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Κεφάλαιο 4 
 
Ελάχιστα Γεννητικά Δέντρα 
(Minimum Spanning Trees) 

Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τις  
αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. 



4.5  Ελάχιστο Γεννητικό Δέντρο 
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Ελάχιστο Γεννητικό Δέντρο 

Ελάχιστο Γεννητικό Δέντρο (Minimum Spanning Tree).  Δεδομένου ενός 

συνεκτικού γραφήματος G = (V, E) με βάρη ακμών πραγματικούς αριθμούς 

ce, ένα ελάχιστο γεννητικό δέντρο (MST) είναι ένα υποσύνολο ακμών T  

E τέτοιο ώστε  

• το T να είναι γεννητικό δέντρο και  

• το άθροισμα των βαρών των ακμών του να είναι ελάχιστο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο τύπος του Cayley (Caley’s formula).  Υπάρχουν nn-2 γεννητικά δέντρα 

για το πλήρες γράφημα Kn. 
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G = (V, E) T,  eT ce = 50 

το MST δεν μπορεί να επιλυθεί με brute force 
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Εφαρμογές 

Το MST είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα με πλήθος διαφορετικών εφαρμογών. 

 

 Σχεδιασμός δικτύων. 

– τηλεφωνικό, ηλεκτρικό, υδραυλικό, καλωδιακή τηλεόραση, δίκτυο υπολογιστών, 

οδικό δίκτυο 

 

 Αλγόριθμοι προσέγγισης για NP-hard προβλήματα. 

– πρόβλημα περιοδεύοντος πωλητή, Steiner tree 

 

 Έμμεσες εφαρμογές. 

– max bottleneck paths 

– LDPC codes for error correction 

– image registration with Renyi entropy 

– learning salient features for real-time face verification 

– reducing data storage in sequencing amino acids in a protein 

– model locality of particle interactions in turbulent fluid flows 

– autoconfig protocol for Ethernet bridging to avoid cycles in a network 

 

 Cluster analysis. 
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Άπληστοι αλγόριθμοι για το MST 

Αλγόριθμος του Kruskal.  Ξεκινάμε με το T ναι είναι αρχικά κενό T = . 

Εξετάζουμε τις ακμές σε αύξουσα σειρά κόστους. Εισάγουμε την ακμή e στο 

T εκτός εάν αυτό θα δημιουργούσε κύκλο. 

 

Αλγόριθμος αντίστροφης διαγραφής.  Ξεκινάμε με T = E.  Εξετάζουμε τις 

ακμές σε φθίνουσα σειρά κόστους. Διαγράφουμε την ακμή e από το T εκτός 

εάν αυτό θα χαλούσε τη συνεκτικότητα του T. 

 

Αλγόριθμος του Prim.  Ξεκινάμε με κάποιο αρχικό κόμβο s ως ρίζα και με 

μεγαλώνουμε με άπληστο τρόπο το δέντρο T από το s προς τα έξω. Σε 

κάθε βήμα, προσθέτουμε στο T την ακμή e με το μικρότερο βάρος από 

όσες ακμές έχουν ακριβώς ένα άκρο στο T. 

 

 

Παρατήρηση.  Και οι τρεις αλγόριθμοι υπολογίζουν ένα MST. 
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Άπληστοι Αλγόριθμοι 

Παραδοχή για λόγους απλότητας (simplifying assumption).  Όλα τα βάρη 

ακμών ce διαφέρουν μεταξύ τους.. 

 

Ιδιότητα τομής (cut property).  Έστω S ένα οποιοδήποτε υποσύνολο 

κόμβων, και έστω e η ακμή ελαχίστου κόστους με ακριβώς ένα άκρο στο S. 

Τότε το MST περιέχει την e. 

 

Ιδιότητα κύκλου.  Έστω C ένας οποιοσδήποτε κύκλος, και έστω f η ακμή 

μεγίστου κόστους του κύκλου C.  Τότε το MST δεν περιέχει την f. 

f  
C 

S 

e ανήκει στο MST 

e 

f δεν ανήκει στο MST 
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