(g)). Από το σημείο αυτό διαγράφουμε από κάτω προς τα πάνω ταυτόχρο-
να τους δρόμους P[T, g] και P[T, v]. Έστω ότι στο τρέχον βήμα βρισκόμαστε στους 
κόμβους m ∈ P[T, g] και n ∈ P[T, v]. Προφανώς ισχύει d(m) = d(n). Αν είναι m = n = 
j, ο κόμβος j είναι η ένωση.  

Συμβολίζουμε με P[T, g, j] το μοναδικό δρόμο του δέντρου Τ που ενώνει τους 
κόμβους g και j.  Όταν διαγράφουμε προς τα πάνω τους κόμβους των δρόμων P[T, g, 
j] και P[T, h, j], μπορούμε να προσδιορίσουμε ταυτόχρονα και τα σύνολα C+ και C−. 
Αν ένας κόμβος i ανήκει στο δρόμο P[T, g, j] και είναι t(i) = 0, τότε το δέντρο T περι-
έχει το τόξο (p(i), i), το οποίο είναι προς τα κάτω και επιπλέον (p(i), i) ∈ C+. Αν είναι 
t(i) = 1, τότε το δέντρο T περιέχει το τόξο (i, p(i)), το οποίο είναι προς τα πάνω και 
επομένως (i, p(i)) ∈ C−. Αντίθετα, για τους κόμβους i ∈ P[T, h, j], όταν είναι t(i) = 0, 
το δέντρο T περιέχει το τόξο (p(i), i), το οποίο είναι προς τα κάτω. Επομένως, το τόξο 
(p(i), i) ανήκει στο σύνολο C−. Όταν είναι t(i) = 1, το δέντρο T περιέχει το τόξο (i, 
p(i)), το οποίο είναι προς τα πάνω. Τώρα το τόξο (i, p(i)) ανήκει στο σύνολο C+. 

Αντί να αποθηκεύουμε τόξα στα σύνολα C+ και C− θα αποθηκεύουμε για κάθε 
τόξο (i, p(i)) ή (p(i), i) μόνο τον κόμβο i. Έτσι καθώς διαγράφουμε τους κόμβους του 
δρόμου P[T, g, j] προς τα πάνω προσδιορίζουμε τα σύνολα των κόμβων : 

C+
g     και       C−

g 

ενώ όταν διαγράφεται ο δρόμος P[T, h, j] προς τα πάνω προσδιορίζουμε τα σύνολα 
των κόμβων : 

C+
h      και      C−

h. 

Τα τελικά σύνολα C+ και C− υπολογίζονται με τους τύπους : 

C+ = C+
h ∪ C+

g     και       C−
g = C−

g ∪ C−
h 

Για το δέντρο που φαίνεται στο Σχήμα 6.12 είναι : 

C+
g = {2},   C−

g = {17},   C+
h = {6, 16}   και   C−

h = {1, 12, 18}. 

Από τα παραπάνω σύνολα προκύπτει ότι τα σύνολα C+  και C− είναι : 

C+ = {2, 6, 16}     και    C− = {17, 1, 12, 18}. 

Να σημειωθεί ότι ο κόμβος της ένωσης j = 8 δεν ανήκει στα σύνολα C+ και C−.Στο 
Σχήμα 6.12, δίπλα από κάθε τόξο του κύκλου C γράφεται + ή – ανάλογα με το αν το 
τόξο ανήκει στο σύνολο C+ ή στο σύνολο C−.  

Καθώς διαγράφουμε προς τα πάνω το δρόμο P[T, g, j] προσδιορίζουμε και 
την ποσότητα εg όπου  

εg = min {x(i) : i ∈ C−
g } = x(k).   

Ο κόμβος k ∈ C− είναι αυτός που ικανοποιεί την προηγούμενη σχέση και έχει το μι-
κρότερο βάθος (ώστε να είναι ο πρώτος κόμβος που συναντάμε όταν διαγράφουμε 
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τον κύκλο κατά τη φορά του εισερχόμενου τόξου ξεκινώντας από τον κόμβο ένωση j, 
σύμφωνα με τον κανόνα του Cunningham). 

Κατά την διαγραφή του δρόμου P[T, h, j] προσδιορίζουμε την ποσότητα εh 
όπου 

εh = min {x(i) : i ∈ C−
h } = x(l). 

Τώρα ο κόμβος l ∈ C−
h έχει το μεγαλύτερο βάθος, για να ικανοποιείται πάλι ο κανό-

νας του Cunningham. Προφανώς ισχύει : 

ε = min {εg, εh}. 

Αν είναι εg ≤ εh, οπότε είναι ε = εg, εξερχόμενο τόξο είναι το τόξο (k, p(k)), 
ενώ αν είναι εg > εh, εξερχόμενο τόξο είναι το τόξο (p(l), l). Για το δέντρο T στο 
Σχήμα 6.12 έχουμε :  

εg = min {x(17)} = min {2} = 2     και      k = 17 

εh = min {x(1), x(18), x(12)} = min {3, 1, 1} = 1    και    l = 18. 

Επειδή είναι εg > εh έχουμε  

ε = min {3, 1} = 1    και    (k, l) = (p(l), l) = (12, 18). 

Αυτό που εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε είναι οι τιμές x΄(i) που αντιστοι-
χούν στο νέο δέντρο T′ = Τ ∼ (k, l) ∪ (g, h). Το δέντρο T′ και οι τιμές xij(T′) γραμμέ-
νες δίπλα από κάθε τόξο (i, j) ∈ T′ φαίνονται στο Σχήμα 6.13. Οι νέες τιμές x΄(i) υπο-
λογίζονται από τις παλιές x(i) για τους κόμβους που δεν ανήκουν στο στέλεχος με τους 
τύπους : 

x΄(i) = x(i)          αν i ∉ C ή i = j (j = κόμβος ένωση) 

x΄(i) = x(i) + ε    αν i ∈ C+ και i δεν είναι κόμβος του στελέχους 

x΄(i) = x(i) – ε    αν i ∈ C− και  i δεν είναι κόμβος του στελέχους. 

Για τους κόμβους που ανήκουν στο στέλεχος έχουμε τους τύπους : 

x΄(z(1)) = ε  και  

x΄(z(i)) = x(z(i – 1)) + ε, αν z(i – 1) ∈ C+    , 2≤ i ≤ u 

x΄(z(i)) = x(z(i – 1)) – ε, αν z(i – 1) ∈ C−    , 2≤ i ≤ u 

όπου u είναι το πλήθος των στοιχείων του στελέχους z. 
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Σχήμα 6.13: Δέντρο Τ′ και τιμές xij(Τ′) 
 

Εφαρμόζοντας την παρακάτω διαδικασία στο δέντρο που φαίνεται στο Σχήμα 
6.13 βρίσκουμε ότι πρέπει να τεθεί για τους κόμβους 2, 17 και 12 που δεν ανήκουν 
στο στέλεχος : 

x΄(2)   = x(2)   + ε = 3 + 1 = 4 

x΄(17) = x(17) – ε = 2 – 1 = 1 

x΄(12) = x(12) – ε = 1 – 1 = 0 

ενώ για τους κόμβους 6, 1, 16, 18 που ανήκουν στο στέλεχος πρέπει να τεθεί : 

x΄(6) = ε = 1  

x΄(1) = x΄(z(2)) = x(z(1)) + ε = x(6) + 1 = 2 + 1 = 3 
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x΄(16) = x΄(z(3)) = x(z(2)) – ε = x(1) – 1 = 3 – 1 = 2 

x΄(18) = x΄(z(4)) = x(z(3)) + ε = x(16) + 1 = 2 + 1 = 3. 

Επομένως η νέα λίστα x΄(i) είναι : 

i→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
x′(i)→ 3 4 4 1 0 1 4 0 2 1 
i→ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
x′(i)→ 0 0 4 5 2 2 1 3 1  

 
 

Να σημειωθεί ότι για τον προγραμματισμό του αλγορίθμου Simplex δεν είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η λίστα t(i). Αν στη λίστα x(i) αποθηκεύσουμε στο 
στοιχείο i την τιμή x(i) όταν t(i) = 0 και την τιμή – x(i) όταν είναι t(i) = 1, η χρήση 
της λίστας t(i) περιττεύει. Η λίστα t(i) είναι απαραίτητη όταν οι τιμές x(i) μπορεί να 
είναι και θετικές και αρνητικές κάτι που συμβαίνει σε πολλούς άλλους αλγόριθμους 
τύπου Simplex.  

6.1.7.2 Ανανέωση των δυϊκών μεταβλητών wi 

H ανανέωση των τιμών των δυϊκών μεταβλητών wi γίνεται σχετικά εύκολα. Έστω T* 
το υποδέντρο που κόβεται από την ρίζα όταν από το τρέχον δέντρο T διαγράφεται το 
εξερχόμενο τόξο (k, l). Θα ανανεώνουμε πάντοτε τις δυϊκές μεταβλητές των κόμβων 
του υποδέντρου T*. Οι κόμβοι του υποδέντρου T* περιέχονται στην προδιάταξη y* 
που υπολογίσαμε παραπάνω. Διακρίνουμε δυο περιπτώσεις ανάλογα με το αν h ∈ T* 
ή g ∈ T*.  

Στην πρώτη περίπτωση (Σχήμα 6.14) ισχύει T* = Th και η ανανέωση γίνεται 
με τους τύπους: 

wi(T′) = wi(T) – δ,     αν i ∈ T* 

wi (T′) = wi (T),         αν i ∉ T* 

ενώ στην δεύτερη περίπτωση(Σχήμα 6.15) ισχύει T* = Tg και η ανανέωση γίνεται με 
τους τύπους: 

wi(T′) = wi(T) + δ,     αν i ∈ T* 

wi(T′) = wi(T),           αν i ∉ T*  

όπου δ = sgh(T) και (g, h) είναι το εισερχόμενο τόξο. 
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Σχήμα 6.14: Το εξερχόμενο τόξο είναι προς τα κάτω 
 
 
 

 
Σχήμα 6.15: Το εξερχόμενο τόξο είναι προς τα πάνω 

 
Αν στον προγραμματισμό του αλγορίθμου δεν χρησιμοποιούνται οι δυϊκές με-

ταβλητές, αλλά μόνο οι ποσότητες sij, η ανανέωσή τους γίνεται αφού πρώτα προσδιο-
ριστούν τα σύνολα των τόξων [Tg, Th] και [Th, Tg]. Για τον προσδιορισμό αυτών των 
συνόλων τόξων χρειάζονται οι κόμβοι των υποδέντρων T* και T ~ T*. Γνωρίζουμε 
ότι οι κόμβοι του υποδέντρου T* περιέχονται στην προδιάταξη y*. Επομένως και το 
σύνολο των κόμβων του υποδέντρου T ~ T* υπολογίζεται εύκολα. Υπενθυμίζεται 
εδώ ότι η ανανέωση των sij γίνεται με τους τύπους :  

sij(T′) = sij(T) – δ,     αν (i, j) ∈ [Tg, Th]  

sij(T′) = sij(T) + δ,     αν (i, j) ∈ [Th, Tg] 
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sij(T′) = sij(T),          διαφορετικά. 

Οι τύποι αυτοί ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή, g ∈ T* ή  h ∈ T*. 

Παράδειγμα 6.4. Να λυθεί με τον πρωτεύοντα αλγόριθμο Simplex, το ΠΡΕΚ για το 
δίκτυο του προβλήματος του μεγάλου M που φαίνεται στο Σχήμα 6.3. Να χρησιμο-
ποιηθούν οι δομές δεδομένων για το δέντρο Τ. 

Λύση: Εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο Simplex που περιγράψαμε πιο πάνω 
(Αλγόριθμος 6.1) στο δίκτυο που απεικονίζεται στο Σχήμα 6.3. Για τις τιμές  xij(T) 
του αρχικού δέντρου ξεκινήματος έχουμε : 

x15(T) = 5, x35(T) = 2, x52(T) = 5, x54(T) = 2. Για τα μη βασικά τόξα του δικτύου έ-
χουμε xij(T) = 0. 

Για τις δυϊκές μεταβλητές wi(T) έχουμε : w1(T) = 169, w2(T) = –169, w3(T) = 169, 
w4(T) = –169 και w5(T) = 0. 

Για τα μειωμένα κόστη (δυϊκές χαλαρές μεταβλητές) sij(T) των μη βασικών τόξων 
έχουμε : 

s13(T) = –8, s12(T) = –336, s14(T) = –335, s23(T) = 333 και s34(T) = –342. Για τα βασι-
κά τόξα έχουμε sij(T) = 0. 

Για τα διανύσματα p, t, d, x και y έχουμε : 

p = [5  5  5  5  -1] 

t  = [1  0  1  0  -1] 

d = [1  1  1  1  0 ] 

x = [5  5  2  2  0 ] 

y = [2  3  4  5  1 ] 

 

 1η επανάληψη βρόχου όσο 

Επιλέγουμε ως εισερχόμενο το τόξο (g, h) = (3, 4) με δ = s34 = –342 < 0. Το εισερχό-
μενο τόξο απεικονίζεται με έντονη διακεκομμένη γραμμή και διάφανο βέλος.  

O κόμβος ένωση j = 5. Τα σύνολα Cg
+ = ∅, Cg

− = {3}, Ch
+ = ∅, Ch

− = {4}, C+ = ∅, 
C− = {3, 4}, C = {3, 4}. Τα τόξα του συνόλου C+ έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το 
+ , ενώ τα τόξα του συνόλου C−  έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το −. 

Ακόμη ε = x(3) = 2 και (k, l) = (3, 5). Το εξερχόμενο τόξο (3, 5) απεικονίζεται με 2 
κάθετα προς αυτό ευθύγραμμα τμήματα. 

Επίσης έχουμε : (e2 , e1) = (4, 3) και (f2, f1) = (5, 3). Το στέλεχος z = [3]. 

Προβαίνουμε σε ανανέωση των ροών xij(T) και έχουμε : 

x35(T′) = x35(T) − ε = 2 − 2 = 0 

x54(T′) = x54(T) − ε = 2 − 2 = 0 

x34(T′) = x34(T) + ε = 0 + 2 = 2. 

Προβαίνουμε σε ανανέωση των τιμών x(T) και έχουμε : 

x′(4) = 0  
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x′(3) = 2 

οπότε το διάνυσμα x = [5  5  2  0  0 ]. 

Βρίσκουμε τους κόμβους στο υποδέντρο Τ* και έχουμε  Τ* = {3}. Οι κόμβοι του υ-
ποδέντρου Τ* φαίνονται σκιασμένοι. 

Ανανεώνουμε τις δυϊκές μεταβλητές wi(T) και έχουμε : 

w3(T′) = w3(T) + δ = 169 − 342 = −173. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα υποδέντρα Tg και Τh. Έχουμε Tg = {3} και  Τh = {1, 2, 
4, 5}. 

Κατόπιν υπολογίζουμε τα σύνολα τόξων [Tg , Τh] και [Τh , Tg] και έχουμε : 

[Tg , Τh] = [(3, 4), (3, 5)] και  

[Τh , Tg] = [(1, 3), (2, 3)]. 

Στη συνέχεια ανανεώνουμε τις δυϊκές χαλαρές μεταβλητές sij(T) και έχουμε : 

s34(T′) = s34 (T) – δ = 0 

s35(T′) = s35 (T) – δ = 342 

s23(T′) = s23 (T) + δ = –9 

s13(T′) = s13 (T) + δ = –350. 

Στη συνέχεια ενημερώνουμε τα διανύσματα p, t, d, x, y και έχουμε : 

p′(3) = 4 οπότε  p′ = [5  5  4  5  -1] 

t′(3) = 1 οπότε   t′  = [1  0  1  0  -1] 

d′(3) = 2 οπότε  d′ = [1  1  2  1  0 ] 

x′ = [5  5  2  0  0 ] 

Για να ανανεώσουμε το διάνυσμα της προδιάταξης y βρίσκουμε τους κόμβους vi[1] = 
3, j = 2, v = 4, b = 5 οπότε έχουμε : 

y′ = [2  4  5  3  1]. 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 6.16 (χωρίς τις ανανεωμένες τιμές των xij, 
wi και sij). 
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Σχήμα 6.16: Το δίκτυο της 1ης επανάληψης 
 

 2η επανάληψη βρόχου όσο 

Επιλέγουμε ως εισερχόμενο το τόξο (g, h) = (1, 3) με δ = s13 = –350 < 0. Το εισερχό-
μενο τόξο απεικονίζεται με έντονη διακεκομμένη γραμμή και διάφανο βέλος.  

