
Lista 6 – niektóre zagadnienia sprawiające trudność

Reprezentacja grafu – należy wziąć pod uwagę, że graf może być skierowany lub nieskierowany 

oraz wagi mogą przyjmować również wartości ujemne także z dziedziny liczb rzeczywistych

I. Uwzględnienie wag w reprezentacji

a)postać macierzowa – standardowo w miejscu braku połączenia wpisuje się wartość, która nigdy 

nie wystąpi w zbiorze wartości wag

b)macierz incydencji – z powodu możliwości występowania grafów skierowanych (gdzie do 

oznaczenia wierzchołków krawędzi grafu używa się wartości dodatnich i ujemnych (-1 i 1) oraz 

wag ujemnych, reprezentacja polegająca na tym, że połączenie oznaczamy wartością wagi (zamiast 

1) nie zdaje egzaminu dla grafu skierowanego z możliwością wystąpienia ujemnych wag. Wagi 

można przechowywać w dodatkowej tablicy jednowymiarowej o rozmiarze E. 

II. Złożoność operacji  w liście krawędzi (zakładamy implementację w postaci klasycznej listy,

a nie tablicy)

Uwaga ogólna! Przy szacowaniu złożoności algorytmów grafowych korzysta się z dwóch 

parametrów – ilości wierzchołków V i ilości krawędzi E. Chociaż wartość E jest pochodną ilości 

wierzchołków (dla danego grafu E=a*V2, gdzie a  jest stałą), to z tej zależności nie należy korzystać

(chociaż na stronach www czasami  korzystając z tej zależności się upraszcza złożoność – wtedy 

tak oszacowana złożoność jest mniej dokładna niż z użyciem E)

a) sprawdzenie czy dana krawędź istnieje  -  w najgorszym przypadku przeszukamy całą listę o 

długości E więc złożoność wynosi O(E)

b) dodawanie nowej krawędzi –  miejsce dodawania nie jest istotne, więc możemy dodać na 

początek listy stąd złożoność O(E)

c) usuwanie krawędzi – najpierw należy ją znaleźć  (złożoność O(E) ), sama operacja usuwania po 

znalezieniu ma złożoność O(1) więc O(E)+O(1)=> O(E)

d) sprawdzanie stopnia – należy przejrzeć w najgorszym przypadku całą listę  => O(E)

e)złożoność pamięciowa – ilość elementów na liście jest równa ilości krawędzi, więc O(E)

 



III. Złożoność operacji  w liście incydencji 

Zakładamy klasyczną reprezentację przedstawioną wyżej, czyli macierz incydencji jest 

dwuwymiarową tablicą o rozmiarach E x V (oznaczmy tą macierz przez M dla dalszej analizy)  

oraz jest dodatkowa tablica na wagi o rozmiarze E – oznaczmy ją przez W). Zakładamy, że nasze 

tablice zajmują pamięć w sposób optymalny – każda zmiana rozmiaru wymaga realokacji (operacja 

realokacji polega na przydzieleniu nowego miejsca w pamięci i skopiowania wszystkich elementów

do nowego miejsca – ponieważ złożoność przydzielenia nowego miejsca wynosi O(1) a 

skopiowanie O(EV)  - mamy skopiować EV elementów – stąd cała operacja relokacji ma złożoność

O(EV)

a) sprawdzenie czy dana krawędź istnieje  (krawędź jest identyfikowana przez dwa wierzchołki v1, 

v2 jak podano na liście 6 – stąd v1 i v2 są parametrami funkcji sprawdzającej istnienie krawędzi)

for i:=1 to E do

if M[i, v1] != 0 AND M[i,v2] != 0 then

return true; //istnieje

return false;  //nie istnieje

 -  w najgorszym przypadku krawędzi nie będzie i pętla wykona się E razy – stąd złożoność O(E)

b) dodawanie nowej krawędzi – należy najpierw realokować tablice. Następnie należy wpisać na 

ostatniej pozycji M[E, v1]=1, M[E,v2]=1. Zatem dla tablicy M złożoność poszczególnych operacji 

wynosi O(1)+O(EV)+O(1)=> O(EV). Jeżeli weźmiemy pod uwagę tablicę W ( O(1) + O(E)+O(1)->

O(E) ) to sumaryczna złożoność O(EV)+O(E) = O(EV)

c) usuwanie krawędzi -  należy

– znaleźć krawędź → O(E)

– zmniejszyć  tablicę  M  realokacją → O(EV)

– zmniejszyć  tablicę  W  realokacją   → O(E) 

zatem końcowa złożoność O(EV)+O(E) → O(EV)

d) sprawdzanie stopnia  (v – sprawdzany wierzchołek) 

stopien:=0

for i:=1 to E do

if M[i, v] = 1 then //1 oznacza  początek krawędzi

stopien:=stopien+1;

zatem końcowa złożoność wynosi O(E)



e)złożoność pamięciowa  - tablica o wymiarach ExV oraz tablica o rozmiarze E → O(EV)

Alternatywną reprezentacją tablicy M byłaby  lista kolumn . Zaletą takiej reprezentacji byłaby 
mniejsza złożoność operacji dodawania krawędzi i usuwania. 


