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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Σε ολόκληρη τη ζωή µας χρησιµοποιούµε πληθώρα ταξινοµήσεων για να 
µπορούµε ευκολότερα και πιο άµεσα να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι 
ταξινοµήσεις χωρίζονται σε δυο διακριτές έννοιες, τις σειρές και τη κατηγοριοποίηση. Η 
τακτοποίηση αντικειµένων σε µια ακολουθία που έχει ταξινοµηθεί µε βάση κάποιο 
κριτήριο λέµε ότι είναι µια σειρά. Η οµαδοποίηση αντικειµένων µε παρόµοιες ιδιότητες 
ονοµάζεται κατηγοριοποίηση. Στην επιστήµη των υπολογιστών ωστόσο, ταξινόµηση 
καλείται η τακτοποίηση σε µια διατεταγµένη ακολουθία. 
 Ιστορικά, η ταξινόµηση είναι ένα από τα θέµατα που απασχόλησε και απασχολεί 
τους επιστήµονες, ιδιαίτερα στην επιστήµη των υπολογιστών. Σηµαντικά παραδείγµατα 
στη προσφορά της µελέτης της ταξινόµησης, έχουµε ήδη από τη δεκαετία του 1960, µε 
τη τεχνική του προγραµµατισµού PERT. Ακολουθούν ο Hamiltonian κύκλος καθώς και 
το Icosian game. 
 Κύρια µελέτη της ταξινόµησης στην επιστήµη των υπολογισµών γίνεται µέσω 
των γράφων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γραφηµάτων καθώς και διάφοροι αλγόριθµοι 
ταξινόµησης οι οποίοι αναλύονται ως προς την υλοποίησή τους και την αποδοτικότητά 
τους, παρακάτω. Η βασική ανάλυση που ακολουθεί γίνεται πάνω στη σύνθεση 
κατευθυνόµενων ακυκλικών γραφηµάτων στη τοπολογική ταξινόµηση, καθώς και η 
σύνθεση κώδικα σε γλώσσα python, όπου για είσοδο ένα κατευθυνόµενο ακυκλικό 
γράφηµα δίνει ως έξοδο µια πιθανή τοπολογική ταξινόµηση. 
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ABSTRACT 
 Throughout our lives we use a variety of sortings so that we can more easily and 
directly have the desired result. The sortings are divided into two distinct concepts, series 
and categorization. Arranging objects in a sequence that has been sorted by some 
criterion is said to be a series. Grouping objects with similar properties is called 
categorization. In computer science, however, sorting is called ordering in an ordered 
sequence. 
 Historically, sorting has been one of the topics of concern to scientists, especially 
computer science. Significant examples in the sorting study have been around since the 
1960s, with the PERT programming technique. The Hamiltonian cycle and the Icosian 
game followed. 
 The main study of sorting in the science of calculations is done through graphs. 
There are several types of graphs as well as various sorting algorithms which are 
analyzed in terms of their implementation and efficiency, below. The following basic 
analysis is based on the synthesis of directional acyclic graphs in the topological sorting, 
as well as the synthesis of code in python language, where to enter a directed acyclic 
graph gives as an output a possible topological sorting. 
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1
Εισαγωγή 
1.1 Επιστήμη των υπολογιστών

Η Επιστήµη των Υπολογιστών καλύπτει ένα θεωρητικό πεδίο µελέτης των αλγορίθµων 

καθώς και τη πρακτική του σχεδιασµού πληροφοριακών συστηµάτων, µε τα οποία 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε διαδικασίες για να χειριστούµε µε το βέλτιστο τρόπο 

δεδοµένα, αλλά και πρακτικά ζητήµατα υλικού και λογισµικού που µπορεί να προκύψουν 

από την εφαρµογή των υπολογιστικών συστηµάτων. 

 Η Επιστήµη των Υπολογιστών µε βάση τη CSAB (Computing Sciences 

Accreditation Board), που αποτελείται από µέλη εκπροσώπους της ACM(Association for 

Computing Machinery) και της IEEE Computer Society, διαχωρίζεται σε τέσσερις 

βασικούς τοµείς που θεωρούνται κρίσιµοι για το χαρακτηρισµό της: θεωρία 

υπολογισµού, αλγόριθµοι και δοµές δεδοµένων, µεθοδολογία προγραµµατισµού και 

γλώσσες, στοιχεία υπολογιστών και αρχιτεκτονική. 
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1.2 Θεωρία Υπολογισμού

 Η Θεωρία Υπολογισµού ασχολείται µε τον υπολογισµό των πόρων που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για τον αποδοτικότερο υπολογισµό µια λύσης σε ένα ερώτηµα, 

καθώς και µε το ερώτηµα για το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται και σχετίζεται µε τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις σε πλήθος υπολογιστικών προγραµµάτων. 

 Οι αλγόριθµοι και οι δοµές δεδοµένων εξετάζουν και µελετούν την υπολογιστική 

αποτελεσµατικότητα των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων. 

 Σηµαντικό κοµµάτι της Επιστήµης των Υπολογιστών αποτελεί η µεθοδολογία 

προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό, την εφαρµογή,  το 

χαρακτηρισµό και την υλοποίηση των ξεχωριστών χαρακτηριστικών που µπορεί να έχει 

η κάθε γλώσσα προγραµµατισµού. 

 Ο τελευταίος τοµέας στον οποίο διαχωρίζεται η Επιστήµη των Υπολογιστών είναι 

τα στοιχεία των υπολογιστών και η αρχιτεκτονική τους. Στα στοιχεία των υπολογιστών 

συµπεριλαµβάνονται οι τοµείς της απόδοσης των υπολογιστών, τα δίκτυα, η ασφάλεια 

και η κρυπτογραφία και οι βάσεις δεδοµένων. Επίσης συµπεριλαµβάνονται και οι 

εφαρµογές των υπολογιστών όπως τα γραφικά και η οπτικοποίηση, ο επιστηµονικός 

υπολογισµός, η τεχνητή νοηµοσύνη και η ανθρώπινη διεπαφή µε τον υπολογιστή. 
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1.3 Ταξινόμηση

Η ταξινόµηση είναι οποιαδήποτε διαδικασία τακτοποίησης αντικειµένων συστηµατικά 

και έχει δύο κοινές, αλλά διακριτές έννοιες: 

•  Σειρά: Τακτοποίηση αντικειµένων σε µια ακολουθία που έχει ταξινοµηθεί µε 

κάποιο κριτήριο. 

•  Κατηγοριοποίηση: οµαδοποίηση αντικειµένων µε παρόµοιες ιδιότητες. 

Στην επιστήµη των υπολογιστών, η τακτοποίηση σε µια διατεταγµένη ακολουθία 

ονοµάζεται "ταξινόµηση". Η ταξινόµηση είναι µια κοινή λειτουργία σε πολλές 

εφαρµογές και έχουν αναπτυχθεί αποδοτικοί αλγόριθµοι για την εκτέλεση της. 

Οι πιο κοινές χρήσεις των ταξινοµηµένων ακολουθιών είναι: 

• Αναζήτηση ή  αποτελεσµατική αναζήτηση  

• Αποτελεσµατική συγχώνευση των ακολουθιών 

• Ενεργοποιούν την επεξεργασία δεδοµένων µε καθορισµένη σειρά. 

 Το αντίθετο της ταξινόµησης, η αναδιάταξη µιας σειράς αντικειµένων σε µια 

τυχαία ή χωρίς νόηµα σειρά, ονοµάζεται ανακάτεµα. 

  

 Στην επιστήµη των υπολογιστών, ένας αλγόριθµος ταξινόµησης είναι ένας 

αλγόριθµος που τοποθετεί στοιχεία µιας λίστας µε µια συγκεκριµένη σειρά. Οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες εντολές είναι η αριθµητική σειρά και η λεξικογραφική σειρά. Η 
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αποτελεσµατική ταξινόµηση είναι σηµαντική για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης 

άλλων αλγορίθµων (όπως αλγορίθµων αναζήτησης και συγχώνευσης) που απαιτούν 

δεδοµένα εισόδου να είναι σε ταξινοµηµένες λίστες. Η ταξινόµηση είναι επίσης συχνά 

χρήσιµη για τον κανονικοποίηση δεδοµένων και για την παραγωγή αναγνώσιµων από 

άνθρωπο αποτελεσµάτων. Πιο τυπικά, η παραγωγή οποιουδήποτε αλγορίθµου διαλογής 

πρέπει να ικανοποιεί δύο προϋποθέσεις: 

 1. Η έξοδος είναι σε µη µειούµενη σειρά (κάθε στοιχείο δεν είναι µικρότερο από 

το προηγούµενο στοιχείο σύµφωνα µε την επιθυµητή συνολική σειρά). 

 2. Η έξοδος είναι µια µετάθεση (µια αναδιάταξη, διατηρώντας όµως όλα τα 

αρχικά στοιχεία) της εισόδου. 

Περαιτέρω, τα δεδοµένα εισόδου αποθηκεύονται συχνά σε έναν πίνακα, ο οποίος 

επιτρέπει τυχαία πρόσβαση, παρά µια λίστα, η οποία επιτρέπει µόνο τη διαδοχική 

πρόσβαση. αν και πολλοί αλγόριθµοι µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε τύπο δεδοµένων 

µετά από κατάλληλη τροποποίηση. 

Αλγόριθµοι ταξινόµησης αναφέρονται συχνά ως λέξεις που ακολουθούνται από τη λέξη 

"sort" και χρησιµοποιούνται γραµµατικά στα αγγλικά ως φράσεις ουσιαστικής, όπως για 

παράδειγµα στην πρόταση, "είναι αναποτελεσµατικό να χρησιµοποιήσετε το είδος 

εισαγωγής σε µεγάλες λίστες", το είδος εισαγωγής φράσης αναφέρεται στον αλγόριθµο 

ταξινόµησης ταξινόµησης εισαγωγής. 
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1.4 Αλγόριθμοι ταξινόμησης

Κοινοί αλγόριθµοι ταξινόµησης: 

• Bubble/Shell sort: Ανταλλαγή δύο παρακείµενων στοιχείων, εάν δεν είναι σωστά. 

Επαναλάβετε µέχρι να ταξινοµηθεί ο πίνακας. 

• Insertion sort: Σάρωση διαδοχικών στοιχείων για ένα στοιχείο εκτός παραγγελίας και, 

στη συνέχεια, εισαγάγετε το στοιχείο στη σωστή θέση. 

• Selection sort: Βρείτε το µικρότερο (ή µεγαλύτερο) στοιχείο στη συστοιχία και 

τοποθετήστε το στη σωστή θέση. Αλλάξτε το µε την τιµή στην πρώτη θέση. 

Επαναλάβετε µέχρι να ταξινοµηθεί ο πίνακας. 

• Quick sort: Κατανοµή του πίνακα σε δύο τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα, όλα τα στοιχεία 

είναι µικρότερα ή ίσα µε την τιµή στροφέα. Στο δεύτερο τµήµα, όλα τα στοιχεία είναι 

µεγαλύτερα ή ίσα µε την τιµή στροφέα. Τέλος, ταξινοµήστε τα δύο τµήµατα 

αναδροµικά. 

• Merge sort: Διαχωρίστε τη λίστα των στοιχείων σε δύο µέρη, ταξινοµήστε τα δύο µέρη 

ξεχωριστά και, στη συνέχεια, συγχωνεύστε τα. 

 Περισσότερη ανάλυση για τους αλγόριθµους αυτούς θα δούµε στο κεφάλαιο 2. 

Η σηµασία της ταξινόµησης στην επιστήµη των υπολογιστών είναι µεγάλη και αυτό το 

καταλαβαίνουµε από το πόσο καλά έχει µελετηθεί κατά καιρούς το πρόβληµα αυτό αλλά 

και από τη πληθώρα των αλγόριθµων που έχουν προταθεί για την επίλυσή του.  
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1.5 Η Ιστορία

 Η Ιστορία της επιστήµης των υπολογιστών ξεκινά πριν το σύγχρονο υπολογιστή, 

όπως τον φανταζόµαστε σήµερα. Αρκετά πριν είχαν δηµιουργηθεί µηχανές για τον 

υπολογισµό σταθερών αριθµητικών πράξεων όπως ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση. 

[1]Ο Wilhelm Schickard σχεδίασε και κατασκεύασε την πρώτη µηχανική αριθµοµηχανή 

το 1623. [2]Το 1673,  ο Gottfried Leibniz παρουσίασε µια ψηφιακή µηχανική 

αριθµοµηχανή, που ονοµάζεται Stepped Reckoner. O Gottfried Leibniz µπορεί να 

θεωρηθεί ο πρώτος επιστήµονας πληροφορικής και θεωρητικός πληροφόρησης, διότι 

µεταξύ άλλων τεκµηριώνει το δυαδικό σύστηµα αριθµών. [3] Το 1822, Ο Charles 

Babbage ξεκίνησε το σχεδιασµό της πρώτης αυτόµατης µηχανικής αριθµοµηχανής, της 

Μηχανής διαφορών του, που του έδωσε την ιδέα της πρώτης προγραµµατιζόµενης 

µηχανικής αριθµοµηχανής, της Αναλυτικής Μηχανής του. Σε σχεδόν δύο χρόνια απο τη 

στιγµή που το ξεκίνησε, υιοθετώντας το σύστηµα των διάτρητων καρτών, κατάφερε να 

κάνει τη µηχανή του επαναπρογραµµατίσιµη. Μέσα από την εµπειρία του και τη 

προσπάθεια της δηµιουργίας της µηχανής του κατάφερε επίσης να χαρτογραφήσει 

αρκετά από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου υπολογιστή. [5]Ο πρώτος δηµοσιευµένος 

αλγόριθµος που θεωρείται ότι σχεδιάστηκε ειδικά για υπολογιστή εµφανίζεται σε 

γαλλικό άρθρο σχετικά µε την Αναλυτική Μηχανή, το 1843 και αποσκοπούσε στον 

υπολογισµό των αριθµών Bernoulli. 

Mόλις εκατό χρόνια µετά η IBM σε συνεργασία µε τον Howard Aiken, δηµιουργούν έναν 

γιγαντιαίο προγραµµατιζόµενο υπολογιστή τον ASCC / Harvard Mark I, βασιζόµενοι 

παντα στην αναλυτική µηχανή του Charles Babbage. Ο τεράστιος, σε όγκο, αυτός 

υπολογιστής αποτελούνταν από διάτρητες κάρτες, όπως χρησιµοποιούσε και η αναλυτική 

µηχανή του Babbage, αλλά και από µια κεντρική µονάδα επεξεργασίας δεδοµένων. 
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 [6]Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, καθώς αναπτύχθηκαν νέες και πιο 

ισχυρές υπολογιστικές µηχανές όπως ο υπολογιστής Atanasoff-Berry και ο ENIAC, ο 

όρος ηλεκτρονικός υπολογιστής αναφέρεται στις µηχανές και όχι στους προγόνους του. 

Έτσι, έγινε σαφές οτι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για 

περισσότερες εφαρµογές και όχι µόνο για υπολογισµούς µαθηµατικών τύπων. Αυτο ήταν 

και το έναυσµα ώστε το πεδίο της επιστήµης των υπολογισµών να διευρυνθεί για να 

µελετήσει τους υπολογιστές σε βάθος. [7]Η επιστήµη των υπολογιστών άρχισε να 

καθιερώνεται ως ξεχωριστή ακαδηµαϊκή αρχή στη δεκαετία του 1950 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960. 

