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הזוגות כל עבור הפתרון את תחזיק jה־ המטריצה שקיבלנו. המטריצות כל את נשמור הנתון. הסדר לפי פלויד־וורשל את נריץ .1
.i < j ש כך (i, j)

האלכסון. על שלילי מספר בה שיש הראשונה המטריצה היא מה נבדוק .2

מ היוצאים ביותר הקצרים המסלולים את יתן זה הפוכות. הקשתות בו ,G′ הגרף ועל ,G הגרף על yומ־ xמ־ דייקסטרא נריץ .3
.u ; y ; vו־ u ; x ; v מסלול בין המינימום את נחפש .yו־ xל־ והנכנסים

הם הקשתות כשמשקלי הדלק, ותחנות s, tמ רק המורכב חדש גרף נבנה הדלק). (תחנות L ב קודקוד מכל דייקסטרה נריץ .4
החדש. הגרף על דייקסטרא נריץ אחרת. ואינסוף L ל־ ושווה קטן המרחק אם ביניהם המרחקים

לתרגול (בדומה ביותר קל מסלול על שנמצאות הקשתות ושמירת דייקסטרה הרצת ע"י ביותר הקלים המסלולים גרף את נמצא .5
נזרוק מהמיון. מספר תואם צומת לכל כעת טופולוגית. אותו למיין ניתן ולכן אציקלי, גרף התקבל .(4 שאלה ־ בלמן־פורד על
סדר לפי דינמי תכנון בעזרת v ל x מ המסלולים מספר c[v] את נחשב v קודקוד לכל .yל־ x בין שאינם הצמתים כל את
ביותר הקלים המסלולים מספר .y ל v מ המסלולים מספר f [v] את נחשב דומה בצורה .c[v] =

∑
u→v c[u] הטופולוגי: המיון

הגרף. בגודל ליניארי זמן לוקחות הפעולות כל לדייקסטרה פרט .c[w] · f [z] הוא w → z קשת דרך שעוברים

מינימלי־זרימה חתך משפט לפי זוגי, אי המקסימלית הזרימה שגודל מכיוון כלשהי, מקסימלית זרימה בהינתן הוכחה: נכון. .6
שווה, היא חתך כל דרך שעוברת הזרימה גודל מינימלי. חתך בכל נמצאת e∗ ולכן זוגי, אי גם המינימלי החתך גודל מקסימלית,

.e∗ גם בפרט רוויות, הקשתות כל ולכן החתך, לגודל שווה העוברת הזרימה מינימלי חתך דרך בפרט ולכן

פתרון: .7

e∗ של הקיבול את שהגדלנו אחרי f לפי השיורי הגרף את נחשב ב־1. או ב־0 או לגדול יכול הזרימה גודל MCMF לפי (א)
משפר. מסלול ונחפש ב־1,

,e∗ דרך ושעובר זרימה בו שיש מסלול מציאת ע"י s ל t מ 1 בגודל זרימה "נחזיר" אחרת סיימנו, רוויה לא e∗ הקשת אם (ב)
אחרי כן, ואם מקסימלית, זרימה זוהי קיים לא אם משפר, מסלול שוב נחפש כעת .1 ב זה מסלול לאורך הזרימה והורדת

מקסימלית. זרימה נקבל זה מסלול על זרימה שנוסיף

.G ב f∗ מקסימלית זרימה נמצא ראשית פתרון: .8

מינימלי חתך קיים אז f∗ מגודל קטן המקסימלית הזרימה גודל אם מקסימלית. זרימה שוב ונחפש ב־1 e קיבול את נוריד (א)
אותו. חוצה e ש

חתך כל חוצה e אזי f∗ מגודל גדול המקסימלית הזרימה גודל אם מקסימלית. זרימה שוב ונחפש ב־1 e קיבול את נגדיל (ב)
גדל. המינימליים החתכים כל גודל ולכן מינימלי,
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