
EGADB - EXPERIMENTAL GRAPH ALGORITHMS DATABASE 

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

In het onderzoek naar algoritmen voor problemen op grafen bestaat de wens om resultaten van  

algoritmen te vergelijken. Het doel van het project is het ontwerpen en implementeren van een 

systeem waar 

• Grafen in kunnen worden opgeslagen 

• Resultaten van experimenten voor grafen kunnen worden opgeslagen, liefst op een 

automatische manier 

• De gegevens met behulp van een webinterface kunnen worden geraadpleegd en gezocht 

• Een API zodat onderzoekers makkelijk resultaten kunnen insturen en testcases kunnen 

opvragen 

• Additionele functionaliteit, zoals visualisatie van grafen of de algoritmen wordt geboden. 

Er bestaat op dit moment een systeem, dat in 2003 gemaakt is: TreewidthLib 

zie http://www.cs.uu.nl/research/projects/treewidthlib/.   Wat betreft de onderhoudbaarheid, 

zoekgemak, het gemak van het zoeken van nieuwe resultaten en beveiligingsaspecten zijn er flinke 

verbeteringen op TreewidthLib mogelijk. Het huidige systeem wordt op dit moment gebruikt in het 

wetenschappelijk werk aan de graafalgoritmen in Utrecht en op andere plekken in de wereld. 

Het huidige systeem kent o.a., als begrippen: grafen, categorieën grafen (graphclasses.org), graaf 

measures (waardes die je voor een graaf wil berekenen), algoritmen (bovengrens heuristieken, 

ondergrens heuristieken, exacte algoritmen, voorbewerkingsalgoritmen (preprocessing)), experimenten, 

met allerlei relaties tussen deze begrippen. Naast het opnieuw ontwerpen van de database, het 

implementeren en maken van de webinterface, zou het project ook moeten bestaan uit het converteren 

van de gegevens van het bestaande systeem naar het nieuwe systeem, het maken van een manier om 

automatisch uit experimenten de data base te vullen, het implementeren van een aantal 

graafalgoritmen om zo de database automatisch met een aantal resultaten te vullen, en het visualiseren 

van de grafen. Bij voldoende tijd zouden ook de algoritmen zelf kunnen worden gevisualiseerd, en 

verdere statistische analyse op resultaten gedaan worden.  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Op veel plekken in de wereld wordt onderzoek aan grafen en netwerken gedaan. Experimenteel 

onderzoek is daarbij een belangrijke, groeiende component, maar vaak nog minder ontwikkeld dan het 

theoretische onderzoek. Voor het vergelijken van resultaten van verschillende groepen zijn tools nodig: 

een belangrijke daarbij is een database als bedoeld in dit project. Het systeem wat we nu hebben heeft 

zijn beperkingen: het is moeilijk te onderhouden, toevoegen van gegevens gaat nu alleen handmatig per 

stuk, het is erg toegesneden op treewidth, en minder geschikt voor andere problemen in de 

grafentheorie, etc. Een goed systeem zou een goede impuls kunnen geven aan zowel het experimentele 



onderzoek in de Algorithms and Complexity groep op het gebied van  algoritmen op grafen en 

netwerken, als voor dit onderzoek wereldwijd.  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

Het project combineert vragen uit de wereld van de databases (waar studenten een database voor een 

echte, uitdagende toepassing ontwerpen en vormgeven) en de moderne algoritmiek. Het resultaat zal 

worden ingezet (in geval van een succesvol genoeg project) in vooraanstaand wetenschappelijk 

onderzoek op verschillende plekken in de wereld. 
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