 Η θεµελιώδης συνεισφορά στην επιστήµη και τη κοινωνία, έχουν καταστήσει την 

επιστήµη των υπολογιστών έναν θεµελιώδη επιστηµονικό κλάδο της σηµερινής εποχής, 

παρά τη σύντοµη ιστορία της. Η επιστήµη των υπολογιστών αποτελεί τον οδηγό της 

επανάστασης της πληροφορίας που θεωρείται το τρίτο σηµαντικό άλµα στην ανθρώπινη 

τεχνολογική πρόοδο µετά τη Βιοµηχανική Επανάσταση (1750-1850) και την Αγροτική 

Επανάσταση (8000-5000 π.Χ.). 

  

 Η φιλοσοφία πίσω από την επιστήµη των υπολογιστών, που υποστηρίχθηκε από 

έναν αριθµό επιστηµόνων είναι ότι διακρίνεται σε τρεις ξεχωριστούς τοµείς. [8]Ο Peter 

Wegner υποστήριξε ότι αυτοί οι τοµείς είναι η επιστήµη, η τεχνολογία και τα 

µαθηµατικά.[9]Ο Peter Denning και η οµάδα εργασίας που είχε, υποστήριξαν ότι είναι η 

θεωρία, η αφαίρεση(µοντελοποίηση) και ο σχεδιασµός.[10]Ο Amnon H. Eden τους 

χαρακτήρισε ως το «ορθολογικό παράδειγµα» (το οποίο θεωρεί την επιστήµη της 

πληροφορικής ως κλάδο των µαθηµατικών, που επικρατεί στη θεωρητική επιστήµη των 

υπολογιστών και απασχολεί κυρίως την αφηρηµένη συλλογιστική), το «τεχνοκρατικό 

παράδειγµα» (που µπορεί να βρεθεί στη µηχανική (το οποίο προσεγγίζει τα 

τεχνουργήµατα που σχετίζονται µε τον υπολογιστή από την εµπειρική προοπτική των 

φυσικών επιστηµών, τα οποία αναγνωρίζονται σε ορισµένους κλάδους της τεχνητής 
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νοηµοσύνης). Η επιστήµη των υπολογιστών επικεντρώνεται σε µεθόδους σχετικές µε το 

σχεδιασµό, την προδιαγραφή, τον προγραµµατισµό, την επαλήθευση, την εφαρµογή και 

τη δοκιµή συστηµάτων ανθρώπινων υπολογιστών. 

 [12]Ο φιλόσοφος της υπολογιστικής Bill Rapaport επισήµανε τρείς µεγάλες ιδέες 

για την επιστήµη των υπολογιστών: 

• Υπάρχουν µόνο δύο αντικείµενα που ο υπολογιστής πρέπει να αναγνωρίσει για να 

αντιπροσωπεύσει το “οτιδήποτε”. Χρησιµοποιούµε εισαγωγικά στη λέξη οτιδήποτε 

γιατί υπάρχουν πράγµατα που ένας υπολογιστής δεν µπορεί να κάνει. Για παράδειγµα, 

δεδοµένου ενός αυθαίρετου προγράµµατος δεν ξέρουµε αν το πρόγραµµα θα 

τερµατιστεί µετά από κάποια ώρα ή θα τρέχει επ αόριστων. Όλες οι πληροφορίες 

σχετικά µε οποιοδήποτε υπολογίσιµο πρόβληµα µπορούν να αναπαρασταθούν 

χρησιµοποιώντας µόνο 0 και 1 ή ένα οποιοδήποτε άλλο δισταθές ζεύγος, που µπορεί να 

έχει δύο εύκολα διακριτές καταστάσεις όπως on/off κ.λ.π. 

• [13]Ο Alan Turing διατύπωσε ότι υπάρχουν µόνο πέντε κινήσεις που χρειάζεται να 

πραγµατοποιήσει ένας υπολογιστής προκειµένου να κάνει το “οτιδήποτε”. Κάθε 

αλγόριθµος µπορεί να εκφραστεί σε µια γλώσσα υπολογιστή αποτελούµενη µόνο από 

τις πέντε βασικές οδηγίες: 

• Μετακίνηση αριστερά µια θέση 

• Μετακίνηση δεξιά µια θέση 

• Ανάγνωση συµβόλου στη παρούσα θέση 

• Εκτύπωση 0 στη παρούσα θέση 

• Εκτύπωση 1 στη παρούσα θέση. 

• Οι Corrado Böhm και Giuseppe Jacopini's παρατήρησαν ότι υπάρχουν µόνο τρείς 

τρόποι να συνδυάσεις αυτές τις κινήσεις (σε πιο πολύπλοκες) που χρειάζονταν µε 
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σκοπό ένας υπολογιστής να κάνει το “οτιδήποτε”. Μόνο τρείς κανόνες χρειάζονται για 

να συνδυαστούν οποιεσδήποτε βασικές εντολές σε πιο πολύπλοκες: 

• Ακολουθία: κάνε πρώτα αυτό και στη συνέχεια κανε αυτό 

• Επιλογή: Αν τέτοια και τέτοια είναι η περίπτωση , τότε κάνουµε αυτό, αλλιώς 

κάνουµε αυτό 

• Επανάληψη: Ενώ, αυτό συµβαίνει. 

 Ένα σηµαντικό κοµµάτι της Επιστήµης των Υπολογιστών είναι η τοπολογική 

ταξινόµηση µε πεδίο εφαρµογής στη διαχείριση δεδοµένων και εργασιών. Παραδείγµατα 

όπου η τοπολογική ταξινόµηση είναι χρήσιµη µπορούµε να βρούµε από την 

καθηµερινότητά µας. Τέτοια συχνά παραδείγµατα είναι αυτά της αλληλοεξάρτησης 

µεταξύ δυο µεταβλητών. Ας υποθέσουµε οτι έχουµε τις µεταβλητές χ και ψ και ότι 

µπορούµε να ξεκινήσουµε το ψ µόνο αν έχουµε ολοκληρώσει το χ. Η τοπολογική 

ταξινόµηση είναι που θα µας εξασφαλίσει οτι τέτοια χ δεν θα εµφανιστούν προς το τέλος 

των ψ. Στην πραγµατικότητα τα χ και ψ θα µπορούσαν να είναι µαθήµατα για ένα 

προγράµµατα σπουδών είτε διεργασίες σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η τοπολογική 

ταξινόµηση εκφράζεται µε τη βοήθεια γράφων όπου οι κορυφές του γραφήµατος µπορεί 

να αντιπροσωπεύουν τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν και οι ακµές να 

αντιπροσωπεύουν τους περιορισµούς που πρέπει να εκτελεστεί µια εργασία πριν από την 

άλλη. Περισσότερα για τον ακριβή ορισµό της τοπολογικής ταξινόµησης θα 

αναπτυχθούν στο κεφάλαιο 2. 

 Η κανονική εφαρµογή της τοπολογικής ταξινόµησης είναι ο προγραµµατισµός 

µιας σειράς εργασιών µε βάση τις εξαρτήσεις τους. Οι εργασίες αντιπροσωπεύονται από 

κορυφές και υπάρχει µια άκρη από το χ στο ψ εάν η εργασία χ πρέπει να ολοκληρωθεί 
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προτού να ξεκινήσει η εργασία ψ (για παράδειγµα, όταν πλένετε ρούχα, το πλυντήριο 

πρέπει να τελειώσει πριν τοποθετήσουµε τα ρούχα στο στεγνωτήριο) . Στη συνέχεια, ένα 

τοπολογικό είδος δίνει µια σειρά για να εκτελέσει τις εργασίες. Μια στενά συνδεδεµένη 

εφαρµογή αλγορίθµων τοπολογικής ταξινόµησης εξετάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές 

της δεκαετίας του '60 στο πλαίσιο της τεχνικής PERT για προγραµµατισµό στη 

διαχείριση έργων (Jarnagin 1960). σε αυτήν την εφαρµογή, οι κορυφές ενός γραφήµατος 

αντιπροσωπεύουν τα ορόσηµα ενός έργου και οι άκρες αντιπροσωπεύουν εργασίες που 

πρέπει να εκτελούνται µεταξύ ενός ορόσηµου και άλλου. Η τοπολογική ταξινόµηση 

αποτελεί τη βάση αλγορίθµων γραµµικής χρονικής διάρκειας για την εύρεση της 

κρίσιµης διαδροµής του έργου, µιας σειράς ορόσηµων και εργασιών που ελέγχουν το 

µήκος του συνολικού χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

 Στην επιστήµη των υπολογιστών, οι εφαρµογές αυτού του τύπου προκύπτουν 

στον προγραµµατισµό διδαγµάτων, στην ταξινόµηση των τύπων των κυττάρων κατά την 

ανασύνθεση των τιµών των τύπων σε υπολογιστικά φύλλα, στη λογική σύνθεση, στον 

προσδιορισµό της σειράς των εργασιών κατά τη διαδικασία παραγωγής του 

προγράµµατος, στη σειριακή επεξεργασία δεδοµένων και στην επίλυση των εξαρτήσεων 

συµβόλων στους συνδέσµους. Χρησιµοποιείται επίσης για να αποφασιστεί µε ποια σειρά 

να φορτωθούν πίνακες µε ξένα βάση τα ξένα κλειδιά στις βάσεις δεδοµένων. 
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1.6 Τοπολογική ταξινόμηση

 Παρακάτω θα αναφέρουµε αλγόριθµους που χρησιµοποιούνται στη τοπολογική 

ταξινόµηση. 

 Ένας από τους αλγόριθµους για την τοπολογική ταξινόµηση περιγράφηκε από 

τον Kahn το 1962. Λειτουργεί µε την επιλογή κορυφών µε την ίδια σειρά µε τη τελική 

τοπολογική ταξινόµηση. 

 Ένας εναλλακτικός αλγόριθµος για την τοπολογική ταξινόµηση βασίζεται στην 

αναζήτηση βάθους. Ο αλγόριθµος διαπερνά επαναληπτικά κάθε κόµβο του γράφου, σε 

µια αυθαίρετη σειρά, ξεκινώντας µια αναζήτηση βάθους που τερµατίζει όταν πλησιάσει 

οποιοδήποτε κόµβο που έχει ήδη επισκεφθεί από την αρχή της τοπολογικής διάταξης ή ο 

κόµβος δεν έχει εξερχόµενες ακµές.  

 Παράλληλοι αλγόριθµοι: Σε ένα παράλληλο µηχάνηµα τυχαίας προσπέλασης, 

µπορεί να κατασκευαστεί µια τοπολογική ταξινόµηση στον χρόνο 

χρησιµοποιώντας πολυωνυµικό αριθµό επεξεργαστών, θέτοντας το πρόβληµα στην 

κλάση πολυπλοκότητας NC2 (Cook 1985). Μία µέθοδος για να γίνει αυτό είναι να 

τετραπλασιάζεται επανειληµµένα η µήτρα συγγένειας του δοθέντος γραφήµατος, 

λογαριθµικά πολλές φορές, χρησιµοποιώντας τον πολλαπλασιασµό µε µεγιστοποίηση 

στη θέση της ελαχιστοποίησης. Το µητρώο που προκύπτει περιγράφει τις µεγαλύτερες 

αποστάσεις διαδροµής στο γράφηµα. Η ταξινόµηση των κορυφών από τα µήκη των 

µακρύτερων εισερχόµενων διαδροµών τους, παράγει µια τοπολογική ταξινόµηση.  

 Ο Sir William Rowan Hamilton (4 Αυγούστου 1805 - 2 Σεπτεµβρίου 1865) ήταν 

Ιρλανδός µαθηµατικός, καθηγητής αστρονοµίας Andrews στο Trinity College του 

Δουβλίνου και βασιλικός αστρονόµος της Ιρλανδίας. Εργάστηκε σε καθαρά µαθηµατικά 

και µαθηµατικά για τη φυσική. Έκανε σηµαντικές συνεισφορές στην οπτική, την 

κλασική µηχανική και την άλγεβρα. Αν και ο Hamilton δεν ήταν φυσικός-θεωρούσε τον 

O(log2n)
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εαυτό του ως καθαρό µαθηµατικό - το έργο του ήταν µεγάλης σηµασίας για τη φυσική. 

Στα καθαρά µαθηµατικά, είναι περισσότερο γνωστός ως ο εφευρέτης των 

τεταρτηµορίων. 

 Η επιστηµονική σταδιοδροµία του William Rowan Hamilton περιλάµβανε τη 

µελέτη της γεωµετρικής οπτικής, της κλασσικής µηχανικής, την προσαρµογή των 

δυναµικών µεθόδων στα οπτικά συστήµατα, την εφαρµογή τεταρτοταγών και 

διανυσµατικών µεθόδων σε προβλήµατα µηχανικής και γεωµετρίας, ανάπτυξη θεωριών 

συζευγµένων αλγεβρικών ζευγαριών, η ανάλυση των κυµαινόµενων λειτουργιών (και οι 

ιδέες από την ανάλυση Fourier), οι γραµµικοί χειριστές στα τεταρτηµόρια και η απόδειξη 

ενός αποτελέσµατος για τους γραµµικούς χειριστές στο χώρο του quaternions (που είναι 

µια ειδική περίπτωση του γενικού θεωρήµατος που σήµερα είναι γνωστό ως θεώρηµα 

Cayley-Hamilton). Ο Hamilton εφηύρε τον "ιωδοϊκό λογισµό", τον οποίο χρησιµοποίησε 

για να διερευνήσει τις κλειστές διαδροµές ακµής σε ένα δωδεκάεδρο που επισκέπτονται 

κάθε κορυφή ακριβώς µία φορά. 

 Οι µαθηµατικές µελέτες του Hamilton φαίνεται να έχουν αναληφθεί και να 

µεταφερθούν στην πλήρη ανάπτυξή τους χωρίς καµία βοήθεια και το αποτέλεσµα είναι 

ότι τα κείµενα του δεν ανήκουν σε κανένα συγκεκριµένο "σχολείο". Όχι µόνο ο 

Χάµιλτον ήταν ένας εµπειρογνώµονας ως αριθµητική αριθµοµηχανή, αλλά φαίνεται να 

έχει περιστασιακά διασκεδάσει µε την επεξεργασία του αποτελέσµατος κάποιου 

υπολογισµού σε έναν τεράστιο αριθµό δεκαδικών ψηφίων. Σε ηλικία δέκα ετών, ο 

Hamilton σκόνταψε σε ένα λατινικό αντίγραφο του Ευκλείδη, το οποίο και κατάφερε να 

καταβροχθίσει και στα δώδεκα µελέτησε την Arithmetica Universalis του Νεύτωνα. Αυτή 

ήταν η εισαγωγή του στη σύγχρονη ανάλυση. Ο Χάµιλτον σύντοµα άρχισε να διαβάζει 

την Principia και από την ηλικία των δεκαέξι γνώριζε µεγάλο µέρος της, καθώς και 

µερικά πιο σύγχρονα έργα αναλυτικής γεωµετρίας και διαφορικού λογισµικού. 

 Γύρω από αυτό το χρονικό διάστηµα ο Hamilton προετοιµαζόταν επίσης να 

εισέλθει στο Trinity College του Δουβλίνου και συνεπώς έπρεπε να αφιερώσει λίγο 
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χρόνο στους κλασικούς. Στα µέσα του 1822 άρχισε µια συστηµατική µελέτη του 

Mécanique Céleste του Laplace. 

