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1 Achtergrond

In het (hypothetische) computerspel Ages of Civilization wordt de ontwikke-
ling van de beschaving van een volk gesimuleerd. Gedurende het spel kan de
speler het volk uitvindingen laten doen; deze geven de speler dan bepaalde
voordelen gedurende het spel.

Veel van de uitvindingen kunnen pas gedaan worden als bepaalde andere
uitvindingen gedaan zijn. Kijk bijvoorbeeld in het plaatje hieronder. Als je
de uitvinding graafalgoritmen wilt doen, moet je eerst de uitvindingen gra-
fentheorie en algoritmiek gedaan hebben. Hiervoor is nodig dat je daarvoor
rekenen gedaan hebt, en daarvoor dan weer schrift. Het wiel of logistiek zijn
niet nodig voordat graafalgoritmen wordt gedaan.

het wiel
logistiek

schrift graafalgoritmen
grafentheorie

algoritmiek
rekenen

Voor het computerspel Ages of Civilization moet een stuk programma-
tuur gemaakt worden, dat de speler een mogelijke volgorde van uitvindingen
suggereert. Dit kan gebeuren gedurende het spel, waarbij de speler al som-
mige uitvindingen gedaan heeft.

2 Model als gerichte acyclische graaf

Het probleem kan gemodelleerd worden als een probleem op gerichte acycli-
sche grafen (directed acyclic graphs). Gegeven zijn:
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• Een gerichte acyclische graaf G = (V,A). De knopen representeren
de uitvindingen; pijlen geven de volgorde weer: als er een pijl (u, v) is
dan kan uitvinding v pas gedaan wordt nadat uitvinding u is gedaan.

• Een deelverzameling van de knopen S ⊆ V . Deze verzameling geeft
aan welke uitvindingen er al gedaan zijn.

• Een knoop x ∈ V − S.

Gevraagd wordt om de uitvindingen die nodig zijn voor x te geven, en
een mogelijke volgorde waarin deze uitvindingen gedaan kunnen worden.
Dit is de verzameling Uv = {w ∈ V − S | er is een pad van w naar x}. Voor
de volgorde moet gelden: als y, z ∈ Uv, en (y, z) ∈ A, dan komt y eerder
dan z in de volgorde.

3 Technische beschrijving

U maakt een Java-programma dat de volgende dingen doet:

• Het leest een gerichte acyclische graaf (directed acyclic graph) in, vol-
gens het hieronder beschreven formaat.

• Het leest een verzameling knopen S in.

• Het leest een knoop v in.

• Het geeft een volgorde van knopen, die uitvindingen v mogelijk maakt.

De input is in een file, die het programma inleest. De file heeft achter-
eenvolgens:

• Een regel met daarop het aantal knopen en pijlen in de graaf.

• Voor elke pijl in de graaf een regel met twee getallen: het nummer van
de beginknoop en de eindknoop van de pijl.

• Een regel met één getal: het aantal bekende uitvindingen

• Een regel met de nummers van de bekende uitvindingen, gescheiden
door spaties.

• Een regel met één getal: het nummer van de knoop x.

Je uitvoer is een rij getallen: de nummers van de uitvindingen die gedaan
moeten worden in een mogelijke volgorde. Merk op:

• Er kunnen meerdere volgordes mogelijk zijn. Je hoeft er maar één te
geven.

• Je moet alleen uitvindingen geven die echt nodig zijn, en je moet geen
uitvindingen geven die al gedaan zijn.
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4 Voorbeeld

Stel, dit is de input file:

7 7
1 2
2 3
2 6
7 5
3 4
6 4
4 5
2
1 7
4

De file representeert deze graaf:

1 2
3

4
56

7

waarbij uitvindingen 1 en 7 bekend zijn. Een mogelijke oplossing is:

2 6 3

5 Looptijd

Als er n uitvindingen zijn, en m pijlen in de graaf, dan moet Uw algoritme
in O(n + m) tijd lopen.

6 De opdracht

Uw opdracht is het maken van een Java programma, dat bovenstaand pro-
bleem oplost, conform bovenstaande specificatie. U moet Uw programma
alleen maken. Let op een goede leesbaarheid, een nette opmaak, en voorzie
Uw programma van helder commentaar. Leg duidelijk uit in het commen-
taar hoe Uw algoritme werkt.

Oplossingen zonder duidelijk commentaar worden foutgerekend!
U moet Uw programma inleveren via het submit systeem, uiterlijk vrij-

dag 25 januari 2008, 23.00 uur.
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