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Τμήμα ΗΜΜΥ 

Τομέας Λογισμικού 

 

Μάθημα: Δομές Δεδομένων, 2013-14 

 

Εργασία 3, v1.0 
 

Θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός αλγορίθμου εξερεύνησης ενός γραφήματος. Εκτέλεση ενός 

παιγνίου επιρροής DeGroot σε κοινωνικό γράφημα. 

 

Σκοπός: Χρήση της γλώσσας Java και του περιβάλλοντος προγραμματισμού Eclipse. Σχεδιασμός ενός 

αλγορίθμου για την εξερεύνηση ενός άγνωστου γραφήματος. Υλοποίηση και εκτέλεση του αλγορίθμου 

στο project GraphSearch. Εκτέλεση του αλγορίθμου με online πρόβλημα στο server του εργαστηρίου. 

Εκτέλεση παιγνίου επιρροής DeGroot σε κοινωνικό γράφημα με δύο παίκτες που επιλέγουν κόμβους του 

δικτύου και τους χρηματίζουν ώστε να τους επηρεάσουν και μέσω αυτών όλο το κοινωνικό δίκτυο. 

 

Ατομική/ομαδική εργασία: Η εργασία είναι ατομική. Κάθε φοιτητής θα υποβάλει τη δική του 

υλοποίηση. 
 

Ζητούμενα: 

 

1. Να υλοποιήσετε τον αλγόριθμο εξερεύνησης του γραφήματος συμπληρώνοντας τη μέθοδο 

findResults() της κλάσης graphSearch.GraphSearch του project GraphSearch. 

2. Η μέθοδος findResults() θα πρέπει να επιστρέφει  

i. το id του κόμβου με το μεγαλύτερο βαθμό στο γράφημα καθώς και  

ii. το ποιος είναι ο βαθμός αυτός. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

κόμβοι με τον υψηλότερο βαθμό, μπορείτε να επιστρέψετε έναν οποιονδήποτε από 

αυτούς. Επιπλέον θα πρέπει  

iii. να υπολογίζει το πλήθος των κόμβων,  

iv. το πλήθος των ακμών του γραφήματος, 

v. ποιον ή ποιους κόμβους του κοινωνικού γραφήματος θα χρηματίσετε  και με ποιο 

χρηματικό ποσό τον καθένα ώστε να επηρεάσετε το κοινωνικό δίκτυο προς τη δική σας 

γνώμη. 

3. Τα αποτελέσματα της findResults() θα επιστρέφονται μέσω ενός αντικειμένου τύπου 

graphSearch.Result. 

 

 

Δοκιμαστικές εκτελέσεις: 

1. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον αλγόριθμο που θα υλοποιήσετε εκτελώντας τον όσες φορές θέλετε 

πάνω σε γραφήματα online στον server του εργαστηρίου. 

2. Στις δοκιμαστικές εκτελέσεις μπορείτε είτε να επιτρέπετε στον server να επιλέγει τις τιμές των 

παραμέτρων (δίνοντας τρεις παραμέτρους για την εκτέλεση), είτε να τις καθορίζετε εσείς 

(δίνοντας πέντε παραμέτρους για την εκτέλεση). 

3. Παράμετροι για την εκτέλεση εφαρμογής: 

[<verbose>] [<server-host>] [<server-port>] [<execution mode>] [<nodes>] [<seed>] 

 verbose: true ή false (true: περισσότερες πληροφορίες τυπώνονται κατά την εκτέλεση) 

 server-host: euclid.ee.duth.gr 

 server-port: 4475 

 execution-mode: 0 (για τις κανονικές εκτελέσεις) 

1 (για το συγκεκριμένο γράφημα κοινωνικού δικτύου) 

2 (για το συγκεκριμένο γράφημα μεγάλου σύνθετου κοινωνικού δικτύου) 

 nodes: το πλήθος των κόμβων του γραφήματος (έχει νόημα μόνο σε execution-mode 0) 

 seed: το seed για τη γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών (έχει νόημα μόνο σε execution-mode 0) 
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4. Παραδείγματα παραμέτρων για δοκιμαστικές εκτελέσεις: 

i. false euclid.ee.duth.gr 4475 0 100 123 

ii. false euclid.ee.duth.gr 4475 0 200 123 

iii. false euclid.ee.duth.gr 4475 0 

iv. false euclid.ee.duth.gr 4475 1 

v. false euclid.ee.duth.gr 4475 1 

 

5. Επίσημες εκτελέσεις: 

 Στις τελικές επίσημες εκτελέσεις του αλγορίθμου σας για την παράδοση της εργασίας θα πρέπει  

A. να κάνετε πέντε (5) εκτελέσεις με execution-mode 0 αφήνοντας τον server να επιλέξει το 

n και το seed 

B. να κάνετε μία (1) εκτέλεση με execution-mode 1, και 

C. να κάνετε μία (1) εκτέλεση με execution-mode 2. 

Συνολικά δηλαδή επτά (7) εκτελέσεις. Για κάθε επίσημη εκτέλεση, εάν δουλέψει σωστά ο 

κώδικάς σας, ο server σας επιστρέφει PROOF-OF-PARTICIPATION. 

Σημείωση: Μπορείτε να δοκιμάσετε πολλές "επίσημες" εκτελέσεις, αρκεί στο τέλος να 

υποβάλλετε 5 + 1 + 1 έγκυρα PROOF-OF_PARTICIPATION. 

 

 

Bonus - Το παίγνιο επιρροής σε κοινωνικό δίκτυο:  

Μετά από κάθε εξερεύνηση γραφήματος ο αλγόριθμός σας θα πρέπει να επιλέξει έναν αριθμό κόμβων του 

γραφήματος, τους οποίους θα "χρηματίσετε" ή θα "δωροδοκήσετε" για να ασκήσετε επιρροή στο 

κοινωνικό γράφημα. Στο τέλος, αφού καταγραφούν οι επιλογές όλων των φοιτητών για δύο συγκεκριμένα 

γραφήματα (execution-mode 1 και execution-mode 2), θα αποτιμηθεί ποια επιλογή κόμβων ασκεί την 

μεγαλύτερη επιρροή. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί μια παραλλαγή του μοντέλου δυναμικής της γνώμης 

(opinion dynamic) DeGroot. Θα εκτελεστεί στον server για κάθε ζεύγος απαντήσεων το εξής παιχνίδι: Για 

κάθε ζεύγος φοιτητών, θα αρχικοποιείται το γράφημα με τις επιλογές των φοιτητών και θα εκτελείται το 

μοντέλο DeGroot για να βρεθεί ποιος από τους δύο θα επηρεάσει περισσότερο το κοινωνικό δίκτυο προς 

τη δική του γνώμη.  

 

Από το συνολικό σκορ κάθε φοιτητή από τις εκτελέσεις για όλα τα ζευγάρια θα βγει η τελική κατάταξη. 

Το συνολικό σκορ κάθε φοιτητή θα προκύπτει από το πόσες νίκες έχει ο παίκτης του (πόσες φορές 

υπερίσχυσε ο παίκτης του), αλλά και τη συνολική επιρροή που άσκησε ο παίκτης του (αθροίζοντας την 

επιρροή που πέτυχε σε κάθε αναμέτρηση). 

 

Αυτό το μέρος της εργασίας έχει χαρακτήρα bonus. Δηλαδή οι εργασίες που θα πετύχουν την καλύτερη 

επιρροή στο παίγνιο κοινωνικής επιρροής θα έχουν βαθμολογικό μπόνους. 

 

Πως θα δηλώσετε τις επιλογές των κόμβων: Θα προσθέσετε μέχρι πέντε "χρηματισμούς" ή φακελάκια αν 

προτιμάτε, σε κόμβους του γραφήματος στο αντικείμενο res.myMove. Για παράδειγμα με την εντολή 

res.myMove.addNodeBribery(firstNode, 50); 

θα δοθεί χρηματικό ποσό (βάρος) στον κόμβο firstNode. Συνολικά μπορείτε να δώσετε μέχρι 200 μονάδες 

και να τις κατανείμετε το πολύ σε 5 διαφορετικούς κόμβους για να επηρεάσετε το κοινωνικό δίκτυο προς 

τη δική σας γνώμη (κατά σύμβαση, η γνώμη 0). 