 1.6.1 Ένας πιθανός Hamiltonian κύκλος µέσα από κάθε κορυφή ενός δωδεκαέδρου εµφανίζεται µε κόκκινο - όπως όλα τα πλατονικά στερεά, το δωδεκάεδρο είναι Hamiltonian.Βασιλικό Αστρονόµο της Ιρλανδίας και έναν καταξιωµένο µαθηµατικό. Ο Brinkley φαίνεται να είχε αµέσως αντιληφθεί τα ταλέντα του Hamilton και να τον ενθάρρυνε µε τον πιο ευγενικό τρόπο. 

 Από εκείνη την εποχή ο Hamilton φαίνεται να έχει αφιερωθεί σχεδόν 

αποκλειστικά στα µαθηµατικά, αν και πάντοτε γνώριζε την εξέλιξη της επιστήµης τόσο 

στη Βρετανία όσο και στο εξωτερικό. Ο Hamilton βρήκε ένα σηµαντικό ελάττωµα σε µια 

από τις δηλώσεις του Laplace και τον προκάλεσε ένας φίλος να γράψει τις παρατηρήσεις 

του, έτσι ώστε να µπορούν να παρουσιαστούν στον Δρ John Brinkley, τότε τον πρώτο  

 Η καριέρα του Hamilton στο κολέγιο ήταν ίσως µη αναµενόµενη. Μεταξύ 

ορισµένων εξαιρετικών ανταγωνιστών, ήταν ο πρώτος σε κάθε θέµα και σε κάθε 

εξέταση. Έχει επιτύχει τη σπάνια διάκριση απόκτησης ενός optime τόσο για την 

ελληνική όσο και για τη φυσική. Ο Hamilton θα µπορούσε να έχει επιτύχει πολλές άλλες 
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τέτοιες τιµές (αναµενόταν να κερδίσει και τα δύο χρυσά µετάλλια στην εξέταση βαθµού), 

αν η σταδιοδροµία του ως φοιτητής δεν είχε αποκοπεί από ένα πρωτοφανές γεγονός. 

Αυτό ήταν το ραντεβού του Hamilton µε την Αστρονοµία ως καθηγητής Andrews στο 

Πανεπιστήµιο του Δουβλίνου. Η καρέκλα δεν του προσφέρθηκε ακριβώς, όπως 

υποστηρίχθηκε µερικές φορές, αλλά οι εκλογείς συναντήθηκαν και µίλησαν για το θέµα , 

εξουσιοδότησε τον προσωπικό φίλο του Hamilton (επίσης έναν εκλογέα) να παροτρύνει 

τον Hamilton να γίνει υποψήφιος, ένα βήµα που η µετριοφροσύνη του Hamilton τον είχε 

εµποδίσει να πάρει. Έτσι, όταν µόλις 22 ετών, ο Hamilton εγκαθιδρύθηκε στο 

Παρατηρητήριο Dunsink κοντά στο Δουβλίνο. 

 Ο Hamilton δεν ήταν ιδιαίτερα κατάλληλος για τη θέση, επειδή παρόλο που είχε 

µια βαθιά γνώση της θεωρητικής αστρονοµίας, είχε δώσει λίγη προσοχή στο κανονικό 

έργο του πρακτικού αστρονόµου. Ο χρόνος του Hmilton χρησιµοποιήθηκε καλύτερα στις 

αρχικές έρευνες απ 'ότι θα είχε χρησιµοποιηθεί σε παρατηρήσεις που έγιναν ακόµα και 

µε τα καλύτερα όργανα. Ο Hamilton προοριζόταν από τις πανεπιστηµιακές αρχές που τον 

εξέλεξαν καθηγητή της αστρονοµίας να ξοδεύει το χρόνο του όσο µπορούσε καλύτερα 

για την εξέλιξη της επιστήµης, χωρίς να είναι συνδεδεµένος µε κάποιο συγκεκριµένο 

κλάδο. Αν ο Hamilton είχε αφιερωθεί στην πρακτική αστρονοµία, το Πανεπιστήµιο του 

Δουβλίνου θα του παρείχε ασφαλώς όργανα και επαρκές προσωπικό βοηθών.  

 [18]Δύο φορές του απονεµήθηκε το µετάλλιο Cunningham της Βασιλικής 

Ιρλανδικής Ακαδηµίας. [19]Το πρώτο βραβείο, το 1834, αφορούσε το έργο του για την 

κωνική διάθλαση, για το οποίο επίσης έλαβε το Βασιλικό Μετάλλιο της Βασιλικής 

Εταιρείας τον επόµενο χρόνο. Επρόκειτο να το κερδίσει ξανά το 1848.  
 [20]Το Icosian Game είναι ένα παιχνίδι που επινοήθηκε από τον William 

Hamilton και περιγράφεται για πρώτη φορά από αυτόν το 1857 σε µια συνάντηση της 

Βρετανικής Ένωσης στο Δουβλίνο. Το αντικείµενο του παιχνιδιού είναι να βρεθεί ένας 

τρόπος γύρω από τις άκρες ενός δωδεκάεδρου έτσι ώστε κάθε κορυφή (γωνία) να 

επισκεφθεί µία και µόνο µία φορά. Ένα µονοπάτι όπως αυτό έγινε γνωστό ως κύκλωµα 

του Hamilton, αν και το καθήκον να βρεθεί ένα κύκλωµα που περνάει µόλις µία φορά 
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µέσα από κάθε κορυφή ενός σχήµατος φαίνεται να έχει προκύψει πρώτα σε σχέση µε τη 

µελέτη του Leonhard Euler για την περιοδεία του ιππότη. Δύο χρόνια πριν ο Hamilton 

εισάγει το παιχνίδι του, ο Thomas Kirkman έθεσε το πρόβληµα ρητά σε ένα έγγραφο που 

υπέβαλε στην Βασιλική Εταιρεία: Λαµβάνοντας ένα γράφηµα ενός πολυέδρου, υπάρχει 

ένας κύκλος που διέρχεται από κάθε κορυφή; 

 Το Icosian Game προέκυψε από την εφεύρεση του Hamilton για ένα περίεργο 

είδος άλγεβρας που ονόµασαν icosians, µε βάση τις ιδιότητες συµµετρίας του 

εικοσάεδρου. Ο Hamilton συνέδεσε τα µαθηµατικά των icosians του µε το πρόβληµα του 

ταξιδιού κατά µήκος των άκρων ενός δωδεκάεδρου, περνώντας από κάθε κορυφή µόλις 

µία φορά, και επιστρέφοντας στο σηµείο εκκίνησης. Ο φίλος του και ο Ιρλανδός John 

Graves (1806-1870) πρότειναν να µετατραπεί το πρόβληµα σε εµπορικό παιχνίδι και να 

τεθεί σε επαφή ο Hamilton µε την εταιρεία του Λονδίνου John Jacques and Sons, 

κατασκευαστές παιχνιδιών και κατασκευαστών σκακιού υψηλής ποιότητας. Ο Jacques 

αγόρασε τα δικαιώµατα για το παιχνίδι για £ 25 και κυκλοφόρησε δύο εκδόσεις του, µε 

την επωνυµία Around the World. Μία έκδοση, για το σαλόνι, όπου έπαιζες σε µια 

επίπεδη σανίδα και µια άλλη έκδοση, για τον “ταξιδιώτη", που αποτελούνταν από ένα 

πραγµατικό δωδεκάεδρο. Και στις δύο περιπτώσεις, τα καρφιά σε κάθε κορυφή στάθηκαν 

για µια µεγάλη πόλη του κόσµου και ο παίκτης τυλίγει ένα κοµµάτι κορδόνι γύρω από 

αυτά τα καρφιά καθώς προχωράει. Στην περίπτωση αυτή, το παιχνίδι ήταν πολύ εύκολο, 

ακόµα και για τα παιδιά - αλλά όχι για τον ίδιο τον Hamilton που χρησιµοποιούσε πάντα 

το icosian calculus για να καταλάβει τις κινήσεις του, αντί να προσπαθεί απλά 

διαφορετικά µονοπάτια όπως όλοι οι άλλοι!  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2
Ορισμοί

 Όπως αναφέραµε και  στο κεφάλαιο 1 η θεωρία των γράφων θεµελιώθηκε ήδη 

από τις αρχές του 18ου αιώνα και έχει εφαρµογές σε ποικίλα επιστηµονικά πεδία όπως 

των διακριτών µαθηµατικών, της πληροφορικής, της κοινωνιολογίας κ.α.. 

 [21]Στην ελληνική ορολογία οι όροι θεωρία γραφηµάτων και θεωρία γράφων 

χρησιµοποιούνται ως ισοδύναµοι. Προτιµάται ο όρος γράφος, για να διακρίνεται από το 

γράφηµα συνάρτησης. Ανάµεσα στους ποικίλους ορισµούς που απαντώνται, ένας σχετικά 

πλήρης ορίζει πως η θεωρία γράφων είναι η µελέτη των γράφων (γραφηµάτων) και των 

σχέσεών τους. Οι µαθηµατικοί υπολογισµοί επί των γράφων υλοποιούνται µε 

συγκεκριµένους αλγόριθµους. Με γράφους µπορούν να µοντελοποιηθούν πολλές 

διαφορετικές φυσικές ή τεχνολογικές δοµές, όπως π.χ. τα δίκτυα υπολογιστών, όπου το 

διάγραµµα ενός δικτύου µοντελοποιείται ως ένας απλός κατευθυνόµενος γράφος. 
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2.1 Γράφος

 Στα διακριτά µαθηµατικά, ένας γράφος ή ένα γράφηµα είναι µια αφηρηµένη 

αναπαράσταση ενός συνόλου στοιχείων, όπου µερικά ζευγάρια στοιχείων συνδέονται 

µεταξύ τους µε δεσµούς. Τα διασυνδεδεµένα στοιχεία αναπαριστώνται µε µαθηµατικές 

έννοιες οι οποίες ονοµάζονται κορυφές ενώ οι δεσµοί που συνδέουν τα ζευγάρια των 

κορυφών ονοµάζονται ακµές. Συνήθως, ένα γράφηµα απεικονίζεται σε διαγραµµατική 

µορφή ως ένα σύνολο κουκκίδων για τις κορυφές, ενωµένα µεταξύ τους µε γραµµές ή 

καµπύλες για τις ακµές. Τα γραφήµατα είναι ένα από τα αντικείµενα µελέτης στα 

διακριτά µαθηµατικά. 

 

   

  

2.1.1 Πλήρης γράφος µε 5 κόµβους. Κάθε κόµβος συνδέεται µε ακµή µε κάθε άλλο κόµβο 

 Οι ακµές µπορούν να είναι κατευθυνόµενες (ασύµµετρες) ή µη-κατευθυνόµενες 

(συµµετρικές). Για παράδειγµα, εάν οι κορυφές αντιπροσωπεύουν τα άτοµα σε ένα πάρτι, 

και υπάρχει ακµή µεταξύ δύο ανθρώπων, αν δίνουν τα χέρια, τότε αυτό είναι ένα µη-
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2.1.1 Πλήρης γράφος µε 5 κόµβους. Κάθε κόµβος συνδέεται 

µε ακµή µε κάθε άλλο κόµβο



κατευθυνόµενο γράφηµα, γιατί αν το πρόσωπο Α έδωσε τα χέρια µε το πρόσωπο Β, τότε 

και το πρόσωπο Β έδωσε τα χέρια και µε πρόσωπο Α. Από την άλλη πλευρά, εάν οι 

κορυφές αντιπροσωπεύουν τα άτοµα σε ένα πάρτι και υπάρχει µια ακµή από το πρόσωπο 

Α στο πρόσωπο Β όταν το πρόσωπο Α γνωρίζει το πρόσωπο Β, τότε η γραφική αυτή 

παράσταση είναι κατευθυνόµενη γιατί το να γνωρίζεις κάποιον δεν είναι απαραίτητα µια 

συµµετρική σχέση (δηλαδή, ένα άτοµο που γνωρίζει ένα άλλο πρόσωπο δεν συνεπάγεται 

κατ 'ανάγκη το αντίθετο, για παράδειγµα, πολλοί άνθρωποι µπορεί να γνωρίζουν µια 

διάσηµη προσωπικότητα αλλά η διάσηµη προσωπικότητα είναι απίθανο να γνωρίζει 

όλους τους οπαδούς της). Το τελευταίο αυτό είδος γραφήµατος ονοµάζεται 

κατευθυνόµενο γράφηµα και οι ακµές του ονοµάζονται κατευθυνόµενες ακµές ή τόξα. 

 Οι κορυφές καλούνται επίσης κόµβοι ή σηµεία, και οι ακµές ονοµάζονται επίσης 

γραµµές. Τα γραφήµατα είναι το βασικό θέµα µελέτης από τη θεωρία γραφηµάτων. Η 

λέξη «γράφηµα» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά µε αυτή την έννοια από τον James 

Joseph Sylvester το 1878. 

 Οι ορισµοί στην θεωρία γραφηµάτων διαφέρουν. Οι παρακάτω είναι µερικοί από 

τους πιο βασικούς τρόπους ορισµού των γραφηµάτων και των σχετικών µαθηµατικών 

δοµών. 
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2.2 Γράφημα

 [22]Στην πιο κοινή έννοια του όρου,[1] ένα γράφηµα είναι ένα διατεταγµένο 

ζεύγος G = (V, E) αποτελούµενο από ένα σύνολο V των κορυφών ή κόµβων µαζί µε E 

σύνολο από ακµές ή γραµµές, οι οποίες είναι υποσύνολα δύο στοιχείων V (δηλαδή, µια 

ακµή σχετίζεται µε δύο κορυφές και η σχέση απεικονίζεται ως µη ταξινοµηµένο ζεύγος 

των κορυφών σε σχέση µε τη συγκεκριµένη ακµή). Για να αποφευχθούν οι αµφισηµίες, 

αυτός ο τύπος γραφήµατος µπορεί να περιγραφεί µε ακρίβεια ως µη-κατευθυνόµενο και 

απλό. 

 [23]Άλλες έννοιες του γραφήµατος προέρχονται από διαφορετικές αντιλήψεις για 

το σύνολο των ακµών του. Σε µια πιο γενικευµένη έννοια,[2] E είναι ένα σύνολο το 

οποίο σχετίζεται µε τη σχέση της συχνότητας µε την οποία συνδέονται δύο κορυφές µε 

κάθε ακµή. Σε µια άλλη γενικευµένη έννοια, E είναι ένα πολυσύνολο από µη 

ταξινοµηµένα ζεύγη κορυφών (όχι κατ 'ανάγκη διαφορετικά µεταξύ τους). Πολλοί 

συγγραφείς ονοµάζουν αυτό το είδος αντικειµένων πολύγραφο ή ψευδογράφηµα. 