O κόμβος ένωση j = 5. Τα σύνολα Cg
+ = ∅, Cg

− = {1}, Ch
+ = {3}, Ch

− = {4}, C+ = 
{3}, C− = {1, 4}, C = {1, 3, 4}. Τα τόξα του συνόλου C+ έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα 
τους το + , ενώ τα τόξα του συνόλου C−  έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το −. 

Ακόμη ε = x(4) = 0 και (k, l) = (5, 4). Το εξερχόμενο τόξο (5, 4) απεικονίζεται με 2 
κάθετα προς αυτό ευθύγραμμα τμήματα. 

Επίσης έχουμε : (e2 , e1) = (1, 3) και (f2, f1) = (5, 4). Το στέλεχος z = [3  4]. 

Προβαίνουμε σε ανανέωση των ροών xij(T) και έχουμε : 

x15(T′) = x15(T) − ε = 5 − 0 = 5 

x34(T′) = x34(T) + ε = 2 + 0 = 2 

x54(T′) = x54(T) − ε = 0 − 0 = 0 

x13(T′) = x13(T) + ε = 0 + 0 = 0. 

Προβαίνουμε σε ανανέωση των τιμών x(T) και έχουμε : 

x′(1) = 5  

x′(4) = 2 

x′(3) = 0 

οπότε το διάνυσμα x = [5  5  0  2  0 ]. 

Βρίσκουμε τους κόμβους στο υποδέντρο Τ* και έχουμε  Τ* = {3, 4}. Οι κόμβοι του 
υποδέντρου Τ* φαίνονται σκιασμένοι. 

Ανανεώνουμε τις δυϊκές μεταβλητές wi(T) και έχουμε : 

w3(T′) = w3(T) − δ = −173 − (−350) = 177 
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w4(T′) = w4(T) − δ = −169 − (−350) = 181. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα υποδέντρα Tg και Τh. Έχουμε Tg = {1, 2, 5} και  Τh = 
{3, 4}. 

Κατόπιν υπολογίζουμε τα σύνολα τόξων [Tg , Τh] και [Τh , Tg] και έχουμε : 

[Tg , Τh] = [(1, 4), (5, 4), (2, 3), (1, 3)] και  

[Τh , Tg] = [(3, 5)]. 

Στη συνέχεια ανανεώνουμε τις δυϊκές χαλαρές μεταβλητές sij(T) και έχουμε : 

s14(T′) = s14 (T) – δ = 15 

s54(T′) = s54 (T) – δ = 350 

s23(T′) = s23 (T) – δ = 341 

s13(T′) = s13 (T) – δ = 0 

s35(T′) = s35 (T) + δ = –8 

Στη συνέχεια ενημερώνουμε τα διανύσματα p, t, d, x, y και έχουμε : 

p′(3) = 1, p′(4) = 3 οπότε  p′ = [5  5  1  3  -1] 

t′(3) = 0,  t′(4) = 0  οπότε   t′  = [1  0  0  0  -1] 

d′(3) = 2, d′(4) = 3 οπότε  d′ = [1  1  2  3  0 ] 

x′ = [5  5  0  2  0 ] 

Για να ανανεώσουμε το διάνυσμα της προδιάταξης y βρίσκουμε τους κόμβους vi[1] = 
3, vi[2] = 4, lyi[2] = 4, xi[2] = 4, ryi[2] = ∅, j = 2, v = 5, b = 2 οπότε έχουμε : 

y′ = [3  5  4  2  1]. 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 6.17 (χωρίς τις ανανεωμένες τιμές των xij, 
wi και sij). 
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Σχήμα 6.17: Το δίκτυο της 2ης επανάληψης 
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 3η επανάληψη βρόχου όσο 

Επιλέγουμε ως εισερχόμενο το τόξο (g, h) = (1, 2) με δ = s12 = –336 < 0. Το εισερχό-
μενο τόξο απεικονίζεται με έντονη διακεκομμένη γραμμή και διάφανο βέλος.  

O κόμβος ένωση j = 5. Τα σύνολα Cg
+ = ∅, Cg

− = {1}, Ch
+ =  ∅, Ch

− = {2}, C+ =  ∅, 
C− = {1, 2}, C = {1, 2}. Τα τόξα του συνόλου C+ έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το 
+ , ενώ τα τόξα του συνόλου C−  έχουνε ζωγραφισμένο δίπλα τους το −. 

Ακόμη ε = x(1) = 5 και (k, l) = (1, 5). Το εξερχόμενο τόξο (1, 5) απεικονίζεται με 2 
κάθετα προς αυτό ευθύγραμμα τμήματα. 

Επίσης έχουμε : (e2 , e1) = (2, 1) και (f2, f1) = (5, 1). Το στέλεχος z = [1]. 

Προβαίνουμε σε ανανέωση των ροών xij(T) και έχουμε : 

x15(T′) = x15(T) − ε = 5 − 5 = 0 

x52(T′) = x52(T) − ε = 5 − 5 = 0 

x12(T′) = x12(T) + ε = 0 + 5 = 5. 

Προβαίνουμε σε ανανέωση των τιμών x(T) και έχουμε : 

x′(2) = 0  

x′(1) = 5 

οπότε το διάνυσμα x = [5  0  0  2  0 ]. 

Βρίσκουμε τους κόμβους στο υποδέντρο Τ* και έχουμε  Τ* = {1, 3, 4}. Οι κόμβοι 
του υποδέντρου Τ* φαίνονται σκιασμένοι. 

Ανανεώνουμε τις δυϊκές μεταβλητές wi(T) και έχουμε : 

w1(T′) = w1(T) + δ = 169 + (−336) = −167 

w3(T′) = w3(T) + δ = 177 + (−336) = −159 

w4(T′) = w4(T) + δ = 181 + (−336) = −155. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα υποδέντρα Tg και Τh. Έχουμε Tg = {1, 3, 4} και  Τh = 
{2, 5}. 

Κατόπιν υπολογίζουμε τα σύνολα τόξων [Tg , Τh] και [Τh , Tg] και έχουμε : 

[Tg , Τh] = [(3, 5), (1, 5), (1, 2)] και  

[Τh , Tg] = [(5, 4), (2, 3)]. 

Στη συνέχεια ανανεώνουμε τις δυϊκές χαλαρές μεταβλητές sij(T) και έχουμε : 

s35(T′) = s35 (T) – δ = 328 

s15(T′) = s15 (T) – δ = 336 

s12(T′) = s12 (T) – δ = 0 

s54(T′) = s54 (T) + δ = 14 

s23(T′) = s23 (T) + δ = 5 

Στη συνέχεια ενημερώνουμε τα διανύσματα p, t, d, x, y και έχουμε : 

p′(1) = 2 οπότε  p′ = [2  5  1  3  -1]      

t′(1) = 1  οπότε  t′  = [1  0  0  0  -1]  
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d′(1) = 2, d′(3) = 3, d′(4) = 4 οπότε  d′ = [2  1  3  4  0 ]  

x′ = [5  0  0  2  0 ] 

Για να ανανεώσουμε το διάνυσμα της προδιάταξης y βρίσκουμε τους κόμβους vi[1] = 
4, j = 5, v = 2, b = 5 οπότε έχουμε : 

y′ = [3  1  4  5  2]. 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 6.18 (χωρίς τις ανανεωμένες τιμές των xij, 
wi και sij). 
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Σχήμα 6.18: Το δίκτυο της 3ης επανάληψης 
 

 

Επειδή όλα τα μη βασικά τόξα (i, j) ∉ T έχουν sij(T) > 0 ο αλγόριθμος τερματίζει. Το 
βέλτιστο δέντρο T απεικονίζεται στο Σχήμα 6.19. Επειδή η ροή όλων των τεχνητών 
τόξων ισούται με 0 η λύση είναι βέλτιστη σύμφωνα με το Θεώρημα 6.1.♦ 
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Σχήμα 6.19: Τελικό δίκτυο του παραδείγματος 
 

6.2 Στατική οπτικοποίηση του αλγορίθμου Network Simplex 

Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο ο αλγόριθ-
μος οπτικοποιείται από το λογισμικό. Μετά από έρευνα που κάναμε σε ηλεκτρονικά 
περιοδικά στο διαδίκτυο είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια οπτικοποίηση για το 
συγκεκριμένο αλγόριθμο. 

Για την αποτελεσματική οπτικοποίηση του αλγορίθμου απεικονίζουμε τα 
στοιχεία του όπως παρακάτω: 

 Το δέντρο Τ που παράγεται σε κάθε επανάληψη, απεικονίζεται ως ριζωμένο δέ-
ντρο με έναν αλγόριθμο σχεδίασης που κάνει βέλτιστη χρήση του παραθύρου ο-
πτικοποίησης. Ο αλγόριθμος αποτελεί τροποποίηση του αλγορίθμου διάσχισης 
δυαδικών δέντρων ανά επίπεδο, που περιγράφεται στο βιβλίο (Standish, 1997) 

 Το εισερχόμενο τόξο (g, h), απεικονίζεται με μια διακεκομμένη καμπύλη γραμμή 
πράσινου χρώματος. Αν αντί της καμπύλης σχεδιάζαμε ευθεία γραμμή, τότε αυτή 
θα έτεμνε αρκετούς κόμβους και τόξα που πιθανόν να βρίσκονταν ανάμεσα στους 
κόμβους g και h και κατά συνέπεια η οπτικοποίηση δε θα ήταν καλαίσθητη 

 Τα τόξα του κύκλου C απεικονίζονται με πράσινο χρώμα 

 Τα τόξα του συνόλου C+, απεικονίζονται επιπλέον με τη σχεδίαση του χαρακτήρα 
“+” με κόκκινο χρώμα  

 Τα τόξα του συνόλου C−, απεικονίζονται αντίστοιχα με τη σχεδίαση του χαρακτή-
ρα “−” με κόκκινο χρώμα  
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  Το εξερχόμενο τόξο (k, l) απεικονίζεται με δύο (2) κόκκινα παράλληλα ευθύ-
γραμμα τμήματα τα οποία είναι κάθετα στη φορά του τόξου. 

 Οι κόμβοι του υποδέντρου T*. Η διαγραφή του εξερχόμενου τόξου από το δέντρο 
T διαμερίζει το Τ σε δύο ξένα μεταξύ τους υποδέντρα. Το ένα από τα δύο περιέχει 
τη ρίζα. Το δεύτερο που συμβολίζεται με T* χρειάζεται για την ενημέρωση των 
δυϊκών μεταβλητών wi και των δυϊκών χαλαρών μεταβλητών sij. Οι κόμβοι του 
υποδέντρου T* δείχνονται με κόκκινο χρώμα. Μετά τη διαγραφή του εξερχόμενου 
τόξου το δέντρο T* κόβεται από το δέντρο T και στην επόμενη επανάληψη τοπο-
θετείται (κρέμεται) κάτω από το εισερχόμενο τόξο. 

 Οι κόμβοι του στελέχους (pivot stem ή backpath) z, που όπως γνωρίζουμε πρέπει 
να υπολογίζονται σε κάθε επανάληψη για την αποτελεσματική ανανέωση των δο-
μών δεδομένων του δέντρου T του αλγορίθμου. Οι κόμβοι του στελέχους απεικο-
νίζονται και αυτοί με κόκκινο χρώμα επειδή ανήκουν στο υποδέντρο T* αλλά 
σχεδιάσαμε στο περίγραμμά τους έναν επιπλέον κύκλο μπλε χρώματος για να δι-
ακρίνονται από τους υπόλοιπους κόμβους του T*.  

Στο Σχήμα 6.20 ο χρήστης σχεδίασε ένα γράφημα και εισήγαγε δεδομένα 
στους κόμβους και στα τόξα του. Να παρατηρήσουμε ότι το άθροισμα των προσφο-
ρών και των ζητήσεων των κόμβων πρέπει να ισούται με 0, διότι ενδιαφερόμαστε για 
ισοζυγισμένα προβλήματα (balanced problems). 

 

 

Σχήμα 6.20: Ένα γράφημα με δεδομένα στους κόμβους και στα τόξα του 
 

Κατόπιν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή “Network Simplex” του μενού 
“Solve A Problem”. Από την αναδυόμενη γραμμή που περιέχει τα στοιχεία ελέγχου 
της οπτικοποίησης, ο χρήστης επιλέγει να εκτελέσει τον αλγόριθμο βήμα-βήμα πατώ-
ντας το κουμπί “STEP FORWARD |>>”. 
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Στο Σχήμα 6.21 απεικονίζεται το 1ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης, στο 
Σχήμα 6.22 το 2ο βήμα, στο Σχήμα 6.23 το 3ο βήμα, στο Σχήμα 6.24 το 4ο βήμα, στο 
Σχήμα 6.25 το 5ο βήμα και στο Σχήμα 6.26 το 6ο και τελευταίο βήμα όπου φαίνεται 
το δέντρο – λύση Τ που παράγει ο αλγόριθμος.  

Το δέντρο Τ κάθε επανάληψης, το εισερχόμενο τόξο (g, h), τα τόξα του κύ-
κλου C, τα τόξα του συνόλου C+, τα τόξα του συνόλου C−, το εξερχόμενο τόξο (k, l), 
οι κόμβοι του υποδέντρου T* και οι κόμβοι του στελέχους z απεικονίζονται όπως πε-
ριγράψαμε παραπάνω.  

 

 

Σχήμα 6.21: 1ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης – το αρχικό δέντρο Τ 
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Σχήμα 6.22: 2ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
 

 

Σχήμα 6.23: 3ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Ο Αλγόριθμος Network Simplex: Στατική Οπτικοποίηση και Κίνηση 

209 

 

Σχήμα 6.24:  4ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
 

 

Σχήμα 6.25: 5ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
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Σχήμα 6.26: 6ο βήμα: το δέντρο – λύση T που παράγει ο αλγόριθμος 
 

Να σημειωθεί ότι αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί “RUN ALGORITHM” και 
καθορίσει (προαιρετικά) μια ταχύτητα εκτέλεσης, τότε θα δει μια απευθείας (χωρίς 
διακοπή) οπτικοποίηση του αλγορίθμου. 

Τέλος να αναφέρουμε ότι παράλληλα με την οπτικοποίηση απεικονίζονται και 
οι τιμές των μεταβλητών του αλγορίθμου μέσα στο σιέλ παράθυρο, που βρίσκεται 
δεξιά από το παράθυρο της οπτικοποίησης. Η στατική οπτικοποίηση του αλγορίθμου 
περιγράφεται στην εργασία (Baloukas & Paparrizos, 2006). 

6.3 Δυναμική οπτικοποίηση (κίνηση) του αλγορίθμου Network 

Simplex 

Αν ο χρήστης επιλέξει “Network Simplex Animation” από το μενού “Solve A Prob-
lem” και στη συνέχεια πατήσει είτε το κουμπί “RUN ALGORITHM” είτε το “STEP 
FORWARD |>>”  θα παρακολουθήσει μια ομαλή κίνηση του δέντρου Τ και φυσικά 
του υποδέντρου Τ* (το οποίο ανήκει στο Τ).  

Αν και η αρχική μας πρόθεση ήτανε να δείξουμε στους φοιτητές την περι-
στροφή του στελέχους και συνεπώς του υποδέντρου Τ* στο οποίο αυτό ανήκει,  απο-
φασίσαμε να μετακινούμε ολόκληρο το δέντρο Τ. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι σε 
κάθε επανάληψη του αλγορίθμου οι συντεταγμένες των στοιχείων του δέντρου Τ 
(δηλ. των κόμβων και των τόξων του) υπολογίζονται εκ νέου και το δέντρο Τ σχεδιά-
ζεται από την αρχή με τον αλγόριθμο σχεδίασης που περιγράψαμε στην προηγούμενη 
ενότητα.  

