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 .13.7.0: תאריך

 נוגה אלון ואיריס גאבר: יםמרצ

 ורני הוד אולונצקי טלנהבס:  תרגליםמ

 

 .שעות 1: משך הבחינה

 .כתוב משני הצדדים, אחד A4דף : חומר עזר מותר

 .יש לענות על כולן. שאלות 6חן במב

  נקודות 00 -מהשאלות יזכו אותך ב 5תשובות נכונות ומלאות על, 

 .נקודות 300 -ותשובות נכונות על כל השאלות ב 

  יש להשתדל לקצר  .הבמסגרת המתאימ התשובה לכל שאלה להופיעעל

 .ולא לחרוג מן המסגרות שהוקצו להם, בהסברים

  אך יש למסרה, בלבד כטיוטא תשמשמהבחינה מחברת. 

 הטופס בסוף. המבחן בטופס כתיבתה לפני כםתשובת את היטב וודא 

 ". חירום" במקרי לשימוש, נוסף מסגרות זוג מצורף

 האפשר ככל יעילה להיות צריכה באלגוריתם העוסקת שאלה לכל התשובה ,

 .מתאים בהסבר ומלווה

 פשוט לגרף נההכוו ,אחרת מצוין לא אם, לגרפים חסותשמתיי השאלות בכל 

 .(מקבילות קשתות ובלי לולאות בלי)
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 1שאלה 
 

שימצא  תארו אלגוריתם יעיל ככל האפשר. י רשימות שכנות"מיוצג עה G=(V, E)מכוון לא נתון גרף 

לאו דווקא )מסילות  k-ב Gכך שאפשר לכסות את כל הקשתות של  kאת המספר הקטן ביותר 

 .מסילות כאלה kוימצא גם , כשכל קשת מופיעה במסילה אחת בדיוק (וטותפש

 

 :יעילות 

 :והסבר אלגוריתם

 



 2שאלה 
 

, Vקבוצת צמתים  על אותהG3=(V, E3), G2=(V, E2), G1=(V, E1)  לא מכוונים גרפים 3נתונים 

, wi: Ei → {1,2,…,|V|}נתונות גם שלוש פונקציות משקל  .י רשימות שכנות"ע יםמיוצגכולם 

 אלגוריתם יעיל ככל האפשר תארו.Gi ,1≤i≤3 עבור Ti=(V, Ei)ונתונים עצים פורשים מינימליים 

 .G=(V, E1  E2  E3)גרף העץ פורש מינימלי עבור שימצא 

 

 :יעילות 

 :אלגוריתם והסבר

 



 3שאלה 

 

w : E → R ית עם פונקצית משקל חיוב י רשימות שכנות"מיוצג עה G=(V, E)נתון גרף מכוון 
נתון ו +

sV
 vVהבודק האם לכל  אלגוריתם יעיל ככל האפשר תארו. f : V → Rנתונה פונקציה , בנוסף.  

 .בגרף v-ל s-מסמן את המרחק הקצר ביותר מ (s,v)כאשר , (s,v)=f(v)מתקיים 

 

 :יעילות 

 :והסבר אלגוריתם

 



 4שאלה 

וזרימת  2ויש בה זרימה חוסמת שערכה  1בול כל קשת יהראו דוגמא לרשת זרימה אציקלית שבה ק( א
 .11מקסימום שערכה 

 
 :דוגמא והסבר

 
הוכיחו שמספר . 2או  1כל קשת שבה קיבול  tובור  sעם מקור  G=(V, E) נתונה רשת זרימה( ב

O(E)בריצה על רשת זו אינו עולה על  Dinicהפאזות של האלגוריתם של 
1/2. 

 

 

 



 5שאלה 

 *שמכילה בדיוק הופעה אחת של הסימן  {*} סופי ב"מעל א P=P[1]P[2]…P[m]תבנית נתונה 

תארו אלגוריתם יעיל ככל . ב "מעל הא T=T[1]T[2]…T[n]כמו כן נתון טקסט (.  ac*ba:למשל)

י הצבת תת מחרוזת כלשהיא ''ע P-שמתקבלת ממכיל מחרוזת כלשהיא  Tהאפשר שיקבע האם 

 (.החל מהאות השניה ac*ba את התבניתמכיל  dacdababdטקסט ה: למשל) *במקום 

 

 :יעילות 

 :והסבר אלגוריתם

 



 6שאלה 

מספרים שלמים מסודרים  nנתונה סדרה של : משחקים במשחק הבא ,B-ו A ,נבונים שחקנים שני

השחקנים משחקים לסירוגין כשכל אחד בתורו לוקח את המספר הימני ביותר . בשורה משמאל לימין

הוא  Aשחקן ה עבורערך ה, בסיום המשחק. משחק ראשון Aשחקן ה.שמאלי ביותראו את המספר ה

, באופן דומה, הוא Bשחקן ה עבורערך ה .בחר B-סכום המספרים שהוא בחר פחות סכום המספרים ש

, לכן ;מטרת כל שחקן להשיג ערך מירבי. בחר A-סכום המספרים שהוא בחר פחות סכום המספרים ש

ערך הו 2הוא  Aוהשחקנים משחקים אופטימלית אזי הערך  עבור  1,3 יתתהתחלהאם הסדרה , למשל

 .4הוא  Bוהערך עבור  -4 הוא Aאזי הערך עבור  3, 8, 1היא  תיתהתחלהאם הסדרה ו, -2הוא  Bעבור 

 

 .Aאת ערך המשחק עבור השחקן  nבאורך  בהינתן סדרה, תארו אלגוריתם יעיל ככל האפשר שיחשב

 :יעילות 

 :סבראלגוריתם וה

 



 :"חירום"מסגרת 



 :"חירום"מסגרת 

 