 Οι κορυφές που ανήκουν σε µια ακµή ονοµάζονται τελικά σηµεία ή τελικές 

κορυφές της ακµής. Μια κορυφή µπορεί να υπάρχει σε ένα γράφηµα και να µην ανήκει 

σε ακµή. V και Ε συνήθως λαµβάνονται υπόψιν για ένα πεπερασµένο σύνολο, και πολλά 

από τα γνωστά αποτελέσµατα δεν είναι αληθινά (ή είναι αρκετά διαφορετικά) για άπειρα 

γραφήµατα, επειδή πολλά από τα επιχειρήµατα αποτυγχάνουν σε άπειρες καταστάσεις. Η 

σειρά ενός γραφήµατος είναι |V| (ο αριθµός των κορυφών). Το µέγεθος ενός γραφήµατος 

είναι |E|, ο αριθµός των ακµών. Ο βαθµός ενός κόµβου είναι ο αριθµός των ακµών που 

συνδέονται µε αυτόν, όπου µια ακµή η οποία συνδέεται µε την κορυφή και στα δύο άκρα 

(ένας βρόχος) συνυπολογίζεται δύο φορές. Για µια ακµή {u, v}, οι θεωρητικοί των 

γραφηµάτων συνήθως χρησιµοποιούν την µικρότερη σηµειογραφία uva 
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2.3 Σχέση γειτνίασης

 Οι ακµές Ε ενός µη-κατευθυνόµενου γραφήµατος G περικλείουν µια συµµετρική 

δυαδική σχέση ~ µε την V η οποία ονοµάζεται σχέση γειτνίασης του G. Συγκεκριµένα, 

για κάθε ακµή {u, v}, οι κορυφές u και v λέγεται ότι είναι γειτονικές η µία στην άλλη, 

κάτι το οποίο συµβολίζεται ως u ~ v. 

2.4 Συνεκτικότητα και συνιστώσες

 Μια συνιστώσα ενός απλού µη κατευθυνόµενου γραφήµατος είναι ένα 

υποσύνολο κορυφών V' του V, για τα οποία ισχύει ότι για κάθε δύο κορυφές του V' 

υπάρχει µονοπάτι που τις συνδέει. 

2.4.1 Ένας µη κατευθυνόµενος πολύγραφος που έχει δύο συνιστώσες και άρα δεν είναι συνεκτικός 
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2.4.1 Ένας µη κατευθυνόµενος πολύγραφος που έχει δύο συνιστώσες 

και άρα δεν είναι συνεκτικός



Ένα γράφηµα λέγεται συνεκτικό αν για κάθε δύο κορυφές του υπάρχει µονοπάτι που να 

τις συνδέει. Δηλαδή, αν αποτελείται από µία και µοναδική συνιστώσα, η οποία είναι το 

ίδιο το γράφηµα. 
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2.5 Μονοπάτια και είδη

 Μονοπάτι από έναν κόµβο σε έναν άλλο ενός γραφήµατος ονοµάζεται µια 

ακολουθία κόµβων, όπου κάθε κόµβος της ακολουθίας συνδέεται µε τον επόµενό του 

µέσω ακµής. Το µήκος ενός µονοπατιού, είναι το πλήθος των ακµών της ακολουθίας. 

Ένα µονοπάτι που αποτελείται από έναν µη επαναλαµβανόµενο κόµβο και δεν περιέχει 

καµία ακµή, είναι ένα τετριµµένο µονοπάτι µηδενικού µήκους. Ένα µονοπάτι είναι 

κατευθυνόµενο αν µπορούµε να πάµε από το ένα άκρο του στο άλλο και όχι το ανάποδο. 

Ενώ είναι µη κατευθυνόµενο όταν και οι δύο κατευθύνσεις του είναι δυνατές. 

 Ένα µονοπάτι λέγεται κύκλος, αν καταλήγει στον ίδιο κόµβο από τον οποίο 

ξεκινά. Ένας κύκλος λέγεται απλός αν κανένας κόµβος της δεν επαναλαµβάνεται, ενώ 

λέγεται σύνθετος αν υπάρχει τουλάχιστον ένας κόµβος που επαναλαµβάνεται (δηλαδή, ο 

σύνθετος κύκλος αποτελείται από πολλούς απλούς). Επίσης, ένας κύκλος λέγεται 

κατευθυνόµενος αν η διάτρεξή του γίνεται µόνο κατά µία κατεύθυνση. Αλλιώς, λέγεται 

µη κατευθυνόµενος. 

 

2.5.1 Άκυκλος γράφος (δέντρο) έξι κόµβων2.5.2 Κυκλικός γράφος (δακτύλιος) έξι κόµβων 
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2.5.1 Άκυκλος γράφος (δέντρο) 

έξι κόµβων

2 . 5 . 2 Κυκλ ι κό ς γράφο ς 

(δακτύλιος) έξι κόµβων



 Ένα γράφηµα G = (V,E) ονοµάζεται έµβαρο (weighted graph), εάν σε κάθε ακµή 

e ε E του G  έχει ανατεθεί ένας πραγµατικός αριθµός w(e), που ονοµάζεται βάρος της 

ακµής e. Ένα έµβαρο γράφηµα µπορεί να είναι µη-κατευθυνόµενο ή κατευθυνόµενο. Σε 

µία εφαρµογή τα βάρη ενός έµβαρου γραφήµατος θα µπορούσαν να αντιπροσωπεύουν, 

για παράδειγµα, έξοδα, αποστάσεις, χρόνους, ικανότητες ή βαθµούς φιλίας σε κοινωνικά 

δίκτυα κ.λπ. Συχνά τα έµβαρα γραφήµατα αναφέρονται και ως δίκτυα (networks).  

Ως βάρος w(G) ενός έµβαρου γραφήµατος G=(V,E) ορίζεται το άθροισµα των βαρών 

των ακµών του, δηλαδή: 

2.5.1 Βάρος γραφήµατος w(G) 

Σηµειώνουµε ότι, εάν ένα γράφηµα δεν είναι έµβαρο, τότε θεωρούµε το βάρος κάθε 

ακµής 1 και, εποµένως: 

2.5.2 Βάρος µη έµβαρου γραφήµατος w(G)  

Διαδροµή ή µονοπάτι (path). Μία ακολουθία κόµβων  του  

ονοµάζεται διαδροµή µήκους k, εάν  για κάθε i = 1,2, …,k και δεν υπάρχει 

κάποιος κόµβος της P που να εµφανίζεται περισσότερες από µία φορές.  

P = (v0,v1,v2,...,vk ) G

vi−1vi ∈E
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 για e ε Ε. 

2.5.1 Βάρος γραφήµατος w(G)

w(G) = w(e)∑

  

2.5.2 Βάρος µη έµβαρου γραφήµατος w(G)

w(g) =| E |



Αποστάσεις σε γραφήµατα. Σε πρακτικά προβλήµατα αποφάσεων της αλγοριθµικής 

θεωρίας γραφηµάτων συχνά τίθενται ερωτήµατα µε κριτήριο την απόσταση ή τον 

απαιτούµενο χρόνο για να διανυθούν κάποιες αποστάσεις. Στη συνέχεια ορίζονται 

έννοιες που αφορούν σε τέτοιου είδους κριτήρια. Οι όροι διαδροµή και µονοπάτι 

χρησιµοποιούνται ισοδύναµα. Απoστάσεις (distances). Η απόσταση µεταξύ δύο κόµβων 

v και u ενός γραφήµατος συµβολίζεται dist(v,u) ει d(v,u) και ορίζεται ως το µήκος της 

ελάχιστης διαδροµής µεταξύ των κόµβων v και u στο γράφηµα G. Για την απόσταση 

ισχύουν οι εξής βασικές ιδιότητες:  

• µη αρνητικότητα:  και dist(v,u) = 0, εάν -vu = u 

• συµµετρική: dist(v,u) = dist(u,v) 

• ανισοϊσότητα τρίγωνου:  

Κέντρο (center). Το κέντρο ενός συνεκτικού γραφήµατος G ορίζεται ως το υπογράφηµα 

που επάγεται από το σύνολο κόµβων του G µε την ελάχιστη εκκεντρικότητα. Όπου για 

την εκκεντρικότητα E(v) ενός κόµβου v ενός γραφήµατος G ορίζεται ως η απόσταση του 

κόµβου v προς τον πλέον αποµακρυσµένο κόµβο του G. Εποµένως, για την 

εκκεντρικότητα του κόµβου ισχύει:  

2.5.3 Εκκεντρικότητα κόµβου 

Μέσο (median). Το µέσο ενός συνεκτικού γραφήµατος G ορίζεται ως το υπογράφηµα 

που επάγεται από το σύνολο κόµβων του G µε την ελάχιστη απόσταση.  

dist(v,u) ≥ 0

dist(v,u) + dist(u,w) ≥  dist(v,w)
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2.5.3 Εκκεντρικότητα κόµβου

E(v) = max{dist(v,u) | u ∈V (G)}



Ακτίνα(radius).  Η ακτίνα ενός συνεκτικού γραφήµατος G συµβολίζεται rad(G) και 

ορίζεται ως η εκκεντρικότητα των κόµβων του κέντρου του γραφήµατος G. Εποµένως, 

για την ακτίνα του γραφήµατος ισχύει: 

2.5.4 Ακτίνα γραφήµατος 

Διάµετρος (diameter). Η διάµετρος ενός συνεκτικού γραφήµατος G συµβολίζεται 

 και  ορίζεται ως η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο οποιωνδήποτε κόµβων  και 

 του γραφήµατος . Για τη διάµετρο του γραφήµατος ισχύει:  

2.5.5 Διάµετρος γραφήµατος 

Gatekeeper. Ένας κόµβος X είναι gatekeeper εάν για κάποιους άλλους δύο κόµβους Y 

και Z κάθε διάδροµος από Y σε Z περνάει από το X. (Βρίσκεται σε κάθε διαδροµή 

µεταξύ άλλων ζευγών κόµβων). Ένας κόµβος X είναι ένας τοπικός gatekeeper αν 

υπάρχουν δύο γείτονες του Χ, δηλ. Υ και Ζ, που δεν συνδέονται µε άκρη. 

diam(G) v

u G
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2.5.4 Ακτίνα γραφήµατος

rad(G) = min{E(v) | v∈V (G)}

  

2.5.5 Διάµετρος γραφήµατος

diam(G) = max{E(v) | v∈V (G)}



2.6 Τύποι γραφημάτων

2.6.1 Μη κατευθυνόμενο γράφημα

 Ένα µη-κατευθυνόµενο γράφηµα είναι εκείνο στο οποίο οι ακµές δεν έχουν 

προσανατολισµό. Η ακµή (α, β) είναι ταυτόσηµη µε την άκρη (β, α), δηλαδή, δεν 

υπάρχουν διατεταγµένα ζεύγη, αλλά σύνολα {u, v} (ή 2-multisets) των κορυφών. 

2.6.2 Κατευθυνόμενο γράφημα

 Ένα κατευθυνόµενο γράφηµα ή διγράφηµα είναι ένα διατεταγµένο ζεύγος D = (V, 

A) όπου V, είναι ένα σύνολο του οποίου τα στοιχεία λέγονται κορυφές ή κόµβοι και Α, 

είναι µια σειρά από διατεταγµένα ζεύγη κορυφών, τα οποία ονοµάζονται τόξα, 

διατεταγµένες ακµές ή βέλη. Ένα τόξο a = (x, y) θεωρείται ότι κατευθύνεται από το x 

στο y; y ονοµάζεται η αρχή και x to τέλος του τόξου; y λέγεται ότι είναι άµεσος διάδοχος 

του x, και το x λέγεται ότι είναι ο άµεσος προκάτοχός του y. Αν ένα µονοπάτι οδηγεί από 

το x στο y, τότε το y λέγεται ότι είναι διάδοχος του x και προσβάσιµο από το x, και το x 

λέγεται ότι είναι ο προκάτοχος του y. Το τόξο (y, x) ονοµάζεται το τόξο (x, y) 

ανεστραµµένο. 

 Ένα κατευθυνόµενο γράφηµα D λέγεται συµµετρικό αν για κάθε τόξο στο D, το 

αντίστοιχο αντεστραµµένο τόξο ανήκει και αυτό στο D. Ένα συµµετρικό χωρίς 

επαναλήψεις κατευθυνόµενο γράφηµα D = (V, A) είναι ισοδύναµο µε ένα απλό µη-

κατευθυνόµενο γράφηµα G = (V, E) , όπου τα ζευγάρια του αντιστρόφου τόξου στο Α 

αντιστοιχούν 1-προς-1 µε τις ακµές στο E; έτσι ο αριθµός |E| = |A|/2, ή το µισό του 

αριθµού των τόξων στο D. Μια παραλλαγή αυτού του ορισµού είναι το 

προσανατολισµένο γράφηµα, στο οποίο δεν µπορούν να υπάρχουν παραπάνω από ένα 

από τα (x, y) και (y, x) τα οποία µπορούν να είναι τόξα. 
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2.6.3 Μικτό γράφημα

 Ένα µικτό γράφηµα G είναι ένα γράφηµα στο οποίο µερικές ακµές µπορεί να 

είναι κατευθυνόµενες και κάποιες µπορεί να είναι µη κατευθυνόµενες. Το γράφηµα είναι 

γραµµένο ως διατεταγµένο τριπλό G = (V, E, A) µε V, E και A όπως ορίζεται ανωτέρω. 

Τα κατευθυνόµενα και µη κατευθυνόµενα γραφήµατα είναι ειδικές περιπτώσεις. 

2.6.4 Πολύγραφος

 Ένας βρόχος είναι µια ακµή (κατευθυνόµενη ή µη), η οποία αρχίζει και τελειώνει 

στην ίδια κορυφή. Αυτό µπορεί να επιτρέπεται ή να µην επιτρέπεται ανάλογα µε την 

εφαρµογή. Στο πλαίσιο αυτό, µια ακµή µε δύο διαφορετικές άκρες ονοµάζεται µια 

σύνδεση. Ο όρος "πολύγραφος» είναι γενικά αποδεκτό ότι εννοεί ότι επιτρέπονται 

πολλαπλές ακµές (και µερικές φορές βρόχοι). [24]Σε περίπτωση που τα γραφήµατα 

ορίζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν loops και πολλαπλές ακµές, ένας πολύγραφος 

ορίζεται συχνά για να σηµαίνει ένα γράφηµα χωρίς βρόχους, ωστόσο, [25]όπου τα 

γραφήµατα ορίζονται έτσι ώστε να µην επιτρέπονται loops και πολλαπλές ακµές, ο όρος 

ορίζεται συχνά για να σηµαίνει ένα «γράφηµα», το οποίο µπορεί να έχει και πολλές 

ακµές και βρόχους, αν και πολλοί χρησιµοποιούν τον όρο "pseudograph" για αυτήν την 

έννοια. 

2.6.5 Απλό γράφημα

 Σε αντίθεση µε τον πολύγραφο, ένα απλό γράφηµα είναι ένα µη-κατευθυνόµενο 

γράφηµα που δεν έχει βρόχους και έχει όχι περισσότερες από µία ακµή ανάµεσα σε δύο 

διαφορετικές κορυφές. Σε ένα απλό γράφηµα οι ακµές του γραφήµατος αποτελούν ένα 

σύνολο (και όχι πολυσύνολο) και κάθε ακµή είναι ένα ξεχωριστό ζευγάρι κορυφών. Σε 

ένα απλό γράφηµα µε n κορυφές κάθε κορυφή έχει ένα βαθµό που είναι µικρότερο από n 
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(το αντίστροφο, όµως, δεν είναι αλήθεια - υπάρχουν και µη-απλά γραφήµατα µε n 

κορυφές στα οποία κάθε κορυφή έχει βαθµό µικρότερο από το n). 

2.6.7 Σταθμισμένο γράφημα

 Ένα γράφηµα είναι ένα σταθµισµένο γράφηµα αν ένας αριθµός (βάρος) έχει 

ανατεθεί σε κάθε ακµή. Οι τιµές των βαρών θα µπορούσαν να αντιπροσωπεύουν, για 

παράδειγµα, κόστη, µήκη ή ικανότητες, κλπ. ανάλογα µε το πρόβληµα κάθε φορά. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχουν ακµές µε µόνο το ένα 

άκρο, οι οποίες ονοµάζονται half-edges, ή καθόλου άκρα (loose edges). 

