
BFS1.CPP 

// Breadth First Search (BFS) = търсене в широчина 

#include<iostream> 

#include<vector> 

#include<queue> 

using namespace std; 

 

// променливи 

int n,m; // n = брой върхове, m = брой ребра 

const int MAX = 100; 

vector<int> graph[MAX]; // масив от вектори 

int visited[MAX]; 

 

// четене на графа 

void read() 

{ 

    cin >> n >> m; 

    for(int k=0;k<m;k++) 

    { 

        int u,v; 

        cin >> u >> v; 

        // добавяне на върха v като съсед на върха u 

        graph[u].push_back(v); 

        // добавяне на върха u като съсед на върха v 

        graph[v].push_back(u); 

    } 

} 

 

// търсене в широчина 

void bfs(int start) 

{ 

   queue<int> q;  

   q.push(start); 

   visited[start] = 1; 

   // докато опашката не е празна 

   while(!q.empty()) 

   { 

        // взимаме един елемент от опашката 

        int next = q.front(); 

        q.pop(); 

        cout << next << ": "; 

 

        // обикаляме всички съседни върхове 

        for(int i=0;i<graph[next].size();i++) 

        { 

            // следващ съсед на върха 

            int next_neibor = graph[next][i]; 

            cout << next_neibor << ", "; 

            // ако не е посетен го добавяме в 

опашката 

            if(visited[next_neibor]==0) 

            { 

                q.push( next_neibor ); 

                visited[ next_neibor ] = 1; 

            } 

        } 

        cout << endl; 

   } 

} 

// Главна функция 

int main() 

{ 

    read(); 

    int start; 

    cout << "Enter start: "; 

    cin >> start; 

    bfs(start); 

    return 0; 

} 

BFS2.CPP 

// Breadth First Search (BFS) = търсене в широчина 

#include<iostream> 

#include<vector> 

#include<queue> 

using namespace std; 

 

// променливи 

int n,m; // n = брой върхове, m = брой ребра 

const int MAX = 100; 

vector<int> graph[MAX]; // масив от вектори 

int visited[MAX]; 

 

// четене на графа 

void read() 

{ 

    cin >> n >> m; 

    for(int k=0;k<m;k++) 

    { 

        int u,v; 

        cin >> u >> v; 

        // добавяне на върха v като съсед на върха u 

        graph[u].push_back(v); 

        // добавяне на върха u като съсед на върха v 

        graph[v].push_back(u); 

    } 

} 

 

// брояч на пътя 

int counter = 0; 

 

// търсене в широчина 

int bfs(int start, int stop) 

{ 

   queue<int> q;  

   q.push(start); 

   visited[start] = 1; 

   // докато опашката не е празна 

   while(!q.empty()) 

   { 

        // взимаме един елемент от опашката 

        int next = q.front(); 

        q.pop(); 

        // проверка за последен елемент 

        if(next == stop) return counter; else 

counter++; 

        // обикаляме всички съседни върхове 

        for(int i=0;i<graph[next].size();i++) 

        { 

            // следващ съсед на върха 

            int next_neibor = graph[next][i]; 

            // ако който и да е от съседите е край то 

спираме 

            if(next_neibor == stop) return counter; 

            // ако не е посетен го добавяме в 

опашката 

            if(visited[next_neibor]==0) 

            { 

                q.push( next_neibor ); 

                visited[ next_neibor ] = 1; 

            } 

        } 

   } 

   return -1; 

} 

// Главна функция 

int main() 

{ 

    read(); 

    int start, stop; 

    cout << "Enter start and stop:" << endl; 

    cin >> start >> stop; 

    cout << "from [" << start << "] to [" << stop << 

"] lenght = " <<  bfs(start,stop) << endl; 

    return 0; 

}  



DFS1.CPP 

// Depth First Search (DFS) = търсене в дълбочина  

#include<iostream> 

#include<vector> 

#include<queue> 

using namespace std; 

 

// променливи 

int n,m; // n = брой върхове, m = брой ребра 

const int MAX = 100; 

vector<int> graph[MAX]; // масив от вектори 

int visited[MAX]; 

 

// четене на графа 

void read() 

{ 

    cin >> n >> m; 

    for(int k=0;k<m;k++) 

    { 

        int u,v; 

        cin >> u >> v; 

        // добавяне на върха v като съсед на върха u 

        graph[u].push_back(v); 

        // добавяне на върха u като съсед на върха v 

        graph[v].push_back(u); 

    } 

} 

 

// търсене в дълбочина 

void dfs(int start) 

{ 

 visited[start] = 1; 

    cout << endl << "start(" << start << ") "; 

 

 // обикаляме всички съседни върхове 

    for(int k=0;k<graph[start].size();k++) 

    { 

     int next_neibor = graph[start][k]; 

     cout << next_neibor << " "; 

       if(visited[next_neibor]) continue; 

     dfs( next_neibor ); // рекурсия 

    } 

    cout << "end(" << start << ") "; 

} 

 

// Главна функция 

int main() 

{ 

    read(); 

    int start; 

    cout << "Enter start: "; 

    cin >> start; 

    dfs(start); 

    return 0; 

} 

BFS2.CPP 

// Depth First Search (DFS) = търсене в дълбочина  

#include<iostream> 

#include<vector> 

#include<queue> 

using namespace std; 

 

// променливи 

int n,m; // n = брой върхове, m = брой ребра 

const int MAX = 100; 

vector<int> graph[MAX]; // масив от вектори 

int visited[MAX]; 

 

// четене на графа 

void read() 

{ 

    cin >> n >> m; 

    for(int k=0;k<m;k++) 

    { 

        int u,v; 

        cin >> u >> v; 

        // добавяне на върха v като съсед на върха u 

        graph[u].push_back(v); 

        // добавяне на върха u като съсед на върха v 

        graph[v].push_back(u); 

    } 

} 

 

// брояч на пътя 

int counter = 0; 

 

// търсене в дълбочина 

int dfs(int start, int stop) 

{ 

 visited[start] = 1; 

    //cout << endl << start << ": "; 

     

    // проверка за последен елемент 

    if(start != stop) counter++; 

 

 // обикаляме всички съседни върхове 

    for(int k=0;k<graph[start].size();k++) 

    { 

     int next = graph[start][k]; 

     //cout << next << ", "; 

     // проверка за последен елемент 

        //if(next == stop) return counter; else 

counter++; 

      

       if(visited[next] == 0)  

      dfs( next, stop ); // рекурсивно 

    } 

    return counter; 

} 

 

// Главна функция 

int main() 

{ 

    read(); 

    int start, stop; 

    cout << "Enter start and stop:" << endl; 

    cin >> start >> stop; 

    cout << "from [" << start << "] to [" << stop << 

"] lenght = " <<  dfs(start,stop) << endl; 

    return 0; 

} 