Ουσιαστικά η λειτουργία της επιλογής “Network Simplex Animation” είναι 
παρόμοια με αυτήν της επιλογής “Network Simplex” με τη διαφορά ότι αφού απεικο-
νιστούν τα στοιχεία του δέντρου Τ όπως περιγράφτηκε στη στατική οπτικοποίηση του 
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αλγορίθμου, ξεκινάει μια ομαλή κίνηση του δέντρου Τ. Έχοντας υπολογίσει τις συ-
ντεταγμένες των στοιχείων του δέντρου Τ καθώς και του επόμενου δέντρου Τ′ που 
παράγει ο αλγόριθμος, υπολογίζουμε 50 ενδιάμεσα σημεία στα οποία απεικονίζουμε 
το δέντρο Τ μετά από μια χρονική καθυστέρηση, δίνοντας την εντύπωση κίνησης. Η 
κίνηση σταματάει με την απεικόνιση του δέντρου Τ′.  

Επειδή όπως προαναφέραμε πρόθεσή μας ήταν να τονίσουμε την περιστροφή 
του στελέχους z και του υποδέντρου Τ* , οι κόμβοι του T* απεικονίζονται με κόκκινο 
χρώμα ενώ αυτοί του στελέχους με έναν επιπλέον εξωτερικό κύκλο μπλε χρώματος. 

Όπως γνωρίζουμε το υποδέντρο Τ* αρχικά κρέμεται κάτω από το εξερχόμενο 
τόξο και στην επόμενη επανάληψη τοποθετείται κάτω από το εισερχόμενο. Αυτή η 
μετατόπιση του Τ* έχει σαν αποτέλεσμα κάποιες οπτικές αλλαγές: 

 Οι κόμβοι του στελέχους αλλάζουν πατέρα 

 Κάποια τόξα που συνδέουν τους κόμβους του στελέχους με τους πατεράδες τους  
αλλάζουν φορά. Μερικά τόξα που στην τρέχουσα επανάληψη έχουν φορά προς τα 
πάνω στην επόμενη επανάληψη θα έχουν φορά προς τα κάτω και αντιστρόφως 

 Σαν συνέπεια των δύο παραπάνω αλλαγών πραγματοποιείται μια περιστροφή του 
στελέχους και συνεπώς ολόκληρου του υποδέντρου Τ*. 

Ο μοναδικός τρόπος για να απεικονιστούν αυτές οι αλλαγές είναι με την ομαλή 
κίνηση του υποδέντρου Τ* . 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, το οποίο είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης 
ενότητας, υποθέτουμε ότι ο χρήστης επέλεξε “Network Simplex Animation” από το 
μενού “Solve A Problem” και στη συνέχεια πάτησε το κουμπί “STEP FORWARD 
|>>”  5 φορές. Τότε απεικονίζεται πάλι το δέντρο Τ του 5ου βήματος της οπτικοποίη-
σης (Σχήμα 6.27). Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει η κίνηση του δέντρου Τ. 
Τα επόμενα σχήματα (Σχήμα 6.28, Σχήμα 6.29, Σχήμα 6.30 και Σχήμα 6.31) απεικο-
νίζουν στιγμιότυπα της κίνησης του Τ καθώς και του υποδέντρου Τ*. Σε κάθε στιγμι-
ότυπο ολόκληρο το δέντρο Τ (και επομένως και το Τ*), μετατοπίζονται οδεύοντας 
προς την τελική τους θέση, που είναι το δέντρο Τ′. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται πε-
ριστροφή του στελέχους z που αποτελείται από τους κόμβους 2, 4 και 3. Κατά τη δι-
άρκεια της κίνησης απεικονίζουμε και το εισερχόμενο τόξο για να δείξουμε την τελι-
κή θέση τοποθέτησης του υποδέντρου Τ*. Στο Σχήμα 6.32  απεικονίζεται το επόμενο 
δέντρο Τ′ που παράγει ο αλγόριθμος.  

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε τη χρήση των διανυσμάτων p και t. Αν p(j) = 
i τότε ο κόμβος i είναι ο πατέρας του κόμβου j στο ριζωμένο δέντρο T του αλγορίθ-
μου. Επίσης αν στο Τ υπάρχει το τόξο (j, i) με φορά προς τα πάνω τότε ισχύει t(j) = 1 
ενώ διαφορετικά ισχύει t(j) = 0.  

Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 6.27 οι πατεράδες των κόμβων του στελέχους 
είναι: p(2) = 4, p(4) = 3, p(3) = 6 ενώ στο Σχήμα 6.32 άλλαξαν τιμή σε: p′(2) = 5, 
p′(4) = 2, p′(3) = 4. 

Επίσης τα τόξα (3, 4) και (4, 2) άλλαξαν φορά.  

Για την αλλαγή της φοράς του τόξου (3, 4) είναι αρκετό να παρατηρήσουμε 
ότι στο Σχήμα 6.27 ισχύει t(4) = 0 ενώ στο Σχήμα 6.32 ισχύει t′(3) = 1. 

Για το τόξο (4, 2) επίσης παρατηρούμε ότι ενώ στο Σχήμα 6.27 ισχύει t(2) = 0 
στο Σχήμα 6.32 ισχύει t′(4) = 1. 
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Σχήμα 6.27: 5ο βήμα εκτέλεσης της οπτικοποίησης 
 

 

Σχήμα 6.28: Έναρξη κίνησης του υποδέντρου Τ*  
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Ο Αλγόριθμος Network Simplex: Στατική Οπτικοποίηση και Κίνηση 

213 

 

Σχήμα 6.29: Στιγμιότυπο κίνησης του υποδέντρου Τ* 
 

 

Σχήμα 6.30: Το στέλεχος αρχίζει να περιστρέφεται 
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Σχήμα 6.31: Το  Τ* πλησιάζει στην τελική του θέση 
 

 

Σχήμα 6.32: Το επόμενο δέντρο T′ της τρέχουσας επανάληψης 
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση του Λογισμικού 

Οπτικοποίησης Αλγορίθμων 

Ένα εύλογο ερώτημα που αναδύεται είναι το κατά πόσο οι οπτικοποιήσεις συνιστούν 
ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό βοήθημα για τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας αλλά και για τους φοιτητές στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν 
καλύτερα ένα αντικείμενο στο χώρο των αλγορίθμων. Έτσι πολλοί δημιουργοί λογι-
σμικών οπτικοποίησης πραγματοποιούν εκπαιδευτικές αξιολογήσεις για να συμπερά-
νουν αν τα λογισμικά τους βοηθούν και σε ποιό βαθμό τη διδασκαλία καθώς και τη 
μάθηση των αντικειμένων που οπτικοποιήθηκαν. Με τον όρο εκπαιδευτική αξιολόγη-
ση ενοούμε γενικώς τη δραστηριότητα εκείνη στην οποία επιδίδονται οι παιδαγωγοί 
με σκοπό να επανεξετάζουν και να βελτιώνουν συνεχώς τη μάθηση ενός γνωστικού 
αντικειμένου, την οποία πασχίζουν να διευκολύνουν (Wikipedia, 2007).  

Οι εκπαιδευτικές αξιολογήσεις λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθμων υλο-
ποιούνται με τη βοήθεια εμπειρικών αξιολογήσεων. Με τον όρο εμπειρική αξιολόγηση 
ενοούμε την εκτίμηση μιας θεωρίας παρατηρώντας κάποιο πείραμα (Chin, 2001). Το 
κλειδί για μια καλή εμπειρική αξιολόγηση είναι ο σωστός σχεδιασμός και η εκτέλεση 
ενός πειράματος. Στην επιστημονική περιοχή της οπτικοποίησης αλγορίθμων οι ε-
μπειρικές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με την εκτέλεση πειραμάτων, κατά τη 
διάρκεια των οποίων συλλέγονται δεδομένα από άτομα που αλληλεπιδρούν με κάποιο 
λογισμικό (Hundhausen et al., 2002). Τα δεδομένα αυτά αφορούν τη βαθμολογία που 
σημειώνουν τα άτομα που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, σε ένα τεστ στο οποίο εξε-
τάζονται.   

Οι ερωτήσεις αυτών των τεστ σχεδιάζονται με βάση την ταξινόμηση του 
Bloom (1956), η οποία δομεί το βαθμό της κατανόησης ενός μαθητή σύμφωνα με έξι 
(6) επίπεδα. Όσο αυξάνει ο αριθμός του επιπέδου αυξάνει και ο βαθμός της κατανόη-
σης. Τα επίπεδα αυτά είναι: 

 Επίπεδο 1: Το επίπεδο της γνώσης. Χαρακτηρίζεται από την απλή αναγνώριση και 
ανάκληση πληροφοριών. 

 Επίπεδο 2: Το επίπεδο της κατανόησης. Ο μαθητής χαρακτηρίζεται από επαρκή 
κατανόηση που τον βοηθάει να οργανώσει και να τακτοποιήσει τις πληροφορίες 
που απέκτησε. 

 Επίπεδο 3: Το επίπεδο της εφαρμογής. Ο μαθητής μπορεί να εφαρμόσει τις πλη-
ροφορίες που απέκτησε για να επιλύσει ένα πρόβλημα. 

 Επίπεδο 4: Το επίπεδο της ανάλυσης. Ο μαθητής μπορεί να προσδιορίσει τα συ-
στατικά μέρη ενός σύνθετου προβλήματος και να το σπάσει σε μικρότερα μέρη. 

 Επίπεδο 5: Το επίπεδο της σύνθεσης. Ο μαθητής μπορεί να φτάσει σε νέα συμπε-
ράσματα από τις έννοιες που έμαθε στα προηγούμενα επίπεδα. 
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 Επίπεδο 6: Το επίπεδο της αξιολόγησης. Ο μαθητής μπορεί να συγκρίνει, να αντι-
διαστέλλει ιδέες και να κάνει επιλογές βασιζόμενος σε λογικά επιχειρήματα. 

Αρκετές τέτοιες αξιολογήσεις (Grissom et al., 2003, Tudoreanu et al., 2002, 
Naps et al., 2000, Boroni, 1997, Kann et al., 1997, Stasko et al., 1993a) που πραγμα-
τοποιήθηκαν μέχρι σήμερα έχουν δώσει διαφορετικά αποτελέσματα, για τις οποίες 
σύντομες περιγραφές παρατίθενται στη συνέχεια. Η δομή των πειραμάτων που εκτε-
λούνται στο πλαίσιο των παραπάνω αξιολογήσεων ορίζονται στη βάση εννοιών όπως: 
συμμετέχοντες, υλικά και διαδικασία, σχεδίαση και αποτελέσματα. Για την εμπειρική 
αξιολόγηση που πραγματοποιήσαμε και την οποία περιγράφουμε στη συνέχεια ακο-
λουθήσαμε την παραπάνω δομή. 

7.1 Προηγούμενες εμπειρικές μελέτες αξιολόγησης λογισμικών ο-

πτικοποίησης αλγορίθμων 

7.1.1 Η αξιολόγηση του λογισμικού XTango 

Στην εργασία (Stasko et al., 1993a) οι συγγραφείς θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο 
η αναπαράσταση αλγορίθμων με κινούμενες εικόνες ή γραφικά, βοηθάει στην κατα-
νόηση της δομής δεδομένων που είναι γνωστή ως σωρός ζεύγους (pairing heap) κα-
θώς και των λειτουργιών πάνω σε αυτή τη δομή. Ο σωρός ζεύγους είναι μια περίπτω-
ση της γενικής δομής δεδομένων που είναι γνωστή ως ουρά προτεραιοτήτων (priority 
queue). Οι βασικές λειτουργίες πάνω σε αυτή τη δομής είναι η εισαγωγή ενός νέου 
κόμβου, η διαγραφή του κόμβου με το μικρότερο κλειδί, η μείωση της τιμής του 
κλειδιού κάποιου κόμβου καθώς και η διαγραφή ενός κόμβου. Στην εργασία αυτή οι 
συγγραφείς χρησιμοποίησαν τον όρο «αλγόριθμος σωρού ζεύγους» για να αναφερ-
θούν τόσο στη δομή δεδομένων όσο και στις λειτουργίες πάνω σε αυτήν. Για τη διε-
ξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό XTango (Stasko, 1992).  

7.1.1.1 Συμμετέχοντες  

Τα υποκείμενα της μελέτης ήταν είκοσι (20) εθελοντές μεταπτυχιακοί φοιτητές πλη-
ροφορικής που είχαν παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα αλγορίθμων αλλά κα-
νένας από αυτούς δεν είχε μελετήσει τη συγκεκριμένη δομή. 

7.1.1.2 Διαδικασία 

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των δέκα (10) ατόμων η κάθε μία. Στην πρώ-
τη ομάδα δόθηκαν κάποιες σημειώσεις που περιέγραφαν αναλυτικά τη δομή δεδομέ-
νων και τις λειτουργίες πάνω σε αυτή, ενώ στη δεύτερη ομάδα δόθηκαν οι ίδιες ση-
μειώσεις αλλά επιτράπηκε επιπλέον στα μέλη της να αλληλεπιδράσουν με το λογι-
σμικό. Στα μέλη της πρώτης ομάδας δόθηκε χρόνος 45 λεπτών για να διαβάσουν τις 
σημειώσεις ενώ στα μέλη της δεύτερης δόθηκαν 30 λεπτά να διαβάσουν τις σημειώ-
σεις και 15 λεπτά για να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό. Επίσης στα μέλη της δεύτε-
ρης ομάδας δόθηκαν γραπτές οδηγίες για το χειρισμό του λογισμικού. Μετά τη λήξη 
των 45 λεπτών οι φοιτητές εξετάστηκαν σε ένα σύνολο ερωτήσεων, για να διαπιστω-
θεί κατά πόσο κατανόησαν τον αλγόριθμο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επι-
τράπηκε ούτε η χρήση σημειώσεων ούτε η χρήση του λογισμικού. Οι ερωτήσεις της 
εξέτασης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να έχουν μία μόνο σωστή απάντηση. Η εξέταση 
περιείχε ερωτήσεις διαφορετικού στιλ, κατηγοριοποιημένες γύρω από τους ακόλου-
θους έξι (6) βασικούς άξονες: 
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1. Οχτώ (8) ερωτήσεις τύπου σωστό-λάθος σχετικές με το χειρισμό του σωρού. 

2. Τέσσερις (4) ερωτήσεις σχετικές με θέματα αριθμητικής πολυπλοκότητας. 

3. Δύο (2) ερωτήσεις ανάλυσης σχετικές με το χειρισμό κάποιων κόμβων που έχουν 
μια συγκεκριμένη τιμή. 

4. Δύο (2) ερωτήσεις σχετικές με την αντιστοίχιση της αναπαράστασης ενός σωρού 
σε μορφή δυαδικού δέντρου σε μια αναπαράσταση με μορφή μη δυαδικού δέ-
ντρου. 

5. Δύο (2) ερωτήσεις που εξέταζαν την κατανόηση των φοιτητών για το πως χτίζεται 
ένας σωρός μέσω λειτουργιών εισαγωγής. 

6. Έξι (6) ερωτήσεις που παρουσίαζαν την εικόνα ενός σωρού και ζητούσαν από 
τους φοιτητές να σχεδιάσουν τη νέα εικόνα του (δηλ. πως θα αλλάξει ο σωρός) 
μετά από την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης λειτουργίας (π.χ. μετά από τη δια-
γραφή ενός κόμβου του). 

Όλες οι ερωτήσεις απαιτούσαν κατά κάποιο τρόπο γνώση: 

 των ιδιοτήτων του σωρού, όπως για παράδειγμα ποια είναι η σχέση της τιμής 
του κλειδιού μεταξύ ενός κόμβου και του πατέρα του. 

 των λειτουργιών πάνω στο σωρό (π.χ. εισαγωγή κόμβου, διαγραφή κόμβου). 

