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Контрольні питання і завдання для самостійної роботи 
 
1. Наведіть приклади задач, в яких застосовується графове подан-

ня моделі. 
2. Розгляньте класичну модель відносин типу “любовний трикутник”. Чи є 

відповідний граф орієнтованим? Зваженим? Мережним? Зв’язним? 
3. Зобразіть принципову схему рис. 2.1, а у вигляді графу{вершини – еле-

менти, ребра – провідники} і у вигляді графу{вершини – сигнали, ребра – пере-
творення}. Чи є ці моделі ізоморфними? А гомеоморфними? 

4. Зобразіть фрагмент карти рис. 2.1, г у вигляді неорієнтованого графу. 
Опишіть його матрицями суміжності і інциденції.  

5. Припустимо, що деякі з вулиць на рис. 2.1, г мають односторонній рух. 
Опишіть такий граф матрицями суміжності та інциденції. Порівняйте отримані 
матриці з матрицями попереднього завдання. 

6. Складіть графову модель для розв’язання задачі пошуку найкоротшого 
шляху по карті рис. 2.1, г при наявності вулиць з одностороннім рухом. 

7. Дайте означення основним операціям з графами.  
8. Які операції над графами є однозначними, а які ні? 
9. Які операції над графами приводять до гомеоморфних моделей, а які до 

ізоморфних? 
10. Оцініть топологічну ентропію двох графових моделей, які відрізня-

ються на одну вершину і відповідні ребра. 
11. Дано матрицю можливих з'єднань комп'ютерів. Скласти алгоритм зна-

ходження схеми з'єднань для побудови лінійної комп'ютерної мережі мінімаль-
ної довжини. 

12. У чому сутність методу пошуку в ширину? 
13. У чому сутність методу пошуку в глибину?  
14. У чому сутність методу гілок та границь? 
15. Дайте визначення цикла, гамільтонова цикла, дерева, кістякового де-

рева.  
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