2.6.8  Γράφημα  στην  επιστήμη  υπολογιστών  (αφηρημένος  τύπος 
δεδομένων)

 Στην επιστήµη των υπολογιστών, ένα γράφηµα είναι ένας αφηρηµένος τύπος 

δεδοµένων που προορίζεται να υλοποιήσει το µη κατευθυνόµενο γράφηµα και 

κατευθύνει τις έννοιες των γραφηµάτων από τα µαθηµατικά. συγκεκριµένα, το πεδίο της 

θεωρίας των γραφηµάτων. 

 Μια δοµή δεδοµένων γραφηµάτων αποτελείται από ένα πεπερασµένο (και 

πιθανώς µεταβλητό) σύνολο κορυφών (που ονοµάζονται επίσης κόµβοι ή σηµεία), µαζί 

µε ένα σύνολο από µη ταξινοµηµένα ζεύγη αυτών των κορυφών για ένα µη 

κατευθυνόµενο γράφηµα ή ένα σύνολο διατεταγµένων ζευγών για ένα κατευθυνόµενο 

γράφηµα. Αυτά τα ζεύγη είναι γνωστά ως άκρα (που ονοµάζονται επίσης συνδέσεις ή 

γραµµές) και για ένα κατευθυνόµενο γράφηµα είναι επίσης γνωστά ως βέλη. Οι κορυφές 

µπορεί να είναι µέρος της δοµής γραφηµάτων ή µπορεί να είναι εξωτερικές οντότητες 

που αντιπροσωπεύονται από ακέραιους δείκτες ή αναφορές. 
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 Μια δοµή δεδοµένων γραφηµάτων µπορεί επίσης να συνδέσει σε κάθε άκρη 

κάποια τιµή ακµής, όπως συµβολική ετικέτα ή αριθµητικό χαρακτηριστικό (κόστος, 

χωρητικότητα, µήκος κλπ.). 

 [26]Οι βασικές λειτουργίες που παρέχονται από µια δοµή δεδοµένων 

γραφηµάτων G συνήθως περιλαµβάνουν: 

• γειτνίαση (G, x, y): ελέγχει αν υπάρχει µια άκρη από την κορυφή x στην κορυφή y. 

• γείτονες (G, x): παραθέτει όλες τις κορυφές y έτσι ώστε να υπάρχει µια άκρη από την 

κορυφή x στην κορυφή y. 

• εισαγωγή_κόµβου (G, x): προσθέτει την κορυφή x, αν δεν υπάρχει. 

• αφαίρεση_κόµβου (G, x): αφαιρεί την κορυφή x, αν υπάρχει. 

• εισαγωγή_ακµής (G, x, y): προσθέτει την ακµή από την κορυφή x στην κορυφή y, αν 

δεν είναι εκεί. 

• αφαίρεση_ακµής (G, x, y): αφαιρεί την ακµή από την κορυφή x στην κορυφή y, αν 

υπάρχει. 

• πάρε_τιµή_κόµβου (G, x): επιστρέφει την τιµή που σχετίζεται µε την κορυφή x. 

•  θέσε_τιµή_κόµβου (G, x, v): ορίζει την τιµή που σχετίζεται µε την κορυφή x στο v. 

Οι δοµές που συνδέουν τις τιµές στις ακµές συνήθως παρέχουν επίσης: 

• πάρε_τιµή_ακµής (G, x, y): επιστρέφει την τιµή που σχετίζεται µε την ακµή (x, y). 

• θέσε_τιµή_ακµής (G, x, y, v): ορίζει την τιµή που σχετίζεται µε την ακµή (x, y) στο v. 
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2.6.9 Κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα:(Directed_acyclic_graph)

 Στα µαθηµατικά, ιδιαίτερα στη θεωρία των γραφηµάτων και στην επιστήµη των 

υπολογιστών, ένα κατευθυνόµενο ακυκλικό γράφηµα DAG είναι ένα πεπερασµένο 

κατευθυνόµενο γράφηµα χωρίς κατευθυνόµενους κύκλους. Δηλαδή, αποτελείται από 

πολλές πεπερασµένες κορυφές και ακµές (που ονοµάζονται επίσης τόξα), µε κάθε ακµή 

να κατευθύνεται από µία κορυφή σε άλλη, έτσι ώστε να µην υπάρχει κανένας τρόπος να 

ξεκινήσει από οποιαδήποτε κορυφή v και να ακολουθεί µια σταθερά κατευθυνόµενη 

ακολουθία ακµών που τελικά να καταλήξει πίσω στη v και πάλι. Αντιστοίχως, ένα DAG 

είναι ένα κατευθυνόµενο γράφηµα που έχει µια τοπολογική διάταξη, µια ακολουθία των 

κορυφών έτσι ώστε κάθε ακµή να κατευθύνεται στην ακολουθία, από την προηγούµενη 

στην επόµενη. 

 Τα DAG µπορούν να διαµορφώσουν πολλά διαφορετικά είδη πληροφοριών. Για 

παράδειγµα, ένα υπολογιστικό φύλλο µπορεί να διαµορφωθεί ως DAG, µε µια κορυφή 

για κάθε κελί και µια ακµή κάθε φορά που ο τύπος σε ένα κελί χρησιµοποιεί την τιµή 

από ένα άλλο. Μια τοπολογική σειρά αυτού του DAG µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ενηµέρωση όλων των τιµών των κελιών κατά την αλλαγή του υπολογιστικού φύλλου. 

Παροµοίως, οι τοπολογικές ταξινοµησείς των DAG µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

µπουν σε σειρά οι εργασίες παραγωγής του κώδικα σε ένα makefile.  

 Η τεχνική αξιολόγησης και ανασκόπησης προγράµµατος (PERT) χρησιµοποιεί τα 

DAG για να µοντελοποιήσει τα ορόσηµα και τις δραστηριότητες µεγάλων ανθρώπινων 

έργων και να προγραµµατίσει αυτά τα έργα να χρησιµοποιήσουν όσο το δυνατόν 

λιγότερο συνολικό χρόνο. Τα συνδυαστικά λογικά µπλοκ στο σχεδιασµό ηλεκτρονικών 

κυκλωµάτων και οι λειτουργίες σε γλώσσες προγραµµατισµού ροής δεδοµένων 

περιλαµβάνουν άκυκλα δίκτυα στοιχείων επεξεργασίας. Τα DAG µπορούν επίσης να 

αντιπροσωπεύουν τις συλλογές των γεγονότων και την επίδρασή τους η µια στην άλλη, 

είτε σε µια πιθανοτική δοµή, όπως ένα Bayesian δίκτυο είτε ως ιστορικό δεδοµένων, 

όπως τα οικογενειακά δένδρα ή οι ιστορικές εκδόσεις των κατανεµηµένων συστηµάτων 
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ελέγχου αναθεώρησης. Τα DAGs µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως µια συµπαγής 

αναπαράσταση των δεδοµένων αλληλουχίας, όπως η κατευθυνόµενη παράσταση 

γραφικής παράστασης αικυκλικής λέξης µιας συλλογής συµβολοσειρών ή η δυαδική 

αναπαράσταση διαγραµµάτων αποφάσεων των ακολουθιών δυαδικών επιλογών. Πιο 

αφηρηµένα, η σχέση προσβασιµότητας σε ένα DAG σχηµατίζει µια µερική τάξη και 

κάθε πεπερασµένη µερική τάξη µπορεί να εκπροσωπείται από ένα DAG 

χρησιµοποιώντας την προσβασιµότητα. 
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2.7 Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής (shortest path problem)

 Στη θεωρία γραφηµάτων, το πρόβληµα της µικρότερης διαδροµής είναι το 

πρόβληµα της εύρεσης διαδροµής µεταξύ δύο κορυφών (ή κόµβων) σε ένα γράφηµα, 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισµα των βαρών των συνιστώντων ακµών. 

 Το πρόβληµα της εύρεσης της µικρότερης διαδροµής µεταξύ δύο διασταυρώσεων 

σε ένα οδικό χάρτη µπορεί να διαµορφωθεί ως ειδική περίπτωση του προβλήµατος της 

µικρότερης διαδροµής σε γραφήµατα, όπου οι κορυφές αντιστοιχούν σε διασταυρώσεις 

και οι ακµές αντιστοιχούν σε τµήµατα οδού, καθένα σταθµίζεται µε το µήκος του 

τµήµατος. 

 

 2.7.1 Η συντοµότερη διαδροµή (A, C, E, D, F) µεταξύ των κορυφών Α και F στο σταθµισµένο κατευθυνόµενο γράφηµα 

 Το πρόβληµα της συντοµότερης διαδροµής µπορεί να οριστεί για γραφήµατα 

ανεξάρτητα από το αν είναι κατευθυνόµενα, µη κατευθυνόµενα ή µεικτά. Ορίζεται εδώ 

για µη κατευθυνόµενα γραφήµατα. για κατευθυνόµενα γράµµατα ο ορισµός της 

διαδροµής απαιτεί τη σύνδεση των διαδοχικών κορυφών µε κατάλληλη κατευθυνόµενη 

ακµή. 
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2.7.1 Η συντοµότερη διαδροµή (A, C, E, D, F) 

µεταξύ των κορυφών Α και F στο σταθµισµένο 

κατευθυνόµενο γράφηµα



Εφαρµογή για την εύρεση της συντοµότερης διαδροµής. 

 Η τοπολογική ταξινόµηση µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη γρήγορη 

εύρεση του συντοµότερου µονοπατιού σε ένα σταθµισµένο κατευθυνόµενο ακυκλικό 

γράφηµα. Τότε ο αλγόριθµος που ακολουθεί βρίσκει τη συντοµότερη διαδροµή από 

κάποια κορυφή πηγής s σε όλες τις υπόλοιπες κορυφές[14]. 

2.7.1 Μοναδικότητα(Uniqueness)//Hamiltonian path.

 Εάν µια τοπολογική ταξινόµηση έχει την ιδιότητα ότι όλα τα ζευγάρια 

διαδοχικών κορυφών µε τη διατεταγµένη σειρά συνδέονται µε ακµές, τότε αυτές οι ακµές 

σχηµατίζουν µια κατευθυνόµενη Hamiltonian διαδροµή στο Κατευθυνόµενο Ακυκλικό 

Γράφηµα. Αν υπάρχει Hamiltonian διαδροµή, η τοπολογική ταξινόµηση είναι µοναδική. 

Καµία άλλη τάξινόµηση δεν σέβεται τις άκρες της διαδροµής. Αντίθετα, εάν µια 

τοπολογική ταξινόµηση δεν σχηµατίζει µια Hamiltonian διαδροµή, το κατευυνόµενο 

ακυκλικό γράφηµα θα έχει δύο ή περισσότερες έγκυρες τοπολογικές ταξινοµήσεις, γιατί 

στην περίπτωση αυτή είναι πάντα δυνατό να σχηµατιστεί µια δεύτερη έγκυρη 

ταξινόµηση µε εναλλαγή δύο διαδοχικών κορυφών που δεν συνδέονται µε µια ακµή η 

µία µε την άλλη. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να δοκιµαστεί σε γραµµικό χρόνο αν 

υπάρχει µια µοναδική διάταξη και αν υπάρχει µια Hamiltonian διαδροµή. 

 [15]Στο µαθηµατικό πεδίο της θεωρίας γραφηµάτων, µια διαδροµή Hamiltonian 

(ή ανιχνεύσιµη διαδροµή) είναι µια διαδροµή σε ένα µη κατευθυνόµενο ή κατευθυνόµενο 

γράφηµα που επισκέπτεται κάθε κορυφή ακριβώς µία φορά. Ένας Hamiltonian κύκλος (ή 

Hamiltonian κύκλωµα) είναι ένα µονοπάτι Hamiltonian που είναι ένας κύκλος. Ο 

προσδιορισµός του εάν υπάρχουν τέτοιες διαδροµές και κύκλοι σε γραφήµατα είναι το 

πρόβληµα Hamiltonian path, το οποίο είναι NP-πλήρες. Η ονοµασίες αυτές έχουν 

προκύψει απο τον William Rowan Hamilton ο οποίος εφυήρε το icosian παιχνίδι, τώρα 
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γνωστό και ως παζλ του Hamilton, το οποίο περιλαµβάνει την εύρεση ενός Hamiltonian 

κύκλου σε γράφο µε ακµές του δωδεκάεδρου. Ο Χάµιλτον επιλύει αυτό το πρόβληµα 

χρησιµοποιώντας το icosian calculus, µια αλγεβρική δοµή βασισµένη στις ρίζες της 

ενότητας µε πολλές οµοιότητες µε τα τεταρτηµόρια (που επίσης εφευρέθηκαν από τον 

Hamilton). Αυτή η λύση δεν γενικεύεται σε αυθαίρετους γράφους. 

 Παρά το γεγονός ότι οι ονοµασίες αυτές πάρθηκαν για τον Hamilton, οι Hamiltonian 

κύκλοι στα πολύεδρα είχαν µελετηθεί επίσης ένα χρόνο νωρίτερα από τον Thomas 

Kirkman, ο οποίος, ειδικότερα, έδωσε ένα παράδειγµα πολύεδρου χωρίς Hamiltonian 

κύκλους. [16]Ακόµη νωρίτερα, οι Hamiltonian κύκλοι και οι διαδροµές, στο γράφηµα 

του ιππότη του σκακιού, η περιοδεία του ιππότη, είχαν µελετηθεί στον 9ο αιώνα στα 

ινδικά µαθηµατικά από τον Rudrata και περίπου την ίδια εποχή στα ισλαµικά 

µαθηµατικά από τον al-Adli ar-Rumi . Στην Ευρώπη του 18ου αιώνα, οι περιοδείες του 

ιππότη έγιναν από τον Abraham de Moivre και τον Leonhard Euler. 

Σχέση µε µερική ταξινόµηση. 

  Οι τοπολογικές ταξινοµήσεις συνδέονται επίσης στενά  µε την έννοια της 

γραµµικής επέκτασης µιας µερικής ταξινόµησης στα µαθηµατικά. Σε υψηλού επιπέδου 

όρους υπάρχει µια προσάρτηση µεταξύ κατευθυνόµενων γραφηµάτων και µερικών 

ταξινοµήσεων[17]. 

 Μια µερικώς διατεταγµένη οµάδα είναι απλώς ένα σύνολο αντικειµένων µαζί µε έναν 

ορισµό της σχέσης ανισότητας "≤", ικανοποιώντας τα αξιώµατα της 

αντανακλαστικότητας (x ≤ x), της αντισυµετρίας (εάν x ≤ y και y ≤ x τότε x = y) και της 

µεταβατικότητας (εάν x ≤ y και y ≤ z, τότε x ≤ z). Μια συνολική ταξινόµηση είναι µια 

µερική ταξινόµηση στην οποία, για κάθε δύο αντικείµενα x και y στο σύνολο, είτε x ≤ y 

είτε y ≤ x. Οι συνολικές ταξινοµήσεις είναι γνωστές στην επιστήµη των υπολογιστών ως 

οι χειριστές σύγκρισης που απαιτούνται για την εκτέλεση αλγορίθµων σύγκρισης 
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διαλογής. Για πεπερασµένα σύνολα, οι συνολικές ταξινοµήσεις µπορούν να 

αναγνωριστούν µε γραµµικές ακολουθίες αντικειµένων, όπου η σχέση "≤" ισχύει όταν το 

πρώτο αντικείµενο προηγείται του δεύτερου αντικειµένου κατά τη σειρά, ένας 

αλγόριθµος διαλογής ταξινόµησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετατρέψει µια 

ολική ταξινόµηση σε µια ακολουθία µε αυτόν τον τρόπο. Μια γραµµική επέκταση µιας 

µερικής ταξινόµησης είναι µια συνολική ταξινόµηση που είναι συµβατή µε αυτήν, µε την 

έννοια ότι, αν x ≤ y στη µερική ταξινόµηση, τότε x ≤ y στη συνολική ταξινόµηση επίσης. 