Μερικές όμως από τις ερωτήσεις επικεντρώνονταν σε διαφορετικού τύπου κα-
τανόηση. Πιο συγκεκριμένα οι οχτώ ερωτήσεις τύπου σωστού-λάθους εξέταζαν την 
δηλωτικού ή αντικειμενικού τύπου κατανόηση (π.χ. αναγνώριση ιδιοτήτων της συ-
γκεκριμένης δομής δεδομένων και γενικότερα απλή ανάκληση εννοιών χωρίς να α-
παιτείται η βαθύτερη κατανόησή τους). Για παράδειγμα αν κανείς εφαρμόσει τη λει-
τουργία της διαγραφής στη ρίζα του σωρού, αυτό είναι ισοδύναμο με το να τρέξει τη 
λειτουργία delete min; Οι ερωτήσεις της αριθμητικής πολυπλοκότητας απαιτούσαν 
αναλυτική σκέψη. Για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των συγκρίσεων που εκτε-
λούνται κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας (π.χ. διαγραφής) πάνω στο σωρό; Τέλος οι 
τελευταίες έξι ερωτήσεις εξέταζαν τη διαδικαστικού τύπου κατανόηση. Για παρά-
δειγμα αν κανείς εφαρμόσει σε έναν σωρό τη λειτουργία της διαγραφής στον κόμβο 
με τιμή κλειδιού το 13, ποια θα είναι η νέα οπτική αναπαράσταση του σωρού; 

7.1.1.3 Σχεδίαση  

Η υπόθεση που έγινε πριν τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν ότι η αλληλεπίδραση με το 
λογισμικό θα βοηθούσε τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τον αλγόριθμο. Ε-
πίσης θα τους βοηθούσε περισσότερο σε διαδικαστικού τύπου κατανόηση παρά σε 
δηλωτικού (αντικειμενικού) τύπου κατανόηση. 

7.1.1.4 Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, ο μέσος ό-
ρος των σωστών απαντήσεων της πρώτης ομάδας επί συνόλου 24 ερωτήσεων ήταν 
11,2 ενώ της δεύτερης ομάδας (που παρακολούθησε την κίνηση του αλγορίθμου) ή-
ταν 13,6. Στη συνέχεια εκτελέστηκε ένα t-τέστ (Cohen, 1988) δύο δειγμάτων (two 
sample t-test) πάνω στα αποτελέσματα των δύο ομάδων και βρέθηκε μια μη σημαντι-
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κή τάση που ευνοούσε ελαφρά τη δεύτερη ομάδα. Οι δείκτες της στατιστικής μελέτης 
ήταν t=1,111, df=18 και p<0,13. Τα αποτελέσματα της δεύτερης ομάδας ήταν το ίδιο 
καλά ή καλύτερα από τα αποτελέσματα της πρώτης ομάδας σε όλες τις ερωτήσεις ε-
κτός από δύο. Αυτές οι δύο ερωτήσεις απαιτούσαν διαδικαστική κατανόηση και αφο-
ρούσαν το αποτέλεσμα της διαγραφής του ελάχιστου στοιχείου ή της διαγραφής ενός 
κόμβου σε έναν σωρό ο οποίος απεικονιζόταν ως μη δυαδικό δέντρο. Το χαμηλό 
σκορ της δεύτερης ομάδας σε αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός 
ότι το XTango απεικονίζει μια σωρό ως δυαδικό δέντρο. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι η βαθμολογία των συμμετεχόντων 
ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη και ότι η βαθμολογία της δεύτερης ομάδας, 
παρά το γεγονός ότι είχε στη διάθεσή της το λογισμικό, δεν ήταν σημαντικά υψηλό-
τερη από τη βαθμολογία της πρώτης ομάδας. Πιο συγκεκριμένα η δεύτερη ομάδα δεν 
τα πήγε καλύτερα στις ερωτήσεις που απαιτούσαν διαδικαστική κατανόηση. Αντιθέ-
τως τα πήγε καλύτερα στις ερωτήσεις που απαιτούσαν δηλωτική κατανόηση όπως 
ήταν οι ερωτήσεις σωστού-λάθους καθώς και στις ερωτήσεις αναλυτικής κατανόη-
σης. 

7.1.2 Η αξιολόγηση των λογισμικών  Dynalab και Polka 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των λογισμικών Dynalab (Boroni, 1997) και Polka οι 
συγγραφείς θέλησαν να εκτιμήσουν το κατά πόσο οι φοιτητές κατανόησαν τον ανοι-
χτό κατακερματισμό (open hashing).  

7.1.2.1 Συμμετέχοντες  

Τα υποκείμενα της μελέτης ήταν εξήντα δύο (62) φοιτητές. 

7.1.2.2 Διαδικασία 

1. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να διαβάσουν το θέμα του ανοιχτού κατακερμα-
τισμού από το διδακτικό εγχειρίδιο. 

2. Δόθηκαν κάποιες διαλέξεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

3. Ακολούθησε μια εργαστηριακή άσκηση (pre-quiz) δύο ωρών, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας ζητήθηκε από τους φοιτητές να κατακερματίσουν κάποια 
κλειδιά (τιμές). 

4.  Ζητήθηκε από τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν το DynaLab για να οπτι-
κοποιήσουν με κίνηση ένα πρόγραμμα Pascal, το οποίο υλοποιούσε τον ανοι-
χτό κατακερματισμό. Οι φοιτητές έδωσαν στην είσοδο του προγράμματος ένα 
σύνολο κλειδιών και παρακολουθούσαν τη διαδικασία του κατακερματισμού 
τους. 

5. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να παρακολουθήσουν μια κίνηση του ανοιχτού 
κατακερματισμού χρησιμοποιώντας το λογισμικό Polka. Το Polka οπτικοποι-
ούσε τον αλγόριθμο του ανοιχτού κατακερματισμού χωρίς να απεικονίζει τον 
κώδικα του προγράμματος. Οι συγγραφείς ζήτησαν πάλι από τους φοιτητές να 
κατακερματίσουν έναν αριθμό κλειδιών δίνοντάς τα ως είσοδο στο λογισμικό.  
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6.  Δόθηκε στους φοιτητές μια εργαστηριακή άσκηση (post-quiz) παρόμοια με 
αυτή που τους είχε δοθεί πριν από τη χρήση των λογισμικών. Η μόνη διαφορά 
ήταν ότι τους ζητήθηκε να κατακερματίσουν διαφορετικά κλειδιά αυτή τη φο-
ρά. 

7.1.2.3 Αποτελέσματα 

Και οι δύο εργαστηριακές ασκήσεις βαθμολογήθηκαν με κλίμακα από το 0 έως 11. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, ο μέσος ό-
ρος βαθμολογίας της πρώτης άσκησης (pre-quiz) ήταν 6,77 ενώ αυτός της δεύτερης 
(post-quiz) ήταν 9,52. 

Μετά την πρώτη αξιολόγηση ακολούθησε και μια δεύτερη στο αντικείμενο 
του κλειστού κατακερματισμού, η οποία είχε παρόμοια αποτελέσματα. Το κύριο συ-
μπέρασμα που προέκυψε και από τις δύο αξιολογήσεις ήταν ότι οι οπτικοποιήσεις με 
κίνηση έχουν θετική επίδραση στη μάθηση. Οι συγγραφείς απέδωσαν ένα μέρος του 
θετικού αποτελέσματος στο γεγονός ότι οι μαθητές παρακολούθησαν μια αναπαρά-
σταση προγράμματος με κινούμενες εικόνες ή γραφικά (program animation) στο λο-
γισμικό DynaLab σε συνδυασμό με μια αναπαράσταση αλγορίθμων με κινούμενες 
εικόνες ή γραφικά (algorithm animation) στο λογισμικό Polka.  

7.1.3 Aξιολόγηση της αναπαράστασης με κίνηση ενός αναδρομικού αλγορίθμου  

Στην εργασία (Kann et al., 1997) παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη κατά την οποία 
οι συμμετέχοντες αφού πρώτα παρακολούθησαν μια αναπαράσταση με κίνηση ενός 
αναδρομικού αλγορίθμου, στη συνέχεια ανέπτυξαν τον κώδικα προγράμματος που 
υλοποιούσε τον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος που επιλέχτηκε για το πείραμα ήταν ένας 
αναδρομικός αλγόριθμος ο οποίος λύνει το πρόβλημα του γυλιού (knapsack 
problem). 

7.1.3.1 Συμμετέχοντες 

Τα άτομα που έλαβαν μέρος στο πείραμα ήταν 28 εθελοντές φοιτητές του Τμήματος 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου George Washington οι οποίοι παρακολουθούσαν 
το μάθημα Δομές Δεδομένων. Οι συμμετέχοντες είχαν διδαχθεί την έννοια της ανα-
δρομής στο προηγούμενο εξάμηνο. 

7.1.3.2 Σχεδίαση 

Οι  ανεξάρτητες μεταβλητές του πειράματος ήταν δύο: 

1. Αν θα επιτρεπόταν στους φοιτητές να δούνε την κίνηση του αλγορίθμου ή όχι. 

2. Αν θα ζητούνταν από τους φοιτητές να προγραμματίσουν την κίνηση του αλγο-
ρίθμου χρησιμοποιώντας κάποιες έτοιμες ρουτίνες κίνησης ή όχι. 

Το πείραμα σχεδιάστηκε ως ANOVA 2-way (Cohen, 1988). 

Οι ερευνητές θέλησαν να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήματα: 

1. Αν οι φοιτητές οι οποίοι έβλεπαν την αναπαράσταση με κίνηση του αλγορίθμου 
και στη συνέχεια ανέπτυσαν το πρόγραμμα υλοποίησής του θα τον κατανοούσαν 
καλύτερα από εκείνους που απλώς τον προγραμμάτιζαν. Η υπόθεση των συγγρα-
φέων σε αυτό το ερώτημα ήτανε ότι η παρακολούθηση της κίνησης δε θα είχε κά-
ποια σημαντική επίδραση στην κατανόηση του αλγορίθμου.  
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2. Αν υπάρχει ή όχι εκπαιδευτικό όφελος για τους φοιτητές αν υλοποιούσαν οι ίδιοι 
την κίνηση του αλγορίθμου χρησιμοποιώντας κάποιες έτοιμες ρουτίνες κίνησης. 
Η υπόθεση και σε αυτό το ερώτημα ήτανε ότι ο προγραμματισμός της κίνησης δε 
θα επηρέαζε την ικανότητα των φοιτητών να κατανοήσουν καλύτερα τον αλγό-
ριθμο.  

7.1.3.3 Διαδικασία 

1. Οι φοιτητές χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε τέσσερις ομάδες των επτά (7) ατό-
μων: 

 Στην ομάδα Ν συμμετείχαν οι φοιτητές που δεν είδαν την κίνηση του αλγο-
ρίθμου. 

 Στην ομάδα V συμμετείχαν οι φοιτητές που είδαν την κίνηση του αλγορίθμου. 

 Στην ομάδα C συμμετείχαν οι φοιτητές που τους ζητήθηκε να υλοποιήσουν 
την κίνηση του αλγορίθμου και  

 Στην ομάδα VC συμμετείχαν οι φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν την κί-
νηση του αλγορίθμου και επιπλέον την υλοποίησαν. 

2. Σε όλους τους φοιτητές δόθηκε έντυπο υλικό το οποίο περιέγραφε αναλυτικά τον 
αλγόριθμο του γυλιού.  

3. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να γράψουν στη γλώσσα προγραμματισμού Ada ένα 
πρόγραμμα που θα υλοποιούσε τον αλγόριθμο, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ω-
ρών. 

4. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να σταματήσουν την εργασία και τους δόθηκε ένα 
τεστ για να ελεγχθεί σε ποιό βαθμό κατανόησαν τον αλγόριθμο. Τους δόθηκε χρό-
νος 20 λεπτών για να απαντήσουν στις ερωτήσεις του τεστ. Το τεστ περιείχε 17 
ερωτήσεις τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών: 

 Δηλωτικές ερωτήσεις, π.χ. ορισμοί, που εξακρίβωναν την κατανόηση του αλ-
γορίθμου από τους φοιτητές. 

 Διαδικαστικές ερωτήσεις, π.χ. παραδείγματα, που εξακρίβωναν την ικανότητα 
των φοιτητών να εφαρμόσουν τα βήματα του αλγορίθμου. 

 Αναλυτικές ερωτήσεις, που είχαν σχέση με την επέκταση του αλγορίθμου για 
να διαπιστωθεί αν οι φοιτητές μπορούσαν να σκεφτούν και να συνάγουν συ-
μπεράσματα για πιο αφηρημένες έννοιες του αλγορίθμου. 

 Γενικές ερωτήσεις πάνω στην έννοια της αναδρομής, στις οποίες οι φοιτητές 
ρωτιούνταν αν μπορούσαν να αναγνωρίσουν (προσδιορίσουν) το σκοπό μιας 
αναδρομικής συνάρτησης. 

7.1.3.4 Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα του τεστ συνοψίζονται παρακάτω (Πίνακας 7.1). Οι συγγραφείς 
εκτέλεσαν ένα στατιστικό έλεγχο ANOVA 2-way πάνω στα αποτελέσματα. Ο στατι-
στικός έλεγχος έδειξε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ 
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της ομάδας των φοιτητών που παρακολούθησε την αναπαράσταση με κίνηση του αλ-
γορίθμου και αυτής που δεν την παρακολούθησε. Δε βρέθηκε μια τέτοια στατιστικά 
σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ της ομάδας που ανέπτυξε το πρόγραμ-
μα υλοποίησης της κίνησης του αλγορίθμου και αυτής που δεν το ανέπτυξε. 

Με βάση τα παραπάνω οι ερευνητές συμπέραναν ότι φοιτητές που παρακο-
λούθησαν την κίνηση του αλγορίθμου και συγχρόνως ανέπτυξαν το πρόγραμμα της 
υλοποίησής του, πέτυχαν καλύτερη βαθμολογία στο τεστ από τους φοιτητές που α-
πλώς προγραμμάτισαν τον αλγόριθμο. Ένα ακόμη συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν 
ήταν ότι η υλοποίηση της κίνησης του αλγορίθμου δεν είχε σημαντική επίδραση στην 
κατανόησή του. 

Παρακολούθηση Κίνησης 

 Ναι Όχι ΜΟ 

Ναι 77 61 69 

Όχι 82 68 75 

 

Υλοποίηση Κίνησης 

ΜΟ 79 64  

Πίνακας 7.1: Μέσος όρος (%) των σωστών απαντήσεων στο τεστ 

Τέλος οι συγγραφείς μελέτησαν τα αποτελέσματα του τεστ σε σχέση με την 
κατηγορία των ερωτήσεων (δηλωτικές, διαδικαστικές, αναλυτικές καθώς και γενικές 
ερωτήσεις στην έννοια της αναδρομής). Τα συμπεράσματα ήταν ότι οι φοιτητές που 
είδαν την κίνηση του αλγορίθμου τα πήγαν καλύτερα στις δηλωτικές και στις διαδι-
καστικές ερωτήσεις σε σχέση με αυτούς που δεν παρακολούθησαν την κίνηση. Όμως 
η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Στην περίπτωση όμως των ερωτήσεων 
πάνω στην έννοια της αναδρομής τα αποτελέσματα ήταν απροσδόκητα. Οι φοιτητές 
που είδαν την κίνηση του αλγορίθμου βαθμολογήθηκαν πολύ υψηλότερα από τους 
φοιτητές που δεν παρακολούθησαν την κίνηση. 

7.1.4 Η αξιολόγηση του λογισμικού JHAVE 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του λογισμικού JHAVE που περιγράφεται στην εργα-
σία (Naps et al., 2000), οι συγγραφείς ετοίμασαν τις οπτικοποιήσεις των αλγορίθμων:  

1. για το πρόβλημα του γυλιού (Knapsack problem) και  

2. τον αλγόριθμο Knuth-Morris-Pratt για την εύρεση μιας συμβολοσειράς μέσα σε 
κείμενο.  

Ο πρώτος αλγόριθμος οπτικοποιήθηκε με συνεχή κίνηση ενώ ο δεύτερος στατικά.  

7.1.4.1 Συμμετέχοντες 

Οι παραπάνω οπτικοποιήσεις παρουσιάστηκαν σε μια μικρή ομάδα πέντε (5) φοιτη-
τών οι οποίοι δεν είχαν μελετήσει προηγουμένως τους δύο αλγορίθμους. 
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7.1.4.2 Διαδικασία 

1. Στους φοιτητές δόθηκε έντυπο υλικό για να μελετήσουν τους δύο αλγορίθμους.  

2. Οι φοιτητές παρακολούθησαν την εκτέλεση του λογισμικού οπτικοποίησης αλγο-
ρίθμων JHAVE.  

