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A diplomamunkára kiírt feladat 

A megfelelő szakirodalom megismerése 

Windows alkalmazás fejlesztése, mely 

gráfalgoritmusokat szemléltet 

Szélességi keresés, mélységi keresés, 

minimális feszítőfa keresés működésének 

nyomon követése 

Súgórendszer készítése 

 

 



Új gráf létrehozása, betöltése, mentése 
 

Gráfok megjelenítése grafikusan 
 

Gráfokon végzett algoritmusok szemléltetése, 

futásuk nyomon követése 
 

Az algoritmusok által használt változók 

értékeinek megjelenítése 

A bemutató program 
Főbb funkciók 



A program funkciói 
Új gráf létrehozása 

Új gráf létrehozása ablak 

 

Csúcspontok és élek 

fülön megadható a 

csúcsok száma, a gráf 

irányítottsága, illetve az 

élek súlya. Ha két pont 

között van él, akkor a 

súllyal jelezzük, ha nincs 

akkor nem írunk súlyt.  

 

Minimum három csúcs és 

két él megadása kötelező. 



A program funkciói 
Új gráf létrehozása 

A csúcsok 

koordinátáinak 

megadása 

 

Összes mező 

megadása kötelező. 

Ezek alapján rajzolja 

ki a program a gráfot. 

 

Az OK gombbal a 

gráf a kívánt helyre 

menthető. 



A program funkciói 
Megjelenítés grafikusan 

A csúcspontokon 

az őstől való 

távolság látható. 

A csúcsok melletti 

vastagított szám 

pedig a csúcs 

azonosítója. 

(sorszáma) 

 

Az éleken az él 

súlya látható. 



A program funkciói 
Algoritmusok megjelenítése 

A szemléltetett 

algoritmus 

pszeudókódja. 

A kijelölés mutatja hol 

tart a futás. A kijelölt sor 

mindig a következő 

végrehajtandó 

utasításon áll.  

 

 

 

 

 



A program funkciói 
Változók értékeinek megjelenítése 

A szemléltetett algoritmusok változóinak, és azok értékeinek 

megjelenítésére szolgáló felület. 

 

Minden lépés után frissül 



A hosszabb változó értékek számára felbukkanó ablak. (dupla 

kattintás) 

A program funkciói 
Változók értékeinek megjelenítése 



Szélességi és mélységi keresés esetén az Út kirajzolás gomb 
segítségével történik az út kirajzolása. 

Minimális feszítőfa keresés esetén a feszítőfa folyamatosan „bővül” 
újabb élekkel, melyeket a program vastag piros éllel jelöl. 

 
 

Út az 1-es csúcsból a 9-es 
csúcsba 

 

 

Ha nem létezik út, akkor 
hibaüzenetet ad. 

A program funkciói 
Út kirajzolás 



Töréspont legördülő lista kiválasztás 

Pszeudókódban a sorszámok előtt történő kattintás 

Egy töréspont elhelyezése 

Törésponton Folyamatos futtatás esetén a végrehajtás meg fog 

állni. 

Töréspont módosítása futás  

közben 

 

Piros nyíl jelzi a töréspont 

helyét. 

A program funkciói 
Töréspont elhelyezés 



Szélességi keresés futás közben 



Mélységi keresés futás közben 



Minimális feszítőfa keresés futás közben 



Továbbfejlesztési lehetőségek 

 

Újabb algoritmus szemléltetése 

 

Gráfok létrehozásának továbbfejlesztése 

 (létrehozás egér segítségével) 



VÉGE 


