
 ג"תשע' בסמסטר 

                       אלגוריתמים

ניתן להסתמך על . יש להוכיח נכונות ולנתח את זמן הריצה, בכל שאלה בה אתם מציגים אלגוריתם: הנחיה כללית

 .טענות שהוכחו בכיתה

נגדיר את  .1
nK  על  (לא מכוון) שלםלהיות גרףn לאילו ערכי . קודקודיםn יש ב-

nK מעגל אוילר? 

 

קשיר( לאו דווקא פשוט)גרף : הוכיחו או הפריכו .2
1

יש דרגהלכל קודקוד  ם"םכיל מעגל אוילר אמ ומכוון 
2
 

 .זוגית

 

)יהי  .3 , )G V E של  גרף הקשתותנגדיר את . גרף לא מכווןG  להיות)(GL , הגרף שנוצר מ- G 

 לקודקוד G -ב  e י הפיכת כל קשת"ע
ev ב)(GL,  קודקודים  2ובין)(, GLvv fe   יש קשת

 :הוכיחו או הפריכו. G -יש קודקוד משותף ב f-ו  e ם לקשתות"אם

 .יש מעגל אוילר GL)( -יש מעגל אוילר אז ב  G -אם ב  .א

 .יש מעגל אוילר G -יש מעגל אוילר אז ב  GL)( -אם ב  .ב

 

 (.זוגית מדרגה צמתים של ידוע לא ומספר) זוגית-אי מדרגה צמתים kיש  בו וקשיר מכוון לא גרף נתון .4

kהאם) .בקשתות זרים, פשוטים דווקא לאו, מסלולים k/2 י"ע קשתותיו כל את לכסות שניתן הוכיחו  

 (?זוגי-יכול להיות אי

 

)  האבן את לשים מותר. (1-6עם הספרות )דומינו  אבני של קבוצה נתונה .5 , )x y לאבן  מימין ( , )z w 

wאם  x .שניתן הניחו. כזה שאין מצהיר או בשורה שלהן תקני סידור המחזיר יעיל אלגוריתם תארו 

 .מעלות 181-ב האבנים את לסובב גם

 

 

)נתון גרף .6 , )G V E   ל  1 –לא מכוון עם קודקודים ממוספרים מ||V . בהרצת אלגוריתם כלשהו

. קטן יותרהמספר ההאלגוריתם תמיד יבחר בקודקוד עם , קודקודים 2שיכול לבחור בשלב כלשהו בין 

 . תמיד יפלטו את אותו העץ 1שמורצים על הקודקוד עם המספר   DFS -ו  BFS: הוכיחו או הפריכו 

 

 ,אם קיים, כלשהוהמוצא מעגל יעיל  וריתםתארו אלג .7

|)על האלגוריתם לרוץ בזמן  –בגרף מכוון  .א | | |)O V E. 

|)על האלגוריתם לרוץ בזמן  – בגרף לא מכוון .ב |)O V. 

 

)וקשיר מכוון לא גרף נתונים .8 , )G V E ,צמתים וזוגVts , .או באדום צבועה בגרף קשת כל 

  . בכחול

                                                             
1

u,  ודקודיםלכל זוג קבו גרף   v V מ  קיים מסלול-u ל-v  מוגם מסלול-v ל-u. 

2
 דרגת קודקוד בגרף מכוון היא סכום דרגת הכניסה ודרגת היציאה שלו 

 

 במרץ 11להגשה עד  – 1תרגיל בית 



 קשתות של מינימאלי מספר דרך עובר אשר t -לsבין מסלול למציאת יעיל אלגוריתם תארו .א

 .(במסלול הכחולות הקשתות מספר מהו משנה לא) אדומות

 של מינימאלי מספר דרך יםעובר אשר t -לsביןמבין המסלולים , אשר מוצא יעיל אלגוריתם תארו .ב

 .מסלול עם מספר מינימאלי של קשתות כחולות, אדומות קשתות

 

לאחר כל משחק בין זוג : מבנה התחרות הוא כדלקמן. בספרד אליפות העולם בדוקים תיערך בחודש הבא .9

. כשנשאר שחקן בודד הוא מוכרז כאלוף הדוקים. (קואין תי(המפסיד מודח והמנצח נשאר , שחקנים

 .ולפיכך המשחקים משוחקים אחד אחרי השני, זמנית-אין מספיק שטח לשני משחקים בו באצטדיון

 

n בתחרות מתמודדים ותפקידו  מארגןהוא מהוועד ה רונאלדו. ליונלביניהם השחקן הנודע , שחקנים  

 מכריז, (פרט למשחק הגמר)בתחילת התחרות ולאחר כל משחק : כלומר, חקיםהוא להחליט על סדר המש

 .על שני המתמודדים בקרב הדוקים הבא רונאלדו

 

m צפה בתחרויות במהלך השנה ולכן ידועים לו רונאלדו xתמיד השחקן"פרטי מידע מהצורה    מנצח    

yx לא ייתכן)קונסיסטנטי  רונאלדוכמובן שהמידע בידי . "yקן את השח  yx ) וגם    , אך אינו

 .יודע מראש את תוצאות כל המשחקים האפשריים

 

צחון מובטח של ינ "קמבן"להחליט האם באפשרותו ל רונאלדותארו אלגוריתם יעיל באמצעותו יכול 

יזכה בוודאות בכל המשחקים שהוא משתתף  ליונלעליו לבחור סדר משחקים כך ש, במילים אחרות; ליונל

  .ל"על האלגוריתם להחזיר את רשימת המשחקים הנ, אם כן. (בפרט ינצח בתחרותו)בהם 

 

 .(של משחקים( או כמעט שווה)שימו לב שאין הכרח שכל שחקן ישתתף במספר שווה )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