3. Δύο ώρες μετά τη μελέτη των αλγορίθμων δόθηκε στους φοιτητές ως εργασία να 
εκτελέσουν βηματικά έναν από τους δύο (2) αλγορίθμους με το χέρι, με τα ακό-
λουθα αποτελέσματα: 

 Για τον πρώτο αλγόριθμο αποδείχθηκε ότι οι φοιτητές τον κατανόησαν σε ι-
κανοποιητικό βαθμό. Μόνο δύο από τους φοιτητές έκαναν κάποια αριθμητικά 
λάθη τα οποία δεν είχαν σχέση με την κατανόηση του αλγορίθμου. 

 Για τον δεύτερο αλγόριθμο όμως μόνο δύο από τους πέντε φοιτητές πραγμα-
τοποίησαν την εργασία επιτυχώς. 

 Συνεπώς τα αποτελέσματα των εργασιών των φοιτητών ήταν ενθαρρυντικά 
με κάποια όμως επιφύλαξη. 

4. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να πουν τη γνώμη τους για το κατά πόσο το λογι-
σμικό τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τους αλγορίθμους. Τα σχόλια των 
φοιτητών για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του λογισμικού ήταν πολύ 
χρήσιμα. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις για το αν η στατική οπτικοποίηση είναι 
αποδοτικότερη στη μάθηση από την κίνηση. Ένας φοιτητής είπε ότι η κίνηση του 
επέτρεψε να δει καλύτερα την εκτέλεση του αλγορίθμου ενώ ένας άλλος σημείω-
σε: “Eίναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς μια κίνηση. Θέλει σκέψη για να 
καταλάβει κανείς τι θα γίνει στο επόμενο βήμα και η κίνηση «δεν περιμένει» κά-
ποιον να σκεφτεί”.  

Όλοι οι φοιτητές συμφώνησαν ομόθυμα ότι η ύπαρξη τεκμηρίωσης ταυτόχρονα 
με την οπτικοποίηση όχι μόνο βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση κάποιου αλγο-
ρίθμου αλλά είναι και απαραίτητη. Μάλιστα κάποιος φοιτητής σημείωσε ότι θα 
έπρεπε να υπήρχε καλύτερη περιγραφή (με κείμενο) των στιγμιοτύπων της οπτι-
κοποίησης.  

Τέλος τα αναδυόμενα παράθυρα τα οποία διέκοπταν προσωρινά την εκτέλεση του 
λογισμικού και περιείχαν ερωτήσεις πρόβλεψης για το επόμενο βήμα του αλγο-
ρίθμου, συνάντησαν την καθολική αποδοχή των φοιτητών. Χαρακτηριστικά κά-
ποιος φοιτητής επεσήμανε: “Oι ερωτήσεις πρόβλεψης είναι ένας πολύ πρόσφορος 
τρόπος για την κατανόηση ενός αλγορίθμου. Σε ωθούν στο να προβλέψεις τι θα 
γίνει στη συνέχεια. Όμως μπορούσα να δω τις απαντήσεις των ερωτήσεων αρκετά 
πριν καταλάβω γιατί αυτές ήταν οι σωστές απαντήσεις”. 

7.1.5 Η αξιολόγηση της αναπαράστασης με κίνηση ενός κατανεμημένου αλγο-

ρίθμου 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εργασία (Tudoreanu et al., 
2002) επιτρεπόταν στους φοιτητές να χρησιμοποιούν το λογισμικό οπτικοποίησης και 
οποιοδήποτε άλλο διδακτικό υλικό είχαν στη διάθεσή τους, ενώ ταυτόχρονα απα-
ντούσαν στις ερωτήσεις του τεστ που τους δόθηκε. Το τεστ είχε σκοπό να αξιολογή-
σει την αποδοτικότητα της οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου ανίχνευσης τερματισμού 
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για κατανεμημένα συστήματα. Οι οπτικοποιήσεις που σχεδιάστηκαν περιείχαν λεζά-
ντες (επεξηγήσεις κάτω από εικόνες) που απάλλασσαν το χρήστη από το να θυμάται 
τις ιδιότητες του αλγορίθμου.  

7.1.5.1 Συμμετέχοντες 

Τα υποκείμενα της μελέτης ήταν είκοσι (20) εθελοντές φοιτητές. 

7.1.5.2 Διαδικασία 

1. Παρουσιάστηκε στους φοιτητές ένα αρχείο PowerPoint που περιείχε ηχητικές εγ-
γραφές, ώστε να τους δοθούν οδηγίες για τη διεξαγωγή του πειράματος.  

2. Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των οδηγιών έγινε στους φοιτητές η επίδειξη του 
αλγορίθμου, με σκοπό την επεξήγηση των χαρακτηριστικών του υπολογιστικού 
περιβάλλοντος στο οποίο διεξήχθηκε το πείραμα.  

3. Δόθηκε στους φοιτητές έντυπο υλικό που περιέγραφε αναλυτικά τον αλγόριθμο. 

Το τεστ που δόθηκε κατόπιν στους φοιτητές αποτελούνταν από 10 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής σχετικές με τον αλγόριθμο. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονταν στην 
οθόνη και οι φοιτητές μπορούσαν να πλοηγηθούν στην προηγούμενη ή στην επόμενη 
ερώτηση διορθώνοντας τις απαντήσεις τους πριν τις υποβάλλουν. Επίσης δεν υπήρχε 
χρονικός περιορισμός στην εξέταση. Κατά τη διάρκεια του τεστ οι φοιτητές μπορού-
σαν να ανατρέξουν : 

 σε κείμενο: δηλαδή να διαβάσουν τον αλγόριθμο από το έντυπο υλικό που τους 
είχε δοθεί. 

 στο παράθυρο κώδικα:  που περιείχε μια διαλογική παρουσίαση του ψευδοκώδικα 
του αλγορίθμου, ο οποίος μπορούσε να εκτελεστεί από τους φοιτητές. 

 στο παράθυρο εξόδου: στο οποίο μπορούσαν να δουν την έξοδο του προγράμμα-
τος σε μορφή κειμένου. Η έξοδος παράγονταν από μια ακολουθία εντολών print. 

 στην οπτικοποίηση: τα μέλη της μιας μόνο ομάδας μπορούσαν να δουν την κίνηση 
του αλγορίθμου. 

7.1.5.3 Σχεδίαση 

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με τυχαίο τρόπο. Τα μέλη της μιας ομάδας 
μπορούσαν να δουν την οπτικοποίηση του αλγορίθμου ενώ τα μέλη της δεύτερης ο-
μάδας όχι.  

Η ανεξάρτητη μεταβλητή του πειράματος είχε όνομα VISUALIZATION και 
μπορούσε να πάρει μία από τις δύο τιμές {vis, novis}. Οι ερωτήσεις στις οποίες εξε-
τάστηκαν οι δύο ομάδες ήταν ίδιες και χωρίζονταν σε δύο τύπους με τιμές {execution, 
general}. Τέσσερις από τις δέκα ερωτήσεις ήταν του τύπου execution. Ο χρήστης έ-
πρεπε να εκτελέσει (execute) τον αλγόριθμο και να συλλέξει πληροφορίες για να α-
παντήσει στις ερωτήσεις αυτού του τύπου. Οι υπόλοιπες ήταν πιο γενικές ερωτήσεις 
που μπορούσαν να απαντηθούν με την απλή ανάγνωσή τους. 
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Η εξαρτημένη μεταβλητή του πειράματος ήταν ο αριθμός των σωστών απα-
ντήσεων. Οι συγγραφείς θέλησαν να ελέγξουν αν ισχύουν οι παρακάτω δύο υποθέ-
σεις: 

 Υπόθεση 1: Η χρήση της οπτικοποίησης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον αριθ-
μό των σωστών απαντήσεων. 

 Υπόθεση 2: Οι ερωτήσεις του τύπου εκτέλεσης (execution) θα είχαν υψηλότερο 
ποσοστό σωστών απαντήσεων από ότι οι πιο γενικές (general) ερωτήσεις. 

7.1.5.4 Αποτελέσματα 

Ο μέσος χρόνος που χρειάστηκαν οι δύο ομάδες για να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
ήταν περίπου ο ίδιος: 45 λεπτά για την ομάδα που έκανε χρήση της οπτικοποίησης 
και 46 λεπτά για την άλλη ομάδα. Μια ανάλυση της διασποράς (ANOVA) στο πλή-
θος των σωστών απαντήσεων έδειξε ότι η ομάδα της οπτικοποίησης τα πήγε πολύ 
καλύτερα από την ομάδα που δεν είχε πρόσβαση στην οπτικοποίηση. Συνεπώς η 1η 
υπόθεση του πειράματος ίσχυε. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους μέσους όρους 
καθώς και τις τυπικές αποκλίσεις των σωστών απαντήσεων των δύο ομάδων. 

Ομάδα Πλήθος μελών Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

vis 10 7,2 1,93 

nonvis 10 3,7 2,26 

Πίνακας 7.2: Στατιστικά αποτελέσματα για το πλήθος των σωστών απαντήσεων κά-
θε ομάδας 

Αντιθέτως οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στον 
αριθμό των σωστών απαντήσεων, μεταξύ των ερωτήσεων του τύπου εκτέλεσης και 
των γενικών ερωτήσεων. Συνεπώς η 2η υπόθεση καταρρίφθηκε.  

7.1.6 Η αξιολόγηση του βαθμού αλληλεπίδρασης με ένα λογισμικό οπτικοποίη-

σης αλγορίθμων 

Στη μελέτη  (Grissom et al., 2003) επιχειρείται η σύγκριση μεταξύ τριών ομάδων φοι-
τητών.  

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν το πείραμά τους βασιζόμενοι στα αποτελέ-
σματα (Naps et al., 2003) μιας ομάδας εργασίας που συστάθηκε με σκοπό τη βελτίω-
ση της παιδαγωγικής αξίας λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθμων. Αυτή η ομάδα 
εργασίας προσδιόρισε μια ταξινόμηση της εμπλοκής ενός χρήστη με ένα σύστημα 
οπτικοποίησης, ώστε να καθοριστεί ένα πλαίσιο για την διεξαγωγή εμπειρικών πει-
ραμάτων, με σκοπό την εκτίμηση της εκπαιδευτικής αξίας λογισμικών οπτικοποίησης 
αλγορίθμων. 

Η ταξινόμηση αυτή περιέχει τις ακόλουθες έξι (6) κατηγορίες: 

1. Διδασκαλία χωρίς παρακολούθηση κάποιου λογισμικού οπτικοποίησης αλγορίθ-
μων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση του Λογισμικού 

Οπτικοποίησης Αλγορίθμων 

225 

2. Απλή (παθητική) παρακολούθηση μιας οπτικοποίησης χωρίς την ενεργητική ε-
μπλοκή του χρήστη. 

3. Παρακολούθηση με απόκριση. Σε αυτή την κατηγορία ο χρήστης απαιτείται να 
απαντάει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια που παρακολουθεί μια οπτικοποίηση. 
Οι ερωτήσεις μπορεί είτε να είναι ενσωματωμένες στο λογισμικό είτε μπορεί να 
δίνονται στο χρήστη σε χαρτί. 

4. Παρακολούθηση με αλλαγή, δηλαδή τροποποίηση της οπτικοποίησης. Το πιο συ-
νηθισμένο παράδειγμα είναι να μπορεί ο χρήστης να αλλάζει τα δεδομένα που 
δίνει ως είσοδο σε έναν αλγόριθμο έτσι ώστε να μελετά τη συμπεριφορά του αλ-
γορίθμου σε διαφορετικές περιπτώσεις. 

5. Κατασκευή των οπτικοποιήσεων αλγορίθμων από τους ίδιους τους χρήστες. 

6. Παρουσίαση των οπτικοποιήσεων από τους χρήστες σε κάποιο ακρωτήριο έτσι 
ώστε οι χρήστες να πάρουν ανάδραση από αυτό. Οι οπτικοποιήσεις μπορεί είτε 
να κατασκευάζονται από τους ίδιους τους χρήστες είτε από κάποιον ειδικό. 

Στη μελέτη  (Grissom et al., 2003) οι κατηγορίες της εμπλοκής (αλληλεπίδρα-
σης) κάθε μιας από τις τρείς (3) ομάδες σύμφωνα με την παραπάνω ταξινόμηση ήταν: 

1. Διδασκαλία χωρίς παρακολούθηση κάποιας οπτικοποίησης για τα μέλη της 1ης 
ομάδας. Τα μέλη της ομάδας ήταν 62. 

2. Απλή (παθητική) παρακολούθηση κάποιας οπτικοποίησης για τα μέλη της 2ης 
ομάδας. Τα μέλη της ομάδας ήταν 62. 

3. Παρακολούθηση κάποιας οπτικοποίησης με απόκριση για τα μέλη της 3ης ομά-
δας. Τα μέλη της ομάδας ήταν 33. 

Αντικείμενο της διδασκαλίας ήταν: 

 ο αλγόριθμος της ταξινόμησης με τη μέθοδο της φυσαλίδας 

 ο αλγόριθμος ταξινόμησης με επιλογή και  

 ο αλγόριθμος της ταξινόμησης με εισαγωγή. 

7.1.6.1 Διαδικασία 

1. Οι φοιτητές εξετάστηκαν σε ένα τεστ (pretest) πριν διαβάσουν οποιαδήποτε 
πληροφορία για τους αλγορίθμους ταξινόμησης. Εφτά (7) από τις ερωτήσεις του 
τεστ είχαν σχέση με το αν οι φοιτητές προτιμούν τον οπτικό τρόπο μάθησης. 
Μια τέτοια ερώτηση ήταν αν οι φοιτητές θεωρούν εύκολο να συναρμολογήσουν 
ένα ποδήλατο μελετώντας ένα διάγραμμα ή όχι. Αν ένας φοιτητής απαντούσε ότι 
το θεωρεί εύκολο τότε προτιμά τον οπτικό τρόπο μάθησης. Τέσσερις (4) επιπλέ-
ον ερωτήσεις εξέταζαν τις τρέχουσες γνώσεις των φοιτητών για τους παραπάνω 
αλγορίθμους. Μια τέτοια ερώτηση ήταν να βρεθεί ο αριθμός των περασμάτων 
που εκτελεί ένας αλγόριθμος μέχρι να ταξινομήσει μια τυχαία λίστα αριθμών. 

2. Στη συνέχεια οι διδάσκοντες χρησιμοποίησαν παρουσιάσεις για να διδάξουν 
τους αλγορίθμους και μοίρασαν στα μέλη κάθε ομάδας ένα φυλλάδιο 5 σελίδων 
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που περιέγραφε αναλυτικά κάθε αλγόριθμο. Ούτε οι παρουσιάσεις ούτε το φυλ-
λάδιο περιείχαν οπτικές αναπαραστάσεις των αλγορίθμων.  

3. Το λογισμικό JHAVE χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά για τη διδασκαλία μό-
νο των 2 τελευταίων ομάδων. Επιπλέον τα μέλη της 3ης ομάδας είχαν απευθείας 
πρόσβαση στο λογισμικό. Δηλαδή μπορούσαν να δουν τον ψευδοκώδικα ενός 
αλγορίθμου, να εκτελέσουν την οπτικοποίηση ενός αλγορίθμου αλληλεπιδρώ-
ντας με το λογισμικό καθώς και να εκτελέσουν ένα κουίζ (παιχνίδι γνώσεων) 
που ήταν ενσωματωμένο στο λογισμικό.   

4. Μια εβδομάδα αργότερα οι τρεις ομάδες εξετάστηκαν σε ένα ακόμη τεστ 
(poststest), το οποίο περιείχε δώδεκα (12) ερωτήσεις καθώς και σε μια ανασκό-
πηση σχετικά με την εμπειρία των μελών με το λογισμικό. Τέσσερις (4) από τις 
ερωτήσεις απαιτούσαν από τους φοιτητές να γράψουν ή να διαβάσουν κώδικα 
και χαρακτηρίστηκαν ως ερωτήσεις κώδικα. Οι υπόλοιπες οχτώ (8) ερωτήσεις 
χαρακτηρίστηκαν ως οπτικές ερωτήσεις διότι η απάντησή τους απαιτούσε το 
σχηματισμό της νοητικής εικόνας ενός αλγορίθμου από τους φοιτητές. 

7.1.6.2 Αποτελέσματα 

Οι μέσοι όροι της βαθμολογίας του pretest ανά ομάδα ήταν οι παρακάτω: 

 Για την 1η ομάδα 10,6 

 Για την 2η ομάδα 7,3 

 Για την 3η ομάδα 5,1. 

Οι μέσοι όροι της βαθμολογίας των 4 ερωτήσεων κώδικα του posttest ανά ο-
μάδα ήταν οι παρακάτω: 

 Για την 1η ομάδα 25,5 

 Για την 2η ομάδα 27,8 

 Για την 3η ομάδα 28,5. 

Όπως φαίνεται παραπάνω δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων 
όρων των τριών ομάδων στις ερωτήσεις κώδικα. 

Όπως προαναφέρθηκε οι οχτώ (8) από τις ερωτήσεις του posttest ήταν οπτικές 
ερωτήσεις. Οι τέσσερις (4) από τις ερωτήσεις του pretest ήταν ένα υποσύνολο των 
οχτώ (8) οπτικών ερωτήσεων του posttest. Οι βαθμοί αυτών των τεσσάρων (4) ερω-
τήσεων του pretest αφαιρέθηκαν από τους βαθμούς των αντίστοιχων ερωτήσεων του 
posttest για να μετρηθεί αν επήλθε βελτίωση στη μάθηση.  Μετά την αφαίρεση προέ-
κυψαν οι παρακάτω τιμές ανά ομάδα: 

 Για την 1η ομάδα 35,9 

 Για την 2η ομάδα 39,8 

 Για την 3η ομάδα 46,3. 
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Οι παραπάνω τιμές φανερώνουν μια σημαντική διαφορά στη βελτίωση της 
μάθησης που επιτεύχθηκε στις οπτικές ερωτήσεις, μεταξύ των τριών ομάδων. Επίσης 
παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στη βελτίωση μεταξύ της 1ης και της 3ης ομάδας. 

Ερμηνεύοντας γενικότερα τα αποτελέσματα της μελέτης οι συγγραφείς διαπί-
στωσαν ότι η μάθηση βελτιώνεται όσο αυξάνεται ο βαθμός εμπλοκής (αλληλεπίδρασης) 
ενός χρήστη με κάποιο λογισμικό οπτικοποίησης αλγορίθμων.  

7.2 Εκπαιδευτική αξιολόγηση του λογισμικού  

7.2.1 Συμπεράσματα άλλων – Δομή πειράματος – Στόχοι 

Μελετώντας τα πειράματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης άλλων ερευνητών διαπιστώ-
σαμε ότι τα αποτελέσματά τους είναι ανάμεικτα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας (Stasko et al., 1993a) τα λογισμι-
κά που αναπαριστούν αλγορίθμους με κινούμενες εικόνες ή γραφικά δε συνεισφέ-
ρουν στη μάθηση αλγορίθμων. Οι μελέτες (Tudoreanu et al., 2002, Kehoe et al., 
2001, Boroni et al., 1997) έδειξαν ότι η χρήση λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθ-
μων διευκολύνει τη μάθηση αλγορίθμων, ενώ η μελέτη (Lawrence et al., 1994) έδειξε 
ότι η οπτικοποίηση διευκολύνει τη μάθηση αλγορίθμων μόνο αν κάποιο λογισμικό 
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργεί τα δικά του παραδείγματα προβλημά-
των και όχι να βλέπει έτοιμα παραδείγματα που είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό. 
Στην εργασία (Grissom et al., 2003) τα συμπεράσματα των ερευνητών ήταν ότι η μά-
θηση βελτιώνεται όσο αυξάνει ο βαθμός αλληλεπίδρασης ενός χρήστη με κάποιο λο-
γισμικό. Οι εργασίες (Jarc et al., 2000, Byrne et al., 1999) έδειξαν ότι τα λογισμικά 
που αναπαριστούν αλγορίθμους με κινούμενες εικόνες ή γραφικά συνεισφέρουν στη 
μάθηση, μόνο αν παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να προβλέψει κάποιο επόμενα 
βήμα ενός αλγορίθμου. Αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα τότε δε συνεισφέρουν ση-
μαντικά στην καλύτερη κατανόηση αλγορίθμων. 

Στην εμπειρική μελέτη που περιγράφουμε στη συνέχεια χρησιμοποιούμε έναν 
αλγόριθμο (τον αλγόριθμο Dijkstra) ο οποίος δε χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο άλλο 
πείραμα.  

Η περιγραφή της δομής του πειράματός μας ακολουθεί εκείνη ανάλογων πει-
ραμάτων και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: συμμετέχοντες, διαδικασία, σχεδία-
ση και αποτελέσματα-συμπεράσματα.  

Στην ενότητα συμμετέχοντες περιγράφουμε τα υποκείμενα που έλαβαν μέρος 
στη μελέτη. Στην ενότητα διαδικασία περιγράφουμε τα στάδια που ακολουθήσαμε 
κατά τη διεξαγωγή του πειράματος. Στην ενότητα σχεδίαση περιγράφουμε τις ανεξάρ-
τητες μεταβλητές του πειράματος, την εξαρτημένη μεταβλητή του καθώς και τις υπο-
θέσεις που κάναμε πριν τη διεξαγωγή του. Τέλος στην ενότητα αποτελέσματα-
συμπεράσματα μνημονεύουμε τα στατιστικά αποτελέσματα του πειράματος και παρα-
θέτουμε τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. 

Στόχος του πειράματος ήταν να διαπιστωθεί αν τα λογισμικά οπτικοποίησης 
αλγορίθμων συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση των αλγορίθμων από τους φοι-
τητές. 
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7.2.2 Παρουσίαση της εμπειρικής αξιολόγησης 

7.2.2.1 Συμμετέχοντες 

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στη μελέτη ήτανε 15 εθελοντές φοιτητές του τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το πείραμα πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Δικτυακός Προγραμματισμός το οποίο διδά-
σκεται στο εαρινό εξάμηνο του 2ου έτους. Αυτό έγινε διότι ο αλγόριθμος πάνω στον 
οποίο βασίστηκε το πείραμα ήταν ο αλγόριθμος Dijkstra, οποίος περιέχεται στη διδα-
κτέα ύλη του μαθήματος. Να σημειωθεί ότι τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθη-
κε το πείραμα οι φοιτητές δεν είχαν διδαχθεί ακόμη τον συγκεκριμένο αλγόριθμο, 
αλλά είχαν διδαχθεί άλλους παρόμοιους αλγορίθμους γραφημάτων και δικτύων, όπως 
είναι ο αλγόριθμος Breadth First Search (BFS) καθώς και ένας αλγόριθμος εύρεσης 
ελαχίστων δρόμων σε άκυκλα δίκτυα. 

7.2.2.2 Διαδικασία 

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με τυχαίο τρόπο. Η πρώτη ομάδα είχε 8 άτο-
μα ενώ η δεύτερη 7.  

Στην αρχή δόθηκε μια διάλεξη 20 λεπτών προς όλους τους φοιτητές μέσω 
μιας παρουσίασης PowerPoint. Η παρουσίαση περιείχε: 

 μια αναλυτική περιγραφή του αλγορίθμου 

 επικέντρωση στα κύρια σημεία του αλγορίθμου και  

 παρουσίαση των βημάτων επίλυσης ενός προβλήματος με τη βοήθεια του λογι-
σμικού που αναπτύξαμε. Χρησιμοποιώντας δηλαδή το λογισμικό δημιουργήσαμε 
ένα νέο δίκτυο, εισήγαμε σε αυτό δεδομένα και ξεκινήσαμε να εκτελούμε τον αλ-
γόριθμο Dijkstra βήμα-βήμα. Κατά τη διάρκεια της βηματικής εκτέλεσης αντι-
γράφαμε την οθόνη του λογισμικού σε μια ξεχωριστή διαφάνεια. 

Κατόπιν μοιράσαμε σε όλους τους φοιτητές την παρουσίαση εκτυπωμένη και 
τους αφήσαμε να τη μελετήσουν για 10 λεπτά. 

Στη συνέχεια επιτρέψαμε στους φοιτητές της 1ης  ομάδας να χρησιμοποιήσουν 
το λογισμικό μέσω του διαδικτύου και εξηγήσαμε σε αυτούς συνοπτικά πως να το 
χρησιμοποιούν. Έπειτα τους ζητήσαμε να πάρουν μπροστά τους μια συγκεκριμένη 
διαφάνεια της παρουσίασης που απεικόνιζε ένα δίκτυο (Σχήμα 7.1), να το δημιουρ-
γήσουν με το λογισμικό και να τρέξουν τον αλγόριθμο Dijkstra βήμα-βήμα. Τους δό-
θηκε χρόνος 15 λεπτών για να υλοποιήσουν την εργασία.  

Το ίδιο χρονικό διάστημα τα μέλη της 2ης ομάδας συνέχιζαν να διαβάζουν την 
εκτυπωμένη παρουσίαση. 
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Σχήμα 7.1: Το δίκτυο πάνω στο οποίο εκτελέστηκε ο αλγόριθμος Dijkstra 
 

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης δόθηκε στους φοιτητές το τεστ που περι-
γράφεται στο Παράρτημα Α. Το τεστ περιείχε δέκα (10) ερωτήσεις. Οι πρώτες επτά 
(7) ερωτήσεις ήταν τύπου σωστό-λάθος ενώ οι τρεις (3) τελευταίες ήταν πιο δύσκο-
λες και απαιτούσαν την κατανόηση βαθύτερων εννοιών του αλγορίθμου από τους 
φοιτητές. Η σχεδίαση του τεστ βασίστηκε στην αναφορά της ομάδας εργασίας που 
περιγράφεται στη μελέτη (Naps et al., 2003). 

Κατηγοριοποιώντας τις ερωτήσεις του τεστ σύμφωνα με την ταξινόμηση 
Bloom (1956) θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις 1 έως 7 ανήκουν στο επίπεδο της γνώσης, η 
ερώτηση 9 στο επίπεδο της εφαρμογής και οι ερωτήσεις 8 και 10 στο επίπεδο της α-
νάλυσης. Θεωρούμε τις ερωτήσεις 1 έως 7 εύκολες ενώ τις ερωτήσεις 8, 9, 10 δύσκο-
λες να απαντηθούν. Οι ερωτήσεις 1 έως 7 βαθμολογήθηκαν με 1 για σωστή απάντηση 
και με 0 για λάθος. Για τη διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελε-
σμάτων, βαθμολογήσαμε κατά τον ίδιο τρόπο (δηλ.με 1 ή 0) και τις τελευταίες τρεις 
ερωτήσεις, παρόλο που αυτές θα μπορούσαν να βαθμολογηθούν και με κάποια κλί-
μακα βαθμολογίας π.χ. από 0 έως 5. Η κλίμακα βαθμολόγησης ενός φοιτητή στο τεστ 
ήταν από 0 έως 10. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές δεν μπορούσαν να ανατρέξουν 
στις διαφάνειες αλλά ούτε και να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό. Η διάρκεια της εξέ-
τασης ήτανε 40 λεπτά. 

Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών κάναμε έλεγχο κανονικότητας των επι-
δόσεων με το τεστ των Kolmogorov-Smirnov (Panic, 2005). Από τα αποτελέσματα 
αυτού του τεστ θα αποφασιζόταν η εκτέλεση του παραμετρικού ελέγχου του t (t-test) 
ή του τεστ των Mann-Whitney (Panic, 2005) για να εξετάσουμε αν ίσχυε η υπόθεση 
που κάναμε ή όχι. Αναφορικά με τον παραμετρικό έλεγχο του t, πριν από τον έλεγχο 
των μέσων, θα ελέγχαμε την ισότητα των διακυμάνσεων των δύο (2) ομάδων. Τέλος 
λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος για να αυξήσουμε την ισχύ των τεστ προ-
καθορίσαμε το επίπεδο σημαντικότητας σε 10% (α = 0,10).    
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7.2.2.3 Σχεδίαση 

  Η ανεξάρτητη μεταβλητή του πειράματος ονομάζεται training_condition και δηλώνει 
αν κάποιος φοιτητής χρησιμοποίησε το λογισμικό οπτικοποίησης ή όχι. Η μεταβλητή 
αυτή παίρνει μία από τις δύο τιμές {visualization, no visualization}. Η εξαρτημένη 
μεταβλητή του πειράματος είναι μία και ονομάζεται score. Η μεταβλητή αυτή δηλώνει 
το πλήθος των σωστών απαντήσεων.  

Η υπόθεση που κάναμε πριν τη διεξαγωγή του πειράματος ήταν ότι η ομάδα 
που έκανε χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης θα πετύχαινε καλύτερα αποτελέσμα-
τα στην εξέταση από την άλλη ομάδα. Επίσης κάναμε την παραπάνω υπόθεση για τις 
εύκολες, για τις δύσκολες αλλά και για όλες τις ερωτήσεις της εξέτασης. 

7.2.3 Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα του τεστ των Kolmogorov-Smirnov (με επίπεδο σημαντικό-
τητας α = 0,10) έδειξαν ότι τα αποτελέσματα τόσο στις δύσκολες ερωτήσεις 
(p=0,106) όσο και στο σύνολο των ερωτήσεων (p=0,237) ακολουθούσαν την κανονι-
κή κατανομή, ενώ τα αποτελέσματα στις εύκολες ερωτήσεις (p=0,085) δεν ακολου-
θούσαν την κανονική κατανομή.  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα και λόγω του μικρού μεγέθους του δείγμα-
τος, αποφασίσαμε να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας χρησιμοποιώντας τόσο τον έλεγχο 
του t (παραμετρικός έλεγχος) όσο και τον έλεγχο των Mann-Whitney (μη παραμετρι-
κός έλεγχος). Το μέγεθος του δείγματος είναι σχετικά μικρό, αλλά στις περισσότερες 
αντίστοιχες μελέτες (Hansen et al., 2002, Tudoreanu et al., 2002, Kehoe et al., 2001, 
Hundhausen & Douglas, 2000, Kann et al., 1997, Stasko et al., 1993a) έχουν χρησι-
μοποιηθεί παρόμοια ή ακόμη και μικρότερα μεγέθη δειγμάτων. Ο λόγος των μικρών 
δειγμάτων είναι προφανώς η δυσκολία εύρεσης αρκετών εθελοντών φοιτητών. 

Ο Πίνακας 7.3 απεικονίζει τα στατιστικά αποτελέσματα για τις δύο ομάδες 
μόνο για τις εύκολες ερωτήσεις (δηλ. από την 1 έως και την 7). Τα αποτελέσματα του 
t-test (t = 2,136, df =13, p = 0,052) δεν επιβεβαίωσαν την υπόθεσή μας ότι η ομάδα 
που χρησιμοποίησε το λογισμικό θα τα πήγαινε καλύτερα στις εύκολες ερωτήσεις 
από την άλλη ομάδα. Αντιθέτως τα αποτελέσματα του τεστ έδειξαν ότι η διαφορά α-
νάμεσα στους μέσους όρους των επιδόσεων (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%) ήταν 
στατιστικά σημαντική, αλλά η ομάδα που είχε την καλύτερη επίδοση ήταν αυτή που 
δεν χρησιμοποίησε το λογισμικό. 

 

Ομάδα Πλήθος μελών Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

visualization 8 5,0000 1,60357 

no visualization 7 6,4286 0,78680 

Πίνακας 7.3: Στατιστικά αποτελέσματα για το πλήθος των σωστών απαντήσεων  
στις εύκολες ερωτήσεις 

Ο Πίνακας 7.4 απεικονίζει τα στατιστικά αποτελέσματα για τις δύο ομάδες για 
τις δύσκολες ερωτήσεις (δηλ. τις 8, 9, 10). Τα αποτελέσματα του t-test (t = -2,196, df 
= 9, p = 0,055) επιβεβαίωσαν την υπόθεσή μας για τις δύσκολες ερωτήσεις. Τα απο-
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τελέσματα έδειξαν πράγματι ότι η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των επιδό-
σεων (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%) ήταν στατιστικά σημαντική και η ομάδα που 
είχε την καλύτερη επίδοση ήταν αυτή που χρησιμοποίησε το λογισμικό. 

