
 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

)מכוון לא גרף נתון .1 , )G V E .הגרף של הקשירות רכיבי מספר את מגדילה שהסרתה קשת היא גשר .

G -ב הגשרים  כל למציאת יעיל אלגוריתם תארו  .    -ב שמתבסס על השימוש  

)נתונים גרף מכוון  .2 , )G V E  ותת קבוצהA E .לאו דווקא )מסלול האם קיים המוצא ' תארו אלג

למסלול מותר לעבור גם דרך קשתות  .או מודיע שלא קיים מסלול כזה Aהעובר דרך כל קשתות ( פשוט

 .A -ב ןשאינ

)נתונים גרף מכוון  .3 , )G V E  ומספר טבעיk .קבוצה-תת למציאת יעיל אלגוריתם תארו U V בגודל 

 :הבאות התכונות את מקיימת אשר k(בדיוק)

 צומת לכל \v V U צומת קיים u U מ מכוון מסלול שישנו כך-v אל u. 

 של (שונים) צמתים שני בין מכוון מסלול קיים לא U . 

 .כך על להתריע האלגוריתם על, מתאימה קבוצה-תת קיימת לא אם

)נתון גרף  .4 , )G V E  ויהיk תארו אלגוריתם אשר מוצא את קבוצת הקודקודים . קבועS V , כאשר

vמכל קודקוד  S 1-ניתן להגