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בין החיתוך אמ"מ Bjל־ Aiל בין קשת קיימת .Bi צמתי ב' צד .Ai, צמתי – א' צד צדדי/ דו בגרף Perfect Matching נחשב .1
בחיתוך. איבר נחזיר שנמצא, קצת כל עבור ריק. אינו הקבוצות

הקודקוד. של המקורי הקיבול יהיה בינהם הקשת של הקיבול יציאה. וצומת כניסה צומת ־ צמתים לשני צומת כל נפצל א. .2
מקסימלית. לזרימה אלגוריתם נריץ

עם תהיה מ־1 גדול קיבול עם קשת שכל הקשתות את לשנות אפשר מ־1, גדולה זרימה להיכנס יכולה לא צומת שלכל מכיוון ב.
1־0. רשת על דיניץ של האלגוריתם את להריץ ואפשר צמתים, לשכפל צריך לא .1 קיבול

.|3V| בגודל זרימה קיימת האם נבדוק רק בתרגול, שעשינו למה זהה .3

בתרגול שלמדנו האלגוריתם בעזרת נחשב ..e = (u, v) נניח .w(e)מ־ שווה גדול משקל בעלות Gב־ הקשתות כל את נוריד .4
ניתן, לא אז זרים מסלולים kמ־ יותר קיימים אם .vל־ u בין בקשתות זרים מסלולים kמ יותר קיימים שנשאר בגרף האם

זר. מסלול מכל קשת נוריד אחרת

עם בקשת אותה לבצע שיכולות למכונות משימה כל נחבר המכונות. ב' צד המשימות א' צד צדדי, דו בגרף זרימה רשת נחשב .5
נבצע .k קיבול פרמטר עם קשת לבור מכונה מכל קשת נחבר ב' ובצד ,1 קיבול עם משימה לכל מהמקור קשת נחבר .1 קיבול

המשימות. שמספר שגודלה זרימה למצוא שניתן המינימאלי kל־ בינארי חיפוש

לכל המקור את נחבר .Actors והשחקנים Investors המשקיעים קבוצת עם צדדי דו בגרף זרימה רשת בעזרת נפתור .6
בקיבול בקשת שיהיה דורש שהוא לשחקן משקיע כל בין נחבר המשקיע. של כסכום קיבול עם Investors המשקיעים קבוצת
־ שישתתפו המשקיעים יהיה הפלט T,S. מינימאלי חתך נמצא השחקן. של כמשכורת קיבול עם לבור שחקן כל נחבר אינסוף,

.T ∩Actor Sהשחקנים, ∩ Investors,

(מצגת התחלה נקודת למציאת באלגוריתם להשתמש ,z+ − z−שליליים אי משתנים בשני z המשתנה את להחליף ־ 1 פתרון .7
אופטימלי. פתרון למצוא כדי סימפלקס באלגורים ולהשתמש ליניארי), בתכנון 2 הרצאה

נותנים האחרונים האילוצים שני של קומבינציה ולכן 3x− 2y − z + 4x+ 4y ל שווה המטרה שפונקציית לב נשים ־ 2 פתרון
בוודאי שיוויון), עבורים יש (כלומר הדוקים אלו אילוצים שני בה פיזיבילית השמה נמצא אם .(53) המטרה לפונקציית עליון חסם

(x = 3.5, y = 8.5, z = −11.5 (לדוגמא: לפתרון מובילות אלגבריות פעולות מספר אופטימלי. פתרון משרה זו השמה

האילוצים: .e בקשת מועבר i מסוג משאב כמה שיציין xe
i משתנה יהיה i משאב ולכל e קשת לכל .8

משתנה. לכל חיוביות אילוצי •

.c(e)מ קטן דרכה שמעבירים המשאבים שסכום שיוודא אילוץ יהיה ,e קשת לכל •

.i מסוג משאב עבור זרימה שימור שמתקיים נוודא ,ti או si שאינו קודקוד לכל •

.tiל־ i מסוג משאבים di ויכנסו siמ i מסוג משאבים di שיצאו שיבטיח אילוץ נוסיף •

בהן. שעוברים המשאבים עבור הקשתות עלויות סכום של של הכוללת העלות את למינימום מביאה המטרה פונקצית
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