 

Ομάδα Πλήθος μελών Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

visualization 8 1,3750 1,30247 

no visualization 7 0,2857 0,48795 

Πίνακας 7.4: Στατιστικά αποτελέσματα για το πλήθος των σωστών απαντήσεων  
στις δύσκολες ερωτήσεις 

Τέλος ο Πίνακας 7.5 απεικονίζει τα στατιστικά αποτελέσματα για τις δύο ο-
μάδες σε όλες τις ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα του t-test (t = 0,367, df = 8, p = 
0,723) δεν επιβεβαίωσαν και πάλι την υπόθεσή μας και έδειξαν ότι οι μέσοι όροι των 
επιδόσεων (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%)  μεταξύ των δύο ομάδων δε διαφέρουν 
στατιστικά σημαντικά. 

 

Ομάδα Πλήθος μελών Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

visualization 8 6,3750 2,55999 

no visualization 7 6,7143 0,48795 

Πίνακας 7.5: Στατιστικά αποτελέσματα για το πλήθος των σωστών απαντήσεων σε 
όλες τις ερωτήσεις 

 

Στα ίδια αποτελέσματα οδηγηθήκαμε και με τον μη παραμετρικό έλεγχο των 
Mann-Whitney, ο οποίος λόγω του μικρού μεγέθους των δειγμάτων και της φύσης 
των δεδομένων πιθανόν να ήτανε πιο κατάλληλος. Στον έλεγχο Mann-Whitney για τις 
εύκολες ερωτήσεις είχαμε p = 0,031, για τις δύσκολες p = 0,088 ενώ στο σύνολο των 
ερωτήσεων p = 0,51.  

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του t-test θα μπορούσαμε να αποδώσουμε 
την υπεροχή της ομάδας που δεν χρησιμοποίησε το λογισμικό στις εύκολες ερωτήσεις 
στο γεγονός ότι τα μέλη της είχανε στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο να διαβά-
σουν την εκτυπωμένη παρουσίαση. Ενώ τα μέλη της ομάδας της οπτικοποίησης υλο-
ποιούσαν την εργασία που τους είχε δοθεί με το λογισμικό, τα μέλη της άλλης ομάδας 
συνέχιζαν να διαβάζουν τις διαφάνειες. Να σημειώσουμε επιπλέον ότι κάποιες από 
τις απαντήσεις των εύκολων ερωτήσεων βρισκόταν στη 2η διαφάνεια, στην οποία πε-
ριγράφονταν τα κύρια σημεία του αλγορίθμου. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα στις 
εύκολες ερωτήσεις θα ήταν διαφορετικά αν οι δύο ομάδες είχαν τον ίδιο χρόνο στη 
διάθεσή τους για να μελετήσουν τις εκτυπωμένες διαφάνειες.  

Αναφερόμενοι στις δύσκολες ερωτήσεις τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομά-
δα που χρησιμοποίησε το λογισμικό απάντησε σαφώς καλύτερα. Φαίνεται ότι σε ε-
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ρωτήσεις που προϋποθέτουν βαθύτερη κατανόηση του αλγορίθμου η οπτικοποίηση 
βοηθάει τους σπουδαστές. Στην ερώτηση 8 (του επιπέδου της ανάλυσης) απάντησαν 
σωστά 3 από τους 8 φοιτητές της ομάδας της οπτικοποίησης ενώ από την άλλη ομάδα 
μόνο ένας από τους 7. Στην ερώτηση 9 (του επιπέδου της εφαρμογής) απάντησαν 
σωστά 4 από τους 8 από την ομάδα της οπτικοποίησης ενώ πάλι μόνο ένας από τους 
7 από την άλλη ομάδα. Τέλος στην ερώτηση 10 (του επιπέδου της ανάλυσης), που 
κατά τη γνώμη μας ήτανε η πιο δύσκολη της εξέτασης, απάντησαν σωστά 4 φοιτητές 
από την ομάδα της οπτικοποίησης και κανένας από την άλλη ομάδα. Θεωρούμε ότι η 
θετική συνεισφορά της οπτικοποίησης στην κατανόηση βαθύτερων εννοιών του αλ-
γορίθμου είναι έκδηλη. 

Βέβαια τα αποτελέσματα στο συνολικό αριθμό των ερωτήσεων έδειξαν ότι 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα μπορούσαμε 
να αιτιολογήσουμε το παραπάνω γεγονός ως εξής: επειδή το 70% των ερωτήσεων 
ήταν του επιπέδου της γνώσης, που η σωστή απάντησή τους απαιτεί απλή ανάκληση 
πληροφοριών δε φάνηκε έντονα η θετική συνεισφορά του λογισμικού. Αν το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των ερωτήσεων ήταν από το επίπεδο 2 και πάνω (σύμφωνα με την τα-
ξινόμηση του Bloom) τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. 
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8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Συμπεράσματα – Μελλοντική Έρευνα 

8.1 Η καινοτομία της διατριβής 

Συνοψίζοντας, το λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διατριβής έχει τα πα-
ρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ενσωματώνει έναν συντάκτη γραφημάτων (graph editor), με τη βοήθεια του οποί-
ου ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει προσανατολισμένα και μη προσανατολισμένα 
γραφήματα καθώς και να τα τροποποιήσει. Δηλαδή να προσθέσει νέους κόμβους, 
να διαγράψει υπάρχοντες κόμβους, να προσθέσει νέα τόξα και να διαγράψει υ-
πάρχοντα τόξα. 

 Είναι δυνατό να προσαρμοστεί στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, ο οποίος 
έχει τη δυνατότητα να εισάγει τρεις (3) παραμέτρους στο λογισμικό είτε αυτό ε-
κτελείται ως Java applet είτε ως Java εφαρμογή. Η πρώτη παράμετρος 
nodeDiameter, επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τη διάμετρο των κόμβων που 
θα σχεδιάζει σε pixels. Η εξορισμού τιμή της παραμέτρου nodeDiameter είναι 40 
pixels. Η δεύτερη παράμετρος nodeToNodeDistance,  καθορίζει την οριζόντια και 
την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των κόμβων που θα σχεδιάζονται από το χρή-
στη σε pixels. Ο λόγος προσθήκης αυτής της παραμέτρου είναι για να μην υπάρ-
χει επικάλυψη μεταξύ των κόμβων καθώς αυτοί θα σχεδιάζονται στην περιοχή 
σχεδίασης. Η εξορισμού τιμή της παραμέτρου nodeToNodeDistance  είναι 50 pix-
els. Τέλος η τρίτη παράμετρος nodeDistanceFromCanvasBorder, καθορίζει την 
απόσταση σε pixels, που μπορεί να έχει ένας κόμβος από τα τέσσερα άκρα (πάνω, 
κάτω, δεξιό και αριστερό) της περιοχής σχεδίασης του συντάκτη γραφημάτων. Αν 
δεν υπήρχε η τελευταία παράμετρος κάποιοι κόμβοι δε θα ήταν πλήρως ορατοί αν 
σχεδιάζονταν πολύ κοντά στα άκρα της περιοχής σχεδίασης. Η εξορισμού τιμή 
της παραμέτρου nodeDistanceFromCanvasBorder είναι 20 pixels.  

 Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα δικά του δεδομένα για τον αλγόριθμο που οπτικο-
ποιείται. Πιο συγκεκριμένα εισάγει κόστη για τα τόξα/πλευρές και/ή τιμές προ-
σφοράς/ζήτησης για τους κόμβους του γραφήματος. Οι τιμές προσφοράς/ζήτησης 
των κόμβων είναι απαραίτητες μόνο για την εκτέλεση της οπτικοποίησης του αλ-
γορίθμου Network Simplex. Πιστεύουμε ότι καθώς ο χρήστης πειραματίζεται με 
διαφορετικά δεδομένα κάθε φορά μπορεί να κατανοήσει τη λειτουργία ενός αλγο-
ρίθμου καλύτερα. 

 Εχει υψηλό βαθμό διαλογικότητας, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, προλαμβάνει 
μελλοντικές λανθασμένες ενέργειες του χρήστη ενώ αποκρίνεται άμεσα (χρησιμο-
ποιώντας κείμενο και ήχο) σε ήδη εσφαλμένες ενέργειές του, καθοδηγώντας τον 
παράλληλα να τις διορθώσει. Παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα: 

 Ενώ ο χρήστης σχεδιάζει ένα γράφημα το πλήθος των κόμβων και των τόξων 
που σχεδίασε, απεικονίζεται στη μπλε ετικέτα που βρίσκεται στην κάτω αρι-
στερή περιοχή του λογισμικού. Παράλληλα το λογισμικό ενημερώνει το χρή-
στη ότι το μέγιστο πλήθος των κόμβων που μπορεί να σχεδιάσει είναι 15 ενώ 
το μέγιστο πλήθος των τόξων ισούται με 28. 
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 Καθώς ο χρήστης σχεδιάζει ένα γράφημα και ενώ μετακινεί το ποντίκι μέσα 
στην περιοχή σχεδίασης, πληροφορείται για τις συντεταγμένες της τρέχουσας 
θέσης του ποντικιού. Οι τελευταίες απεικονίζονται στην κόκκινη ετικέτα που 
βρίσκεται στην κάτω δεξιά περιοχή του λογισμικού. Δίπλα από τις συντεταγ-
μένες της θέσης του ποντικιού απεικονίζονται οι διαστάσεις της περιοχής σχε-
δίασης (πλάτος*ύψος) σε pixels. Ο λόγος που απεικονίζονται οι συντεταγμέ-
νες της θέσης του ποντικιού είναι για να μπορεί να υπολογίσει ο χρήστης σε 
ποιό σημείο της περιοχής σχεδίασης να σχεδιάσει έναν νέο κόμβο έτσι ώστε 
να μην παραβιάζονται οι τιμές των παραμέτρων nodeToNodeDistance και 
nodeDistanceFromCanvasBorder. 

 Αν ο χρήστης προσπαθεί να σχεδιάσει έναν νέο κόμβο (αυτό γίνεται κάνοντας 
διπλό κλικ μέσα στην περιοχή σχεδίασης) δίπλα σε έναν ήδη υπάρχοντα και η 
απόσταση (οριζόντια ή κατακόρυφη) μεταξύ τους είναι μικρότερη από την τι-
μή της παραμέτρου nodeToNodeDistance, το λογισμικό θα παράγει έναν χα-
ρακτηριστικό ήχο ενώ παράλληλα στην κόκκινη ετικέτα θα γραφτεί το μήνυ-
μα “VIOLATE COORDINATE CONSTRAINTS”. Ακριβώς δίπλα από το 
προηγούμενο μήνυμα θα απεικονιστούν μέσα σε παρενθέσεις οι συντεταγμέ-
νες του διπλού κλικ του ποντικιού που παραβίασαν την τιμή της παραμέτρου 
nodeToNodeDistance. Ο χρήστης θα ακούσει τον ίδιο ήχο και θα λάβει το ίδιο 
μήνυμα στην προσπάθειά του να σχεδιάσει έναν κόμβο οι συντεταγμένες του 
οποίου παραβιάζουν την τιμή της παραμέτρου 
nodeDistanceFromCanvasBorder. 

 Αν το πλήθος των κόμβων που σχεδιάστηκαν ισούται με 15 και ο χρήστης ε-
πιχειρήσει να σχεδιάσει έναν νέο κόμβο, το λογισμικό δε θα το επιτρέψει και 
θα παράγει τον ίδιο χαρακτηριστικό ήχο. Παράλληλα θα ενημερώσει το χρή-
στη με το μήνυμα “YOU HAVE REACHED MAXIMUM NUMBER OF 
NODES: 15”, το οποίο θα απεικονιστεί στην κόκκινη ετικέτα. Αν το πλήθος 
των τόξων  που σχεδιάστηκαν ισούται με 28 και ο χρήστης προσπαθεί να σχε-
διάσει ένα νέο τόξο, το λογισμικό θα συμπεριφερθεί ανάλογα, ενώ το ενημε-
ρωτικό μήνυμα στην περίπτωση αυτή θα είναι “YOU HAVE REACHED 
MAXIMUM NUMBER OF ARCS: 28”. 

 Καθώς ο χρήστης εισάγει την τιμή του κόστους ενός τόξου ή την τιμή της 
προσφοράς/ζήτησης κάποιου κόμβου, το λογισμικό δε θα επιτρέψει στο χρή-
στη να πληκτρολογήσει οποιονδήποτε άλλον χαρακτήρα εκτός από αριθμό και 
το σύμβολο μείον “−”. Στην μοναδική περίπτωση που ο χρήστης εισάγει το 
μείον στο τέλος του αριθμού (π.χ. 20−) θα ακούσει τον ίδιο χαρακτηριστικό 
ήχο που αναφέρθηκε παραπάνω, η λανθασμένη τιμή θα μηδενιστεί ενώ πα-
ράλληλα στην κόκκινη ετικέτα θα γραφτεί το μήνυμα “GIVE A VALID IN-
TEGER FROM: -2147483648 TO: 2147483647”. Οι προηγούμενες τιμές κα-
θορίζουν το εύρος των τιμών των ακέραιων αριθμών της γλώσσας Java. 

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαβάζει τη βοήθεια χρήσης του λογισμικού (π.χ. 
τη χρήση του συντάκτη γραφημάτων ή πως να τρέχει έναν αλγόριθμο) την ίδια  
χρονική στιγμή που σχεδιάζει ένα γράφημα. Η βοήθεια απεικονίζεται στο σιελ πα-
ράθυρο που βρίσκεται διπλά και δεξιά από το παράθυρο του συντάκτη γραφημά-
των. Αυτό εξοικονομεί χρόνο στο χρήστη αφού αυτός δεν είναι αναγκασμένος να 
πατήσει κάποιο πλήκτρο (π.χ. F1) για να διαβάσει τη βοήθεια σε ένα ξεχωριστό 
παράθυρο και να επιστρέψει στη συνέχεια στην οθόνη του λογισμικού.  
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 Η χρήση ενός παραθύρου έχει τρείς εφαρμογές. Το σιελ παράθυρο που βρίσκεται 
διπλά και δεξιά από το συντάκτη γραφημάτων έχει τρείς (3) χρήσεις: 

 Απεικονίζει αναλυτικά τη βοήθεια χρήσης του λογισμικού 

 Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει δεδομένα στο γράφημα και πα-
ράλληλα να το βλέπει (χωρίς βέβαια να μπορεί να το τροποποιήσει) 

 Απεικονίζει τις τιμές των μεταβλητών ενός αλγορίθμου τη χρονική στιγμή που 
ο χρήστης εκτελεί την οπτικοποίησή του 

 Υπάρχουν δύο τρόποι εκτέλεσης της οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου: 

 Είτε μονομιάς (χωρίς διακοπή) από την αρχή έως το τέλος με τον (προαιρετι-
κό) καθορισμό της ταχύτητας εκτέλεσης. 

 Είτε βήμα – βήμα: βήμα εμπρός ή βήμα πίσω. 

 Απεικονίζει την ιστορία της εκτέλεσης της οπτικοποίησης ενός αλγορίθμου. Σε κά-
θε επανάληψη δεν απεικονίζονται μόνο οι τιμές των μεταβλητών που αντιστοι-
χούν σε αυτή αλλά και οι τιμές των μεταβλητών όλων των προηγουμένων επανα-
λήψεων. Πιστεύουμε ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ χρήσιμο για έναν 
φοιτητή, στην προσπάθειά του να τρέξει έναν αλγόριθμο με το χέρι ώστε να τον 
κατανοήσει καλύτερα. Το λογισμικό μπορούμε να πούμε ότι συμπεριφέρεται σαν 
ένα κομπιουτεράκι (calculator) που λύνει έναν αλγόριθμο βήμα-βήμα από την 
πρώτη επανάληψη μέχρι και την τελευταία. 