 Μπορούµε να ορίσουµε µια µερική ταξινόµηση από κάθε κατευθυνόµενο 

ακυκλικό γράφηµα αφήνοντας το σύνολο αντικειµένων να είναι οι κορυφές του 

κατευθυνόµενου ακυκλικού γραφήµατος και ορίζοντας το x ≤ y να είναι αληθινό, για 

κάθε δύο κορυφές x και y, κάθε φορά που υπάρχει µια κατευθυνόµενη διαδροµή από το x 

στο y. Δηλαδή, κάθε φορά που y είναι προσβάσιµο από το x. Με αυτούς τους ορισµούς, 

µια τοπολογική ταξινόµηση του κατευθυνόµενου ακυκλικού γραφήµατος είναι το ίδιο µε 

µια γραµµική επέκταση αυτής της µερικής ταξινόµησης. Αντιστρόφως, οποιαδήποτε 

µερική ταξινόµηση σε ένα πεπερασµένο σύνολο µπορεί να οριστεί ως η σχέση 

προσβασιµότητας σε ένα κατευθυνόµενο ακυκλικό γράφηµα. Ένας τρόπος να γίνει αυτό 

είναι να ορίσετε ένα κατευθυνόµενο ακυκλικό γράφηµα που έχει µια κορυφή για κάθε 

αντικείµενο στο µερικώς διατεταγµένο σύνολο και ένα άκρο xy για κάθε ζεύγος 

αντικειµένων για τα οποία x ≤ y. Ένας εναλλακτικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να 

χρησιµοποιηθεί η µεταβατική µείωση της µερικής ταξινόµησης. Γενικά, αυτό παράγει 

ενα κατευθυνόµενο ακυκλικό γράφηµα µε λιγότερες ακµές, αλλά η σχέση 

προσβασιµότητας σε αυτά τα κατευθυνόµενα ακυκλικά γραφήµατα παραµένει η ίδια 

µερική ταξινόµηση. Χρησιµοποιώντας αυτές τις κατασκευές, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε αλγόριθµους τοπολογικής ταξινόµησης για να βρούµε γραµµικές 

επεκτάσεις µερικών ταξινοµήσεων. 
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2.7.2 Bubble Sort(αλγόριθμος φυσαλίδας)

 Ο αλγόριθµος φυσαλίδας, που µερικές φορές αναφέρεται ως αλγόριθµος βύθισης, 

είναι ένας απλός αλγόριθµος ταξινόµησης που επαναλαµβάνει επανειληµµένα τη λίστα, 

συγκρίνει τα παρακείµενα στοιχεία και τα ανταλλάσσει αν είναι σε λάθος σειρά. Το 

πέρασµα από τη λίστα επαναλαµβάνεται µέχρι να ταξινοµηθεί η λίστα. Ο αλγόριθµος, ο 

οποίος είναι ένας αλγόριθµος σύγκρισης, ονοµάζεται έτσι, για τον τρόπο µε τον οποίο τα 

µικρότερα ή µεγαλύτερα στοιχεία "φουσκώνουν" στην κορυφή της λίστας. [27]Αν και ο 

αλγόριθµος είναι απλός, είναι πολύ αργός και µη πρακτικός για τα περισσότερα 

προβλήµατα ακόµη και σε σύγκριση µε τον αλγόριθµο εισαγωγής. Η ταξινόµηση των 

φυσαλίδων µπορεί να είναι πρακτική, αν η είσοδος είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος 

ταξινοµηµένη µε κάποια στοιχεία εκτός σειράς αλλά σχεδόν στη θέση τους. 

Αποδοτικότητα 

 Ο αλγόριθµος φυσαλίδων έχει τη χειρότερη περίπτωση και τη µέση 

πολυπλοκότητα του , όπου n είναι ο αριθµός των στοιχείων που ταξινοµούνται. Οι 

περισσότεροι πρακτικοί αλγόριθµοι ταξινόµησης έχουν ουσιαστικά καλύτερη χειρότερη 

περίπτωση ή µέση πολυπλοκότητα, συχνά . Ακόµα και άλλοι αλγόριθµοι 

ταξινόµησης µε , όπως ο αλγόριθµος εισαγωγής, γενικά τρέχουν ταχύτερα από τον 

αλγόριθµο των φυσαλίδων, και δεν είναι πιο περίπλοκοι. Εποµένως, η ταξινόµηση των 

φυσαλίδων δεν είναι ένας πρακτικός αλγόριθµος ταξινόµησης. 

 Το µόνο σηµαντικό πλεονέκτηµα που έχει ο αλγόριθµος φυσαλίδων πάνω από 

τους περισσότερους άλλους αλγορίθµους, ακόµα και τον quicksort, αλλά όχι τον 

αλγόριθµο εισαγωγής, είναι ότι η δυνατότητα ανίχνευσης ότι η λίστα ταξινοµείται 

αποτελεσµατικά είναι ενσωµατωµένη στον αλγόριθµο. Όταν η λίστα είναι ήδη 

O(n2 )

O(n logn)

O(n2 )
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ταξινοµηµένη (βέλτιστη περίπτωση), η πολυπλοκότητα της ταξινόµησης φυσαλίδων 

είναι µόνο . Αντίθετα, οι περισσότεροι άλλοι αλγόριθµοι, ακόµη και εκείνοι µε 

καλύτερη περιπλοκότητα µέσης περίπτωσης, εκτελούν ολόκληρη τη διαδικασία διαλογής 

τους στο σύνολο και εποµένως είναι πιο πολύπλοκοι. Ωστόσο, όχι µόνο ο αλγόριθµος 

εισαγωγής µοιράζεται αυτό το πλεονέκτηµα, αλλά λειτουργεί καλύτερα σε µια λίστα που 

είναι ουσιαστικά ταξινοµηµένη (έχοντας ένα µικρό αριθµό αναστροφών). 

 Η ταξινόµηση φυσαλίδας θα πρέπει να αποφεύγεται στην περίπτωση µεγάλων 

συλλογών. Δεν θα είναι αποτελεσµατική σε περίπτωση συλλογής µε αντίστροφη 

ταξινόµηση. 

Χρήση 

 Αν και η ταξινόµηση φυσαλίδας είναι ένας από τους απλούστερους αλγόριθµους 

διαλογής για κατανόηση και εφαρµογή, η πολυπλοκότητα του  σηµαίνει ότι η 

αποδοτικότητά του µειώνεται δραµατικά σε λίστες µε περισσότερους από ένα µικρό 

αριθµό στοιχείων. Ακόµη και µεταξύ των απλών αλγορίθµων διαλογής , οι 

αλγόριθµοι όπως η ταξινόµηση εισαγωγής είναι συνήθως πολύ πιο αποδοτικοί. 

 Λόγω της απλότητας του, ο αλγόριθµος φυσαλίδων χρησιµοποιείται συχνά για να 

εισαγάγει την ιδέα ενός αλγορίθµου, ή ενός αλγορίθµου ταξινόµησης, σε εισαγωγικούς 

φοιτητές υπολογιστών. [28]Ωστόσο, ορισµένοι ερευνητές, όπως το Owen Astrachan, 

προχώρησαν σε µεγάλη προσπάθεια για να υπονοµεύσουν τη ταξινόµηση φυσαλίδας και 

τη συνεχιζόµενη δηµοτικότητά της στην εκπαίδευση των υπολογιστών, συνιστώντας ότι 

δεν θα διδάσκονται ακόµη.  

 Η ταξινόµηση των φυσαλίδων είναι ασυµπτωτικά ισοδύναµη στο χρόνο 

εκτέλεσης µε την ταξινόµηση εισαγωγής στη χειρότερη περίπτωση, αλλά οι δύο 

αλγόριθµοι διαφέρουν σηµαντικά στον αριθµό των ανταλλαγών που είναι απαραίτητες. 

O(n)

O(n2 )

O(n2 )
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Τα πειραµατικά αποτελέσµατα, έχουν επίσης δείξει ότι η ταξινόµηση εισαγωγής 

εκτελείται πολύ καλύτερα ακόµα και σε τυχαίες λίστες. Για τους λόγους αυτούς, πολλά 

σύγχρονα εγχειρίδια αλγορίθµου αποφεύγουν να χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο 

ταξινόµησης φυσαλίδων υπέρ του αλγόριθµου ταξινόµησης εισαγωγής. 

 Το είδος φυσαλίδων επίσης αλληλεπιδρά ελάχιστα µε το σύγχρονο υλικό CPU. 

Παράγει τουλάχιστον δύο φορές περισσότερα γράµµατα ως είδος εισαγωγής, διπλάσιες 

απώλειες cache και ασυµπτωτικά περισσότερες παραπλανήσεις κλάδων. Πειράµατα από 

το Astrachan ταξινοµούν τις χορδές στο Java show bubble sort να είναι περίπου το ένα 

πέµπτο όσο ένα είδος εισαγωγής και 70% τόσο γρήγορα όσο ένα είδος επιλογής. [3] 

 Στα γραφικά του υπολογιστή, η ταξινόµηση φυσαλίδας, είναι δηµοφιλής για την 

ικανότητά της να ανιχνεύσει ένα πολύ µικρό σφάλµα (όπως swap µόνο δύο στοιχείων) σε 

σχεδόν ταξινοµηµένες συστοιχίες και να το διορθώσει µε απλή γραµµική πολυπλοκότητα 

(2n). Για παράδειγµα, χρησιµοποιείται σε έναν αλγόριθµο πληρώσεως πολυγώνου, όπου 

οι οριοθετηµένες γραµµές ταξινοµούνται κατά τη συντεταγµένη τους x σε µια 

συγκεκριµένη γραµµή σάρωσης (µια γραµµή παράλληλη προς τον άξονα x) και µε την 

αύξηση y της σειράς τους (δύο στοιχεία ανταλλάσσονται) µόνο στις διασταυρώσεις δύο 

γραµµών. Ο αλγόριθµος φυσαλίδας είναι ένας σταθερός αλγόριθµος ταξινόµησης, όπως 

ο αλγόριθµος εισαγωγής. 

2.7.3 Insertion Sort(αλγόριθμος εισαγωγής)

 Ο αλγόριθµος εισαγωγής είναι ένας απλός αλγόριθµος ταξινόµησης που 

δηµιουργεί την τελική ταξινοµηµένη συστοιχία (ή λίστα) ενός στοιχείου κάθε φορά. 

Είναι πολύ λιγότερο αποτελεσµατικός σε µεγάλες λίστες από πιο προηγµένους 

αλγορίθµους όπως quicksort, heapsort ή ο merge sort. Ωστόσο, αλγόριθµος εισαγωγής 

παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα: 
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• Απλή υλοποίηση: [29]Ο Jon Bentley παρουσιάζει µια έκδοση τριών γραµµών C και µια 

βελτιστοποιηµένη έκδοση πέντε γραµµών. 

• Αποτελεσµατικός για (αρκετά) µικρά σύνολα δεδοµένων, όπως και άλλοι αλγόριθµοι 

τετραγωνικής διαλογής. 

• Πιο αποτελεσµατικός στην πράξη από τους περισσότερους άλλους απλούς 

τετραγωνικούς (δηλαδή ) αλγόριθµους όπως o selection sort ή ο bubble sort. 

• Προσαρµοστικός, δηλ. Αποδοτικός για σύνολα δεδοµένων που έχουν ήδη ταξινοµηθεί 

ουσιαστικά: η πολυπλοκότητα του χρόνου είναι  όταν κάθε στοιχείο στην είσοδο 

δεν υπερβαίνει τα k σηµεία µακριά από τη θέση διαλογής του. 

• Σταθερός, δηλαδή δεν αλλάζει τη σχετική σειρά στοιχείων µε ίσα κλειδιά. 

• In-place, δηλαδή απαιτεί µόνο µια σταθερή ποσότητα  πρόσθετου χώρου µνήµης. 

• Online, δηλαδή µπορεί να ταξινοµήσει µια λίστα όπως την λαµβάνει. 

  

 Ο αλγόριθµος εισαγωγής επαναλαµβάνεται, καταναλώνει ένα στοιχείο εισόδου σε 

κάθε επανάληψη και αναπτύσσει µια ταξινοµηµένη λίστα εξόδου. Σε κάθε επανάληψη, ο 

αλγόριθµος αφαιρεί ένα στοιχείο από τα δεδοµένα εισόδου, εντοπίζει τη θέση που ανήκει 

µέσα στην ταξινοµηµένη λίστα και το εισάγει εκεί. Επαναλαµβάνει έως ότου δεν 

παραµείνουν στοιχεία εισόδου. 

 Η ταξινόµηση γίνεται συνήθως in-place, µεταθέτοντας προς τα πάνω τη 

συστοιχία, αυξάνοντας την ταξινοµηµένη λίστα πίσω από αυτήν. Σε κάθε θέση 

συστοιχίας, ελέγχει την τιµή εκεί πάνω από τη µεγαλύτερη τιµή στη λίστα 

ταξινοµηµένων (που βρίσκεται δίπλα σε αυτήν, στην προηγούµενη θέση πίνακα). Εάν 

είναι µεγαλύτερο, αφήνει το στοιχείο στη θέση του και µετακινείται στο επόµενο. Εάν 

είναι µικρότερο, βρίσκει τη σωστή θέση µέσα στη λίστα ταξινοµηµένων στοιχείων, 

O(n2 )

O(kn)

O(1)
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µετακινεί όλες τις µεγαλύτερες τιµές για να δηµιουργήσει ένα κενό και εισάγει το 

στοιχείο στη σωστή θέση. 

 Η πιο συνηθισµένη παραλλαγή του αλγόριθµου εισαγωγής, που λειτουργεί σε 

πίνακες, µπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

1. Ας υποθέσουµε ότι υπάρχει µια λειτουργία που ονοµάζεται Insert που έχει σχεδιαστεί 

για να εισάγει µια τιµή σε µια ταξινοµηµένη ακολουθία στην αρχή ενός πίνακα. 

Λειτουργεί ξεκινώντας από το τέλος της ακολουθίας και µετακινώντας κάθε στοιχείο 

ένα σηµείο προς τα δεξιά µέχρι να βρεθεί µια κατάλληλη θέση για το νέο στοιχείο. Η 

συνάρτηση έχει την παρενέργεια της αντικατάστασης της αποθηκευµένης τιµής 

αµέσως µετά την ταξινοµηµένη ακολουθία στον πίνακα. 

2. Για να εκτελέσετε µια ταξινόµηση εισαγωγής, ξεκινήστε από το αριστερό στοιχείο 

του πίνακα και καλέστε το Insert για να εισαγάγετε κάθε στοιχείο που συναντάται 

στη σωστή του θέση. Η διατεταγµένη ακολουθία στην οποία εισάγεται το στοιχείο 

αποθηκεύεται στην αρχή του πίνακα στο σύνολο των δεικτών που έχουν ήδη 

εξεταστεί. Κάθε εισαγωγή αντικαθιστά µια µόνο τιµή: την τιµή που εισάγεται. 

Αποδοτικότητα 

 Η καλύτερη περίπτωση εισόδου είναι ένας πίνακας που έχει ήδη ταξινοµηθεί. Σε 

αυτή την περίπτωση ο αλγόριθµος εισαγωγής έχει έναν γραµµικό χρόνο εκτέλεσης (δηλ., 

O (n)). Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, το πρώτο εναποµείναν στοιχείο της εισόδου 

συγκρίνεται µόνο µε το δεξιό στοιχείο της ταξινοµηµένης υποενότητας του πίνακα. 

 Η απλούστερη και χειρότερη περίπτωση εισαγωγής είναι µια σειρά ταξινοµηµένη 

σε αντίστροφη σειρά. Το σύνολο όλων των χειρότερων εισόδων αποτελείται από όλους 

τους πίνακες όπου κάθε στοιχείο είναι το µικρότερο ή το δεύτερο µικρότερο στοιχείο 
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πριν από αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε επανάληψη του εσωτερικού βρόχου θα 

σαρώνει και θα µετατοπίζει ολόκληρη την ταξινοµηµένη υποενότητα του πίνακα πριν 

την εισαγωγή του επόµενου στοιχείου. Αυτό δίνει στον αλγόριθµο εισαγωγής έναν 

τετραγωνικό χρόνο εκτέλεσης (δηλ., ). 

 Η µέση περίπτωση είναι επίσης τετραγωνική [5], η οποία καθιστά τον αλγόριθµο 

εισαγωγής µη πρακτικό για τη διαλογή µεγάλων πινάκων. Ωστόσο, ο αλγόριθµος 

εισαγωγής είναι ένας από τους γρηγορότερους αλγόριθµους για την ταξινόµηση πολύ 

µικρών πινάκων, ακόµα πιο γρήγορα και από τον quicksort. Πράγµατι, οι γρήγορες 

υλοποιήσεις τύπου quicksort χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο εισαγωγής για πίνακες 

µικρότερους από ένα ορισµένο όριο, επίσης όταν προκύπτουν ως υποπρόβληµα. Το 

ακριβές όριο πρέπει να καθορίζεται πειραµατικά και εξαρτάται από το µηχάνηµα. 

2.7.4 Selection sort(αλγόριθμος επιλογής)

 Στην επιστήµη των υπολογιστών, ο αλγόριθµος επιλογής είναι ένας αλγόριθµος 

ταξινόµησης, συγκεκριµένα ένα είδος σύγκρισης επιτόπου. Έχει  χρονική 

πολυπλοκότητα, καθιστώντας την αναποτελεσµατική σε µεγάλες λίστες, και γενικά 

εκτελείται χειρότερα από τον παρόµοιο αλγόριθµο εισαγωγής. Ο αλγόριθµος επιλογής 

σηµειώνεται για την απλότητά του και έχει πλεονεκτήµατα απόδοσης σε σχέση µε πιο 

περίπλοκους αλγόριθµους σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν η βοηθητική µνήµη 

είναι περιορισµένη. 

 Ο αλγόριθµος διαιρεί τη λίστα εισόδου σε δύο µέρη: την υπο-λίστα στοιχείων που 

έχουν ήδη ταξινοµηθεί, η οποία είναι κατασκευασµένη από αριστερά προς τα δεξιά στο 

µπροστινό (αριστερά) της λίστας και η υπο-λίστα στοιχείων που αποµένουν προς 

ταξινόµηση που καταλαµβάνουν το υπόλοιπο της λίστα. Αρχικά, η ταξινοµηµένη λίστα 

είναι κενή και η διαχωρισµένη λίστα δεν είναι ολόκληρη η λίστα εισροών. Ο αλγόριθµος 

O(n2 )
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προχωρά µε την εύρεση του µικρότερου στοιχείου (ή του µεγαλύτερου, ανάλογα µε τη 

σειρά ταξινόµησης) στην αδιάθετη λίστα, αλλάζοντάς το µε το αριστερό στοιχείο χωρίς 

διαλογή (το βάζουµε σε ταξινοµηµένη σειρά) και µετακινώντας τα όρια υποδιαιρέσεων 

ένα στοιχείο προς τα δεξιά . Η µοναδικότητα του αλγόριθµου επιλογής σε σύγκριση µε 

άλλες αλγόριθµους ταξινόµησης είναι  ότι η χρονική αποτελεσµατικότητά του είναι 

τετραγωνική, οπότε υπάρχει ένας αριθµός αλγορίθµων ταξινόµησης που έχουν καλύτερη 

χρονική πολυπλοκότητα από τον αλγόριθµο επιλογής. Ακόµα και τότε, λαµβάνοντας 

υπόψη τον αριθµό των ανταλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν, ο αριθµός των ανταλλαγών 

θα είναι n-1 τόσο στη χειρότερη όσο και στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, η χρονική 

αποδοτικότητα του αλγόριθµου επιλογής σεβόµενη αριθµό ανταλλαγών είναι γραµµική. 

Αυτή η ιδιότητα διακρίνει τον αλγόριθµο επιλογής θετικά σε σχέση µε πολλούς άλλους 

αλγόριθµους ταξινόµησης. 

Αποδοτικότητα 

 Η επιλογή του αλγόριθµου επιλογής δεν είναι δύσκολη να αναλυθεί σε σύγκριση 

µε άλλους αλγόριθµους ταξινόµησης, δεδοµένου ότι κανένας από τους βρόχους δεν 

εξαρτάται από τα δεδοµένα στο πίνακα. Η επιλογή του ελάχιστου απαιτεί τη σάρωση n 

στοιχείων (λαµβάνοντας n-1 συγκρίσεις) και στη συνέχεια την αλλαγή στην πρώτη θέση. 

Η εύρεση του επόµενου µικρότερου στοιχείου απαιτεί τη σάρωση των υπόλοιπων n-1 

στοιχείων και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθµός των συγκρίσεων είναι 

 

2.7.1 Επιλογή ελάχιστου για τον αλγόριθµο επιλογής 
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2.7.2 Επιλογή ελάχιστου για τον αλγόριθµο επιλογής µε αριθµητική 
πρόοδο

i = (n −1)+1
2i=1

n−1

∑ (n −1) = 1
2
n(n −1) = 1

2
(n2 − n)



και µε χρήση της αριθµητικής πρόοδου: 

2.7.2 Επιλογή ελάχιστου για τον αλγόριθµο επιλογής µε αριθµητική πρόοδο 

που είναι πολυπλοκότητας  από την άποψη του αριθµού των συγκρίσεων. Κάθε 

µια από αυτές τις σαρώσεις απαιτεί και µια ανταλλαγή για n-1 στοιχεία (το τελευταίο 

στοιχείο είναι πάντα στη θέση του). 

2.7.5 Quick sort(partition allocation type)

 Ο αλγόριθµος quicksort (µερικές φορές ονοµάζεται τύπος κατανοµής 

κατατµήσεων) είναι ένας αποτελεσµατικός αλγόριθµος ταξινόµησης, ο οποίος 

χρησιµεύει ως συστηµατική µέθοδος τοποθέτησης στοιχείων ενός αρχείου τυχαίας 

προσπέλασης ή µιας σειράς σε µια σειρά. [30]Αναπτύχθηκε από τον Βρετανό επιστήµονα 

υπολογιστών Tony Hoare το 1959 [31] και δηµοσιεύθηκε το 1961, εξακολουθεί να είναι 

ένας κοινώς χρησιµοποιούµενος αλγόριθµος για τη διαλογή. [32] Όταν εφαρµόζεται 

καλά, µπορεί να είναι περίπου δύο ή τρεις φορές γρηγορότερα από τους κύριους 

ανταγωνιστές του, τη συγχώνευση ειδών και τον heapsort 

O(n2 )
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2.7.1 Επιλογή ελάχιστου για τον αλγόριθµο επιλογής

(n −1)+ (n − 2)+ ...+1= i
i=1

n−1

∑



Ο quicksort είναι ένας τύπος σύγκρισης, που σηµαίνει ότι µπορεί να ταξινοµεί 

αντικείµενα οποιουδήποτε τύπου για τα οποία ορίζεται µια σχέση "µικρότερη 

από" (συνήθως µια συνολική τάξη). Οι αποδοτικές εφαρµογές του quicksort δεν είναι 

σταθερές, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν διατηρείται η σχετική σειρά των ίδιων 

αντικειµένων διαλογής. O quicksort µπορεί να λειτουργήσει τοπικά σε έναν πίνακα, 

απαιτώντας µικρές επιπλέον ποσότητες µνήµης για την εκτέλεση της ταξινόµησης. Είναι 

πολύ παρόµοιος µε τον αλγόριθµο selection sort, εκτός από το ότι δεν επιλέγει πάντοτε 

το κόµµατι της χειρότερης περίπτωσης. 

Η µαθηµατική ανάλυση του quickSort δείχνει ότι, κατά µέσο όρο, ο αλγόριθµος παίρνει 

 συγκρίσεις για την ταξινόµηση n στοιχείων. Στη χειρότερη περίπτωση, 

κάνει  συγκρίσεις, αν και αυτή η συµπεριφορά είναι σπάνια. 

Ο αλγόριθµος 

 Ο quicksort είναι ένας αλγόριθµος διαίρεσης και κατακράτησης. Ο quicksort 

διαιρεί πρώτα έναν µεγάλο πίνακα σε δύο µικρότερες υπο-συστοιχίες: τα χαµηλά 

στοιχεία και τα υψηλά στοιχεία. Ο quicksort µπορεί στη συνέχεια να ταξινοµήσει 

αναδροµικά τις υπο-συστοιχίες. Τα βήµατα είναι: 

 1. Επιλέξτε ένα στοιχείο, που ονοµάζεται pivot, από τον πίνακα. 

 2. Διαµερισµός: αναδιατάξτε τη συστοιχία έτσι ώστε όλα τα στοιχεία µε τιµές 

µικρότερες από τον άξονα να έρχονται πριν από τον άξονα, ενώ όλα τα στοιχεία µε τιµές 

µεγαλύτερες από τον άξονα έρχονται µετά από αυτόν (ίσες τιµές µπορούν να πάνε ο 

καθένας). Μετά από αυτό το διαχωρισµό, ο άξονας είναι στην τελική του θέση. Αυτό 

ονοµάζεται λειτουργία διαίρεσης. 

O(n logn)

O(n2 )
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 3. Εφαρµόστε αναδροµικά τα παραπάνω βήµατα στην υποδιάταξη στοιχείων µε 

µικρότερες τιµές και χωριστά στην υποδιάταξη στοιχείων µε µεγαλύτερες τιµές. 

Η βασική περίπτωση της υποτροπής είναι συστοιχίες µεγέθους µηδέν ή ενός, οι οποίες 

είναι εξ ορισµού, έτσι ώστε να µην χρειάζεται ποτέ να ταξινοµηθούν. 

Τα βήµατα επιλογής και διαµέρισης µπορούν να γίνουν µε διάφορους τρόπους. η επιλογή 

συγκεκριµένων σχεδίων υλοποίησης επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την απόδοση του 

αλγορίθµου. 

Ανάλυση χειρότερης περίπτωσης 

 Το πιο µη ισορροπηµένο διαµέρισµα προκύπτει όταν ένας από τους υποτοµείς 

που επέστρεψε από τη διαχωριστική ρουτίνα έχει µέγεθος n - 1. Αυτό µπορεί να συµβεί 

αν ο άξονας περιστροφής είναι το µικρότερο ή το µεγαλύτερο στοιχείο στη λίστα ή σε 

ορισµένες εφαρµογές όταν όλα τα στοιχεία είναι ίσα. 

Εάν αυτό συµβαίνει επανειληµµένα σε κάθε διαµέρισµα, τότε κάθε αναδροµική κλήση 

επεξεργάζεται µια λίστα µεγέθους µικρότερη από την προηγούµενη λίστα. Συνεπώς, 

µπορούµε να κάνουµε n - 1 ένθετες κλήσεις πριν φτάσουµε σε µια λίστα µεγέθους 1. 

Αυτό σηµαίνει ότι το δέντρο κλήσεων είναι µια γραµµική αλυσίδα n - 1 ένθετων 

κλήσεων. Η i-κλήση κάνει O(n-1) εργασίες για να δηµιουργείσει το διαµέρισµα και 

  έτσι σε αυτή την περίπτωση ο quicksort παίρνει χρόνο . Σi=0
n (n − i) =O(n2 ) O(n2 )
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Βέλτιστη ανάλυση 

 Στην πιο ισορροπηµένη περίπτωση, κάθε φορά που εκτελούµε ένα διαµέρισµα, 

διαιρούµε τη λίστα σε δύο σχεδόν ίσα κοµµάτια. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε αναδροµική 

κλήση επεξεργάζεται µια λίστα µε το ήµισυ του µεγέθους. Συνεπώς, µπορούµε να 

κάνουµε µόνο  ένθετες κλήσεις πριν φτάσουµε σε µια λίστα µεγέθους 1. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο βάθος του δέντρου κλήσεων είναι . Αλλά δεν υπάρχουν δύο κλήσεις 

στο ίδιο επίπεδο του δέντρου. Έτσι, κάθε επίπεδο κλήσεων χρειάζεται µόνο χρόνο  

όλα µαζί (κάθε κλήση έχει κάποια σταθερή γενική επιβάρυνση, αλλά δεδοµένου ότι 

υπάρχουν µόνο  κλήσεις σε κάθε επίπεδο, αυτό υποδιαιρείται στον παράγοντα . 

Το αποτέλεσµα είναι ότι ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µόνο χρόνο . 

2.7.6 Merge sort

 Στην επιστήµη των υπολογιστών, ο αλγόριθµος συγχώνευσης είναι ένας 

αποτελεσµατικός αλγόριθµος ταξινόµησης βασισµένος στη σύγκριση γενικής χρήσης. Οι 

περισσότερες υλοποιήσεις παράγουν µια σταθερή ταξινόµηση, πράγµα που σηµαίνει ότι 

η σειρά των ίσων στοιχείων είναι η ίδια στην είσοδο και στην έξοδο. [33]Ο αλγόριθµος 

συγχώνευσης είναι ένας αλγόριθµος διαίρεσης και κατάκτησης που εφευρέθηκε από τον 

John von Neumann το 1945. [34]Μια λεπτοµερής περιγραφή και ανάλυση της 

συγχώνευσης από τη βάση προς την κορυφή εµφανίστηκε σε µια έκθεση των Goldstine 

και von Neumann ήδη από το 1948.  

 Εννοιολογικά, ένα είδος συγχώνευσης λειτουργεί ως εξής: 

1. Διαχωρίστε τη µη διαλεγµένη λίστα σε n υπο-λίστες, η κάθε µία περιέχει ένα στοιχείο 

(µια λίστα µε ένα στοιχείο θεωρείται ταξινοµηµένη). 

log2 n

log2 n

O(n)

O(n) O(n)

O(nlogn)
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2. Επαναχρησιµοποιείστε τις υποκατηγορίες για να δηµιουργήσετε νέες ταξινοµηµένες 

υπο-λίστες, µέχρι να παραµείνει µόνο µία υπο-λίστα. Αυτή θα είναι η ταξινοµηµένη 

λίστα. 

Αποδοτικότητα 

 Κατά τη διαλογή n αντικειµένων, η συγχώνευση έχει µια µέση και χειρότερη 

περίπτωση απόδοσης του . Αν ο χρόνος ταξινόµησης για µια λίστα µήκους n 

µε χρήση αλγορίθµου συγχώνευσης είναι , τότε η επανάληψη  

προκύπτει από τον ορισµό του αλγορίθµου (εφαρµόστε τον αλγόριθµο σε δύο 

καταλόγους το ήµισυ του µεγέθους της αρχικής λίστας και προσθέστε τα n βήµατα που 

λαµβάνονται για τη συγχώνευση των δύο λιστών που προκύπτουν). Η κλειστή µορφή 

προκύπτει από το κύριο θεώρηµα για επαναλήψεις διαίρεσης-κατακράτησης. 

Στη χειρότερη περίπτωση, ο αριθµός των συγκρίσεων που κάνει ο αλγόριθµος 

συγχώνευσης αποτελείται από τους αριθµούς ταξινόµησης. Οι αριθµοί αυτοί είναι ίσοι ή 

ελαφρώς µικρότεροι από , που είναι µεταξύ 

και . 

Για µεγάλο n και την τυχαία ταξινοµηµένη λίστα εισόδου, συγχωνεύουµε τον 

αναµενόµενο (µέσο) αριθµό των συγκρίσεων προσέγγισης α · n λιγότερες από τη 

χειρότερη περίπτωση όπου  

Στη χειρότερη περίπτωση, η συγχώνευση κάνει περίπου 39% λιγότερες συγκρίσεις από ό, 

τι ο quicksort στη µέση περίπτωση. Όσον αφορά τις κινήσεις, η συγχώνευση της 

χειρότερης περίπτωσης της ταξινόµησης είναι  - η ίδια πολυπλοκότητα µε την 

O(nlogn)

T (n) T (n) = 2T (n /2) + n

(n⌈logn⌉ − 2⌈logn⌉ + 1) (nlogn − n + 1)

(nlogn + n + O(logn))

a = −1+ 1
2k +1

≈ 0.2645
k=0

∞

∑

O(nlogn)
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καλύτερη περίπτωση του quicksort, και η συγχώνευση της καλύτερης περίπτωσης 

ταξινοµείται µε τις µισές επαναλήψεις ως τη χειρότερη περίπτωση. 

Ο αλγόριθµος συγχώνευσης είναι πιο αποτελεσµατικός από τον quicksort για ορισµένους 

τύπους λιστών αν τα δεδοµένα που µπορούν να ταξινοµηθούν µπορούν να 

προσεγγιστούν αποτελεσµατικά µόνο διαδοχικά και είναι εποµένως δηµοφιλής σε 

γλώσσες όπως η Lisp, όπου οι διαδοχικές δοµές δεδοµένων είναι πολύ συχνές. Σε 

αντίθεση µε ορισµένες (αποδοτικές) υλοποιήσεις του quickSort, η συγχώνευση είναι 

σταθερή. 

2.7.8 Topological sorting

 Στην επιστήµη των υπολογιστών, η τοπολογική ταξινόµηση ή τοπολογική σειρά 

ενός κατευθυνόµενου γραφήµατος είναι µια γραµµική διάταξη των κορυφών της έτσι 

ώστε για κάθε κατευθυνόµενη ακµή u,v  από την κορυφή u έως την κορυφή v, η u 

έρχεται πριν από την v στην σειρά. Για παράδειγµα, οι κορυφές του γραφήµατος µπορεί 

να αντιπροσωπεύουν εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν και οι άκρες µπορεί να 

αντιπροσωπεύουν περιορισµούς που πρέπει να εκτελεστεί µία εργασία πριν από την 

άλλη. σε αυτήν την εφαρµογή, µια τοπολογική ταξινόµηση είναι απλώς µια έγκυρη 

ακολουθία για τις εργασίες. Μια τοπολογική ταξινόµηση είναι εφικτή εάν και µόνο εάν 

το γράφηµα δεν έχει κατευθυνόµενους κύκλους, δηλαδή εάν είναι ένα κατευθυνόµενο 

ακυκλικό γράφηµα (DAG). Οποιοδήποτε DAG έχει τουλάχιστον µία τοπολογική 

ταξινόµηση και υπάρχουν γνωστοί αλγόριθµοι για την κατασκευή µιας τοπολογικής 

ταξινόµησης σε οποιοδήποτε DAG σε γραµµικό χρόνο. 

E(u, v)
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Η κανονική εφαρµογή της τοπολογικής ταξινόµησης είναι ο προγραµµατισµός µιας 

σειράς εργασιών ή εργασιών µε βάση τις εξαρτήσεις τους. Οι εργασίες 

αντιπροσωπεύονται από κορυφές και υπάρχει µια άκρη από το x στο y εάν η εργασία x 

πρέπει να ολοκληρωθεί προτού να ξεκινήσει η εργασία y (για παράδειγµα, όταν πλένετε 

ρούχα, το πλυντήριο πρέπει να τελειώσει πριν τοποθετήσουµε τα ρούχα στο 

στεγνωτήριο) . Στη συνέχεια, µια τοπολογική ταξινόµηση δίνει µια σειρά για να 

εκτελεστούν οι επόµενες εργασίες. Η τοπολογική ταξινόµηση αποτελεί τη βάση 

αλγορίθµων γραµµικής χρονικής διάρκειας για την εύρεση της κρίσιµης διαδροµής 

του έργου, µιας σειράς ορόσηµων και εργασιών που ελέγχουν το µήκος του συνολικού 

χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

Στην επιστήµη των υπολογιστών, οι εφαρµογές αυτού του τύπου προκύπτουν στον 

προγραµµατισµό διδαγµάτων, στην ταξινόµηση των τύπων των κυττάρων κατά την 

ανασύνθεση των τιµών των τύπων σε υπολογιστικά φύλλα, στη λογική σύνθεση, στον 

προσδιορισµό της σειράς των εργασιών κατά τη διαδικασία παραγωγής του 

προγράµµατος, στη σειριακή επεξεργασία δεδοµένων και στην επίλυση των εξαρτήσεων 

συµβόλων στους συνδέσµους. Χρησιµοποιείται επίσης για να αποφασιστεί µε ποια σειρά 

να φορτωθούν πίνακες µε βάση τα ξένα κλειδιά στις βάσεις δεδοµένων. 

2.7.2 Έγκυρα τοπολογικά είδη σε γράφηµα 
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Αποδοτικότητα 

 Οι συνηθισµένοι αλγόριθµοι για τοπολογική ταξινόµηση έχουν γραµµικό χρόνο 

λειτουργίας  στον αριθµό των κόµβων συν τον αριθµό των ακµών, ασυµπτωτικά, 

 

 

Ο(|V | + | E |)
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2.7.2 Το γράφημα έχει πολλά έγκυρα τοπολογικά είδη, όπως:

• 5, 7, 3, 11, 8, 2, 9, 10 (οπτική από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω)

• 3, 5, 7, 8, 11, 2, 9, 10 (πρώτα διαθέσιμη κορυφή με μικρότερο αριθμό)

• 5, 7, 3, 8, 11, 10, 9, 2 (πρώτα τα λιγότερα άκρα)

• 7, 5, 11, 3, 10, 8, 9, 2 (πρώτα διαθέσιμη κορυφή με τις μεγαλύτερες αριθμήσεις)

• 5, 7, 11, 2, 3, 8, 9, 10 (προσπαθώντας από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά)

• 3, 7, 8, 5, 11, 10, 2, 9 (αυθαίρετη)



3
Κώδικας υλοποίηση και ανάλυση

 Στα πλαίσια της µελέτης της τοπολογικής ταξινόµησης σε ακυκλικά γραφήµατα 

αναπτύχθηκε κώδικας σε γλώσσα προγραµµατισµού python που έχει ως είσοδο το νέφος 

ενός κατευθυνόµενου ακυκλικού γραφήµατος και ως έξοδο την τοπολογική ταξινόµηση 

που προκύπτει. 

 Κλάση Graph: 

Υλοποιήθηκε για την αναπαράσταση του γράφου. Αποτελείται από τις κλάσεις 

__init__(self,vertices), addEdge(self,u,v), topologicalSortUtil(self,v,visited,stack), 

topologicalSort(self), showGraph(self). 

__init__(self,vertices): ορισµός µεταβλητής graph µε χρήση της συνάρτησης 

defaultdict() που δηµιουργεί τη λιστα µε ακµών κορυφών 

addEdge(self,u,v): ορισµός της συνάρτησης για εισαγωγή ακµώνν στο γράφηµα που 

ορίζει η κλάση G.  
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topologicalSortUtil(self,v,visited,stack): Αναδροµική συνάρτηση που χρησιµοποιείται 

από την topologicalSort(). Σηµειώνει τον τρέχοντα κόµβο ότι έχει επισκεφθεί. Ανακτεί 

όλες τις κορυφές διπλά από αυτήν. Βάζει τη τρέχουσα κορυφή στη στοίβα µε τα 

αποτελέσµατα. 

topologicalSort(self): Η συνάρτηση που θα µας δώσει την τοπολογική ταξινόµηση. 

Σηµειώνει όλες τις κορυφές ότι δεν έχουν επισκεφθεί. Καλεί αναδροµικά την 

topologicalSortUtil() για να αποθηκεύσει την τοπολογική ταξινόµηση των κορυφών. 

showGraph(self):  Η συνάρτηση που µας εκτυπώνει οπτικοποιηµένα το νέφος του 

ακυκλικού γραφήµατος που δίνουµε ως είσοδο. 
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Ο συνολικός κώδικας παρουσιάζεται παρακάτω : 
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from collections import defaultdict  

import numpy as np 

import networkx as nx 

import matplotlib.pyplot as plt 

class Graph:  

 def __init__(self,vertices):  

  self.graph = defaultdict(list) 

  self.V = vertices 

 def addEdge(self,u,v):  

  self.graph[u].append(v) 

 def topologicalSortUtil(self,v,visited,stack):  

  visited[v] = True 

  for i in self.graph[v]:  

   if visited[i] == False:  

         self.topologicalSortUtil(i,visited,stack)  

  stack.insert(0,v)  

 def topologicalSort(self):  

  visited = [False]*self.V  

  stack =[]  

  result = [] 

  for i in range(self.V):  

   if visited[i] == False:  

     self.topologicalSortUtil(i,visited,stack)  

  print stack  
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 def showGraph(self):  

  print self.graph 

  G=nx.Graph(self.graph) 

  for v in G.nodes(): 

   G.node[v]['state']=v 

  pos = nx.spring_layout(G) 

  nx.draw(G, pos) 

  node_labels = nx.get_node_attributes(G,'state') 

  nx.draw_networkx_labels(G, pos, labels = node_labels) 

  plt.show() 

print g.showGraph() 

g.topologicalSort()  



Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για τις εκάστοτε εισόδους που 

τροφοδοτήσαµε στο σύστηµα. 

Πρώτη δοκιµή: 
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3.1 Είσοδος για τη πρώτη δοκιµή.

3.2 Οπτικοποίηση εισόδου πρώτης δοκιµής



 

Δεύτερη δοκιµή: 
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3.3 Αποτέλεσµα τοπολογικής ταξινόµησης του δοσµένου νέφους της 

πρώτης δοκιµής

3.4 Είσοδος για τη δεύτερη δοκιµή
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3.5 Οπτικοποίηση εισόδου δεύτερης δοκιµής

3.6 Αποτέλεσµα τοπολογικής ταξινόµησης του 

δοσµένου νέφους της δεύτερης δοκιµής



Τρίτη δοκιµή: 
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3.7 Είσοδος για τη τρίτη δοκιµή

3.8 Οπτικοποίηση εισόδου τρίτης δοκιµής
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3.9 Αποτέλεσµα τοπολογικής ταξινόµησης του 

δοσµένου νέφους της τρίτης δοκιµής



4
Συμπεράσματα και μελέτη

4.1 Αξία της τοπολογικής ταξινόμησης

 Οι πρακτικές εφαρµογές της τοπολογικής ταξινόµησης είναι πολλές. Για 

παράδειγµα σε ένα πρόγραµµα εργασιών η εργασία Ε2 µπορεί να έχει ως 

προαπαιτούµενο να έχει ολοκληρωθεί η εργασία Ε1. Όπως αναφέραµε και στο κεφάλαιο 

2 η σχέση αυτή µπορεί να αποτυπωθεί µε τη µορφή Ε1<Ε2. Η τοπολογική ταξινόµηση 

είναι χρήσιµη σε τέτοιου είδους εφαρµογές καθώς εξασφαλίζει ότι δε θα εµφανισθεί προς 

το τέλος της ταξινόµησης εργασία που θα έχει ως προαπαιτούµενη άλλη εργασία που 

έχει εµφανισθεί νωρίτερα στη διάταξη της ταξινόµησης. 

 Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω παίρνοντας ως παράδειγµα τη πρώτη δοκιµή µας 

από το κεφάλαιο 3, θα µπορούσαµε να τη παραλληλίσουµε µε µια πρακτική εφαρµογή. 

Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε ότι κάθε κόµβος είναι και µια εργασία για τις οποίες 

ορίζουµε τα παρακάτω. Έχουµε 10 εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στο γράφο της 

εικόνας 4.1.1 και έχουµε 9 ακµές οι οποίες παρουσιάζουν τις συσχετίσεις των εργασιών 

αυτών. 
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4.1.1 Οπτικοποίηση εργασιών σε γράφο 

Ως αποτέλεσµα παίρνουµε την τοπολογική ταξινόµηση της εικόνας 4.1.2, την οποία 

µπορούµε να θεωρήσουµε ως µια πιθανή εκδοχή για το πως πρέπει να εκτελεστούν οι 

εργασίες ώστε να καλύπτονται οι κατάλληλες σχέσεις µεταξύ τους. 
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4.1.1 Οπτικοποίηση εργασιών σε γράφο

4.1.2 Οπτικοποίηση τοπολογικής ταξινόµησης 

εργασιών



4.1.2 Οπτικοποίηση τοπολογικής ταξινόµησης εργασιών 

Σε πραγµατική εφαρµογή θα µπορούσε να υλοποιηθεί παράλληλα και ένα περιβάλλον 

διαχείρισης του προγράµµατος, φιλικό προς το χρήστη το οποίο να χρησιµοποιείται από 

επιχειρήσεις και φορείς ώστε να βγάζουν το πρόγραµµα των εργασιών τους, ή ακόµα και 

το πρόγραµµα σπουδών για µαθήµατα που έχουν προαπαιτούµενα εκπλήρωσης. 
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4.2 Προοπτικές χρήσης της τοπολογικής ταξινόμησης
  

 Σε έναν κόσµο όπου τα σύνθετα δίκτυα αποτελούν ένα ολοένα και πιο σηµαντικό 

µέρος της επιστήµης, είναι ενδιαφέρον να δούµε πως οι αλγόριθµοι ταξινόµησης έχουν 

άµεση εφαρµογή σε αυτά.   

 Συγκεκριµένα η τοπολογική ταξινόµηση έχει εφαρµοστεί σε πολύ γνωστά 

κοινωνικά µέσα δικτύωσης όπως το linkedin. Αν στο σηµείο που βρίσκουµε το 

gatekeeper εφαρµόσουµε τοπολογική ταξινόµηση, έχουµε ως αποτέλεσµα ένα social 

networking. Έτσι, µπορούµε να δηµιουργήσουµε εφαρµογές που προτείνουν γνωστούς 

µας, θέσεις εργασίες παρόµοιες µε αυτές που ψάχνουµε αλλά και σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο, προτάσεις δικτυώσεις µεταξύ κοινών ενδιαφερόντων. 
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