 

Δοκιμές για το παίγνιο επιρροής: Σε κάθε εκτέλεση μπορείτε προαιρετικά να συμπληρώνετε και κινήσεις 

για τον υποτιθέμενο αντίπαλο που θέλει να επηρεάσει το κοινωνικό δίκτυο προς την αντίθετη γνώμη 

(κατά σύμβαση, τη γνώμη 1). Εάν η εκτέλεση του αλγορίθμου σας είναι επιτυχής ο server εκτελεί το 

παίγνιο επιρροής και σας επιστρέφει τις τελικές γνώμες στο κοινωνικό δίκτυο και το ποιος κέρδισε. 

Μπορείτε να κάνετε όσες δοκιμές θέλετε. Θα μετρήσουν στο τέλος οι 5 + 1 + 1 επίσημες εκτελέσεις που 

θα δηλώσετε μαζί με τα αντίστοιχα PROOF-OF-PARTICIPATION. 
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Οδηγίες για την εκτέλεση του κώδικα: 

 

 Δοκιμαστικές εκτελέσεις του αλγορίθμου μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές 

θέλετε. Ο server είναι online από τις 23-12-2013. 

 Για να καταχωρηθεί η επιτυχής εκτέλεση του αλγορίθμου θα πρέπει να τρέξετε τον αλγόριθμο 

σας το διάστημα 11/01/2013 00:00:00 μέχρι 14/01/2013 23:59:59.  

 Στον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά τις τιμές των 

μεταβλητών που ορίζονται στην αρχή του πηγαίου κώδικα της κλάσης graphSearch.GraphSearch. 

 
static int afm = 11111; // Ο πενταψήφιος ΑΜ στη μορφή 5XXXX 

static String firstname = "John"; // Το όνομα 
static String lastname = "Doe"; // Το επώνυμο 

 

Με τα παραπάνω στοιχεία θα καταγραφεί η επίσημη εκτέλεση του αλγορίθμου πάνω στο 

γράφημα που θα δημιουργήσει ο server του εργαστηρίου. 

 

 Στοιχεία για την online εκτέλεση του αλγορίθμου:  

 

A/A server-host server-port 

1 euclid.ee.duth.gr 4475 

 

 

Προθεσμία παράδοσης της εργασίας: 

 

Τρίτη 14/01/2013 

 

Παράδοση της εργασίας: 

 

1. Η παράδοση της εργασίας 3 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ στο eClass 

2. ΘΑ ΓΙΝΕΙ συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα υπάρχει στη διεύθυνση  

https://euclid.ee.duth.gr/~ds/ergasia3.php 

και θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία του κανονικού σας λογαριασμού όπως και στο eClass. 

3. Στη φόρμα αυτή θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, τα 5 + 1 + 1 PROOF-OF-PARTICIPATION 

και θα ανεβάσετε τον πηγαίο κώδικα που αναπτύξατε (αρχείο GraphSearch.java). Εάν κάποιος 

έχει παρέμβει σε περισσότερα από ένα αρχεία ή έχει δημιουργήσει επιπλέον αρχεία πηγαίου 

κώδικα θα πρέπει να τα συμπιέσει όλα σε ένα zip αρχείο και να ανεβάσει αυτό. 

4. Μπορείτε να συμπληρώσετε/διορθώσετε τα στοιχεία που θα υποβάλετε μέσω της φόρμας όσες 

φορές θέλετε, μέχρι να λήξει η προθεσμία υποβολής της εργασίας. 

5. Μην περιμένετε όλοι την τελευταία στιγμή για την υποβολή. 

. 
 

Υποστήριξη: 

 

Επιπλέον λεπτομέρειες για την εργασία είπαμε και θα πούμε στα μαθήματα και φροντιστήρια. 

Επίσης, μπορείτε να υποβάλλετε απορίες και παρατηρήσεις για την εργασία στο χώρο 

συζητήσεων του μαθήματος στο forum deece: 

 
https://www.deece.edu.gr/forum/viewtopic.php?f=198&t=8476 

https://euclid.ee.duth.gr/~ds/ergasia3.php
https://www.deece.edu.gr/forum/viewtopic.php?f=198&t=8476