 Υπάρχει ομοιομορφία στη χρήση χρωμάτων. Χρώματα χρησιμοποιούνται σε αρκε-
τές περιπτώσεις για να προσελκύσουν την προσοχή του χρήστη. Το σιελ χρησιμο-
ποιείται για την απεικόνιση των κόμβων των γραφημάτων που σχεδιάζει ο χρή-
στης. Το πράσινο χρησιμοποιείται για την απεικόνιση τόξων δέντρων, του εισερ-
χόμενου τόξου στον αλγόριθμο Network Simplex, για την απεικόνιση των κόμ-
βων του συνόλου S στους αλγόριθμους Dijkstra και Prim και τέλος για την απει-
κόνιση του Ελάχιστου Δέντρου Καλύμματος στον αλγόριθμο Kruskal. Το κόκκινο 
χρώμα χρησιμοποιείται για την κατάδειξη των κόμβων του συνόλου S′ στους αλ-
γόριθμους Dijkstra και Prim και για τους κόμβους του υποδέντρου Τ* καθώς και 
των συνόλων C+ και C− στον αλγόριθμο Network Simplex. Τέλος το μπλε χρησι-
μοποιείται για την απεικόνιση των κόμβων του στελέχους στον αλγόριθμο Net-
work Simplex. 

  Χρησιμοποιείται ήχος ώστε ο χρήστης:  

 Να αντιληφθεί ότι τελείωσε η εκτέλεση μιας οπτικοποίησης 

 Να πληροφορηθεί ότι έκανε κάποια λάθος ενέργεια. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του λογισμικού σε συνδυασμό με την στατική 
καθώς και τη δυναμική οπτικοποίηση του αλγορίθμου Network Simplex παρου-
σιάζονται για πρώτη φορά σε λογισμικό οπτικοποίησης αλγορίθμων, σύμφωνα 
με βιβλιογραφική έρευνα που έχουμε διεξάγει. 
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8.2 Μελλοντική έρευνα 

Λαβαίνοντας υπόψη μας τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων λογισμικών οπτικοποίη-
σης αλγορίθμων αλλά και παρατηρώντας τις αντιδράσεις και τα σχόλια των φοιτητών 
που χρησιμοποίησαν το λογισμικό που αναπτύξαμε, νομίζουμε ότι θα ήταν χρήσιμες 
οι παρακάτω προσθήκες και βελτιώσεις σε αυτό: 

 Μια προσθήκη θα ήταν η ύπαρξη ενός παραθύρου το οποίο θα παρουσίαζε τον 
ψευδοκώδικα του αλγορίθμου που οπτικοποιείται, υπογραμμίζοντας (φωτίζοντας) 
εκείνη τη γραμμή του που αντιστοιχεί στο στιγμιότυπο της οπτικοποίησης που 
απεικονίζεται. Βέβαια ένα τέτοιο παράθυρο θα καταλάμβανε χώρο στην  οθόνης 
και συνεπώς θα μείωνε το μέγεθος του παραθύρου στο οποίο απεικονίζεται η ίδια 
η οπτικοποίηση του αλγορίθμου. Μια σκέψη για την αντιμετώπιση του προηγού-
μενου προβλήματος είναι η προσθήκη δύο κουμπιών με ετικέτες “ΨΕΥΔΟΚΩ-
ΔΙΚΑΣ” (PSEUDOCODE) και “ΔΕΔΟΜΕΝΑ” (DATA) αντίστοιχα. Το πάτημα 
κάποιου από τα δύο κουμπιά θα εμφάνιζε στο δεξιό τμήμα του παραθύρου του 
λογισμικού είτε τον ψευδοκώδικα του αλγορίθμου ή το περιεχόμενο των μετα-
βλητών του. Συνεπώς η παραπάνω τεχνική δε θα μείωνε το μέγεθος του παραθύ-
ρου της οθόνης στο οποίο θα απεικονίζεται η οπτικοποίηση του αλγορίθμου. 

 Οπτικοποίηση περισσότερων αλγορίθμων. Σκεφτόμαστε μελλοντικά να οπτικο-
ποίησουμε και άλλους αλγορίθμους: 

 Αλγορίθμους για το Πρόβλημα της Μέγιστης Ροής 

 Αλγορίθμους για το Πρόβλημα της Μεταφοράς και 

 Αλγορίθμους για το Πρόβλημα της Ανάθεσης Έργων. 

 Αλγορίθμους εξωτερικών σημείων τύπου Simplex για το ΠΡΕΚ (Sifaleras, 
2006). 

Να σημειώσουμε ότι η οπτικοποίηση κάποιων από τους παραπάνω αλγορίθμους 
απαιτεί αναδιοργάνωση και αλλαγή αρκετών στοιχείων του λογισμικού. 

 Προσθήκη κίνησης στις ήδη υπάρχουσες στατικές οπτικοποιήσεις αλγορίθμων. 
Στην τρέχουσα έκδοση το λογισμικό υποστηρίζει κίνηση μόνο για τον αλγόριθμο 
Network Simplex. Μελλοντική μας πρόθεση είναι να προσθέσουμε κινήσεις και 
για τους υπόλοιπους αλγορίθμους που οπτικοποιήσαμε.  

 Προσθήκη ερωτήσεων πρόβλεψης που θα υποβάλλονται προς τους φοιτητές. Οι 
ερωτήσεις αυτές θα ζητάνε από τους φοιτητές να απαντήσουν τι θα δούνε στο ε-
πόμενο βήμα του αλγορίθμου (π.χ. ποιος κόμβος θα επισκεφθεί, ποια θα είναι η 
τιμή κάποιας μεταβλητής κ.λ.π.). Χρήσιμη επίσης θα ήταν η αποθήκευση των α-
παντήσεων των φοιτητών σε κάποια Βάση Δεδομένων για μετέπειτα ανάλυση και 
αξιολόγηση. 

 Προσθήκη χαρακτηριστικών αξιολόγησης. Ορμώμενοι από το λογισμικό PILOT 
(Bridgeman et al., 2000) σκοπεύουμε να τροποποιήσουμε το λογισμικό μας έτσι 
ώστε να παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης ενός φοιτητή σε αλγορίθμους γραφημά-
των και δικτύων. Ο χρήστης αφού σχεδιάσει ένα γράφημα ή δίκτυο και επιλέξει 
τον αλγόριθμο στον οποίο θέλει να εξεταστεί, στη συνέχεια θα μπορεί να εισάγει 
την προτεινόμενη λύση του (π.χ. διαλέγοντας το Δέντρο Ελαχίστων Δρόμων ή το 
Ελάχιστο Δέντρο Κάλυμμα) κάνοντας κάποια κλικ μέσα στην οθόνη που απεικο-
νίζει το γράφημα. Κατόπιν το λογισμικό θα βαθμολογήσει τη λύση του χρήστη 
και ταυτόχρονα θα παράγει τη σωστή απάντηση. 
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 Προσθήκη κάποιας γλώσσας σεναρίων για τη δημιουργία κίνησης ανάλογη με  
αυτές που δημιουργήθηκαν από άλλους ερευνητές (π.χ. AnimalScript, JAWAA, 
Matrix ASCII, Samba). 

 Επειδή τα μοντέρνα λογισμικά οπτικοποίησης αλγορίθμων χρησιμοποιούν το 
γραφικό πακέτο Swing της γλώσσας Java, σκοπεύουμε σταδιακά να μετατρέψου-
με τα γραφικά στοιχεία του λογισμικού μας από στοιχεία του πακέτου AWT σε 
στοιχεία του πακέτου Swing.  

Μνημονεύοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποιήσαμε 
στο λογισμικό της διατριβής θεωρούμε ότι η οπτικοποίηση αλγορίθμων βοήθησε πε-
ρισσότερο στην κατανόηση βαθύτερων (δυσκολότερων) εννοιών ενός αλγορίθμου 
(του αλγορίθμου Dijkstra), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα. Αντιθέτως το 
πείραμα που διεξήγαμε έδειξε ότι η οπτικοποίηση δε βοήθησε τους φοιτητές που 
χρησιμοποίησαν το λογισμικό, να κατανοήσουν ευκολότερες έννοιες του ίδιου αλγο-
ρίθμου καλύτερα από εκείνους που δεν το χρησιμοποίησαν. Τέλος στο σύνολο των 
ερωτήσεων τις οποίες  περιείχε το τεστ της αξιολόγησης, τα στατιστικά αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των 
δύο (2) ομάδων. Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις του τεστ χαρακτηρίστηκαν εύκολες ή 
δύσκολες σύμφωνα με την ταξινόμηση Bloom (1956). 

Επιπλέον θα μπορούσαν να γίνουν και οι παρακάτω εμπειρικές αξιολογήσεις 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό μας: 

 Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πείραμα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 
Network Simplex. Θα χωρίζαμε πάλι τους φοιτητές του πειράματος σε δύο ομά-
δες. Η μια ομάδα θα είχε πρόσβαση στη στατική οπτικοποίηση του αλγορίθμου 
ενώ η δεύτερη ομάδα στη δυναμική οπτικοποίηση (κίνηση). Σκοπός του πειράμα-
τος θα ήταν να εκτιμηθεί αν οι κινήσεις αλγορίθμων συνεισφέρουν στη μάθησή 
τους περισσότερο από τις στατικές οπτικοποιήσεις ή όχι. Εμπειρικές μελέτες που 
έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έχουν δώσει αντι-
κρουόμενα αποτελέσματα. 

 Ο αλγόριθμος Dijkstra που χρησιμοποιήσαμε για τη διεξαγωγή του πειράματος 
όπως και ο αλγόριθμος του Prim έχουν το εξής χαρακτηριστικό: σε κάθε βήμα 
χωρίζουν τους κόμβους ενός γραφήματος σε δύο σύνολα το S και το S′. Σε ένα 
μελλοντικό πείραμα σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλο αλγόριθμο 
γραφημάτων (π.χ. τον αλγόριθμο της Τοπολογικής Διάταξης, τον αλγόριθμο 
Bellman-Ford, τον αλγόριθμο Kruskal κ.λ.π.). Σκοπός του νέου πειράματος θα εί-
ναι να διαπιστωθεί αν ένας αλγόριθμος, που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά προσφέρεται περισσότερο για οπτικοποίηση από κάποιον άλλο. Η διαπί-
στωση αυτή θα μπορούσε π.χ. να γίνει μελετώντας τη βαθμολογία των φοιτητών 
σε ένα τεστ που θα τους είχε δοθεί. Πιστεύουμε ότι η εξαγωγή ενός τέτοιου συ-
μπεράσματος θα ήτανε πολύ χρήσιμη για την ερευνητική κοινότητα της οπτικο-
ποίησης αλγορίθμων. 

 Στην εργασία (Naps et al., 2003) περιγράφεται η αναφορά μιας ομάδας εργασίας 
η οποία συστάθηκε, με σκοπό τον καθορισμό ενός πλαισίου για τη διεξαγωγή ε-
μπειρικών πειραμάτων τα οποία θα αξιολογούσαν την εκπαιδευτική αποτελεσμα-
τικότητα λογισμικών οπτικοποίησης αλγορίθμων. Στην ίδια εργασία οι συγγρα-
φείς υπέθεσαν ότι όσο αυξάνει η κατηγορία της εμπλοκής ενός χρήστη με κάποιο 
λογισμικό, τόσο περισσότερο βελτιώνεται η μάθηση, επικαλούμενοι αποτελέσματα 
σχετικών μελετών. Επιπλέον οι ερευνητές παραθέτουν παραδείγματα πειραμάτων 
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που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο που προτείνουν με 
σκοπό να επαληθευτούν ή όχι οι υποθέσεις τους. Αναφέρουμε ένα παράδειγμα 
πειράματος που θα μπορούσαμε να κάνουμε και το οποίο έχει σχέση με το λογι-
σμικό που αναπτύξαμε: 

Μάθημα: Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 

Αντικείμενο Διδασκαλίας: Ελάχιστοι Δρόμοι σε δίκτυα με αρνητικά μήκη τό-
ξων (Αλγόριθμος  Bellman-Ford) 

Υπόθεση: η παρουσίαση οπτικοποιήσεων έχει μεγαλύτερο μαθησιακό όφελος 
από την παρακολούθηση με αλλαγή οπτικοποιήσεων. 

Σε αυτό το παράδειγμα οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό που α-
ναπτύξαμε για να παράγουν μια οπτικοποίηση του αλγορίθμου Bellman-Ford. 

Η παρακολούθηση με αλλαγή των οπτικοποιήσεων σημαίνει οι φοιτητές μιας 
ομάδας να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό μας για να εκτελέσουν την οπτικοποίηση 
του αλγορίθμου Bellman-Ford, δοκιμάζοντας διαφορετικά δεδομένα εισόδου στον 
αλγόριθμο. 

Η παρουσίαση των οπτικοποιήσεων σημαίνει οι φοιτητές μιας άλλης ομάδας 
να παρουσιάσουν τον αλγόριθμο Bellman-Ford στους συμφοιτητές τους. 
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: οι ερωτήσεις της εκπαι-

δευτικής αξιολόγησης 

 

1. Έστω ένα κατευθυνόμενο γράφημα G, όλα τα τόξα του οποίου έχουν μη αρνητι-
κά μήκη. Ο αλγόριθμος Dijkstra βρίσκει τους ελάχιστους δρόμους από έναν 
κόμβο αρχή s, προς όλους τους υπόλοιπους κόμβους  j του γραφήματος G. Επί-
σης βρίσκει και το δέντρο των ελαχίστων δρόμων. 

   
Σωστό  Λάθος  

 

2. Ο αλγόριθμος Dijkstra εφαρμόζεται στην περίπτωση που ένα γράφημα έχει προ-
σανατολισμένους κύκλους (κυκλώματα). 

 
Σωστό  Λάθος  

 

3. Το σύνολο S περιέχει αρχικά μόνο τον κόμβο αρχή s. 

 
Σωστό  Λάθος  

 

4. Το σύνολο S περιέχει τους κόμβους i για τους οποίους δεν έχουν υπολογιστεί 
ακόμη οι ελάχιστοι δρόμοι από τον κόμβο αρχή s προς αυτούς. 

 
Σωστό  Λάθος  

 

5. Το σύνολο S′ περιέχει τους κόμβους j για τους οποίους έχουν ήδη υπολογιστεί οι 
ελάχιστοι δρόμοι από τον κόμβο αρχή s προς αυτούς. 

 
Σωστό  Λάθος  

 

6. Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου εξετάζονται τα τόξα που έχουν αρχή ένα 
κόμβο στο σύνολο S και τέλος ένα κόμβο στο σύνολο S′, καθώς και όλα τα τόξα 
που έχουν αρχή ένα κόμβο στο σύνολο S′ και τέλος ένα κόμβο στο σύνολο S. 

 
Σωστό  Λάθος  
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7. Ο αλγόριθμος τερματίζει την λειτουργία του όταν το σύνολο S′ γίνει κενό (Ø) 
και όταν δεν υπάρχουν τόξα με αρχή έναν κόμβο i του συνόλου S και τέλος έναν 
κόμβο j του συνόλου S′. 

 
Σωστό  Λάθος  

 

8. Εξηγείστε γιατί ο αλγόριθμος Dijkstra δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που υ-
πάρχουν τόξα με αρνητικά μήκη, εφαρμόζοντάς τον στο παρακάτω γράφημα. 
Θεωρείστε σαν κόμβο αρχή (πηγή) τον κόμβο 1. 

 

 2    -2 

 
 
 
 

9. Εφαρμόστε τον αλγόριθμο Dijkstra στο παρακάτω γράφημα. Θεωρείστε σαν 
κόμβο αρχή (πηγή) τον κόμβο 1. Επίσης θεωρείστε ότι d(1)=0 και 
d(2)=d(3)=d(4)=d(5)=∞. 

 
 

1

2 4

3 5

4

2

1

4

3

5

2

1 3

 
 

10. Έστω ότι ο αλγόριθμος Dijkstra εφαρμόζεται στο δίκτυο G=(N,A). Έστω ότι  το 
σύνολο S ⊂ N περιέχει τους κόμβους για τους οποίους έχει ήδη υπολογιστεί η 
ελάχιστη απόσταση από τον κόμβο πηγή s. Έστω επίσης ότι σε κάποιο βήμα του 
αλγορίθμου v είναι ο τελευταίος κόμβος που προστέθηκε στο S και έστω w είναι 
ένας κόμβος έτσι ώστε w ∉ S. Είναι δυνατόν ο ελάχιστος δρόμος από τον κόμβο 
s στον κόμβο w αφού επισκεφτεί τον κόμβο v, να επισκεφθεί στη συνέχεια έναν 
κόμβο y ∈ S; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
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