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Dette er den fjerde og siste obligatoriske oppgaven. Den skulle i utgangspunk-
tet ta for seg grafalgoritmer, men grunnet kort frist har oppgaven blitt redusert.

Praktisk Informasjon

Det er med disse oppgavene dere skal f̊a den nødvendige erfaringen dere trenger,
s̊a det kreves at alle innleveringer skal være individuelt arbeid. Det er selvsagt
til lov å hjelpe hverandre, men den endelige besvarelsen skal være et resultat av
eget arbeid. Besvarelser som viser tegn plagiering vil bli underkjente.

Dere kan selv velge hvilket spr̊ak dere vil implementere algoritmene i, men
hvis dere skulle trenge hjelp kan det være greit å holde seg til enten Java, C#
eller C (eller SML for spesielt interesserte). B̊ade kode og tekst skal samles i en
enkel rapport som s̊a sendes til meg p̊a lars.v.magnusson@hiof.no. Rapporten
skal være i pdf-format og skal være strukturert i henhold til oppgavene. Dere
st̊ar fritt i om koden legges direkte inn i besvarelsesteksten som figurer eller om
dere legger den til som appendix og bruker refaranser.

Oppgave 1 - Implementer Dijkstra

Dere skal implementere Dijkstra algoritmen for å finne korteste vei i en graf.
Pseudokoden for algoritmen er gitt under.
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Init-Single-Source og Relax er hjelpealgoritmer for å finne korteste vei
i en graf. Extract-Min henter ut minste element fra en prioritetskø.

Oppgave2 - Finn Korteste Vei

I denne oppgaven skal dere bruke Dijkstra algoritmen for å finne korteste vei.

A

Dere skal bygge en graf for veinettet i Østfold. Dere f̊ar bestemme detaljniv̊aet
selv, men grafen skal innehold minst 20 steder. Stedene som er tilknyttet med
en direkte forbindelse skal ha en kant mellom seg som antyder avstanden mellom
stedene. Grafen skal inkluderes i rapporten.

Bruk Dijkstra algoritmen for å finne korteste vei mellom ulike lokasjoner i
Østfold og rapporter rutedetaljene.

B

Dere skal lage en (eller flere) graf(er) som representerer spillbrett. Hver node
er en posisjon p̊a brettet og det er kanter mellom nabonoder som antyder hvor
mye liv som vil g̊a tapt for å krysse mellom to noder.

Poenget er å finne den veien mellom to posisjoner p̊a brettet som gir minst
mulig poeng i.e. den veien som gjør minst skade.

Lykke til!
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