
 .5פתרון תרגיל בית 

 

 .1שאלה 

הקשת חייבת להיות בחתך , מכיוון שכמות הזרימה אי זוגית max flow-min cutלפי המשפט , נכון

 .ובזרימה המקסימאלית כל קשתות החתך המינימאלי רוויות, המינימאלי

 .2שאלה 

נשים לב שערך הזרימה יכול לגדול ,   אחרי שהגדלנו  fמחשבים את הגרף השיורי לפי : 'סעיף א

לכן אם קיים מסלול בגרף השיורי הגדלנו את הזרימה באחד . max flow min cut)שוב )באחד בלבד 

 . וסיימנו אחרת לא ניתן לשפר את הזרימה

שמכיל  tל  sאחרת נניח מוצאים מסלול היכן שיש זרימה בין , לא רוויה סיימנו   אם הקשת : ' סעיף ב

מורידים את הזרימה באחת לאורך המסלול מחשבים גרף שיורי ומנסים , (BFSפעמיים )   את 

 .להגדיל באחת את הזרימה

 .3שאלה 

 *fראשית נחשב את ערך הזרימה המקסימאלית 

אז קיים חתך מינימאלי  f*-1שווה ל  המקסימאלית עם ערך הזרימה, 1ב  eנוריד את קיבול : 'סעיף א

 .חוצה אותו  eש

אז היא חוצה כל  *f גדול ממש מ המקסימאלית  עם ערך הזרימה, 1ב  eנעלה את קיבול : 'סעיף ב

 .חתך מינימאלי

 .4שאלה 

   ל  קיימת קשת בין   Biצמתי ' צד ב, Aiצמתי  –' בגרף דו צדדי צד א perfect matchingנחשב 

∅מ החיתוך בין הקבוצות אינו ריק  "אמ הינם מכל קשת ניקח אחד ממספרי  Tהקבוצה  .        

 החיתוך 

 .5שאלה 

המכונות נחבר כל משימה למכונות ' המשימות צד ב' צד א,  נחשב רשת זרימה בגרף דו צדדי

' ובצד ב, 1נחבר קשת מהמקור  לכל משימה עם קיבול .  1שיכולות לבצע אותה בקשת עם קיבול 

המינימאלי שניתן  Kחיפוש בינארי ל נבצע, Kנחבר קשת מכל מכונה לבור קשת עם  פרמטר קיבול  

 .להזרים ברשת זו זרימה כמספר המשימות

 .6שאלה 

 .| V|3האם קיימת זרימה בגודל  נבדוקזהה בדיוק למה שעשינו בתרגול רק 

 .7שאלה 

נחשב בעזרת האלגוריתם  e=(u,v)נניח .  w(e)בעלות משקל גדול שווה מ Gנוריד את כל הקשתות ב

קיימים  אם.  vל uמסלולים זרים בקשתות בין  kם בגרף שנשאר קיימים יותר מ שלמדנו בתרגול הא

 .אז לא ניתן אחרת נוריד קשת מכל מסלול זר מסלולים זרים kיותר מ



 

 .8שאלה 

נחבר  Actorsוהשחקנים  Investors עם קבוצת המשקיעים נפתור בעזרת רשת זרימה בגרף דו צדדי 

עם קיבול כסכום של המשקיע נחבר בין כל משקיע  Investors את המקור לכל קבוצת המשקיעים

. נחבר כל שחקן לבור עם קיבול כמשכורת של השחקן, לשחקן שהוא דורש שיהיה בקיבול אינסוף

 .S,Tנמצא חתך מינימאלי 

 . S   Actors השחקנים ,  Investors S -הפלט יהיה המשקיעים שישתתפו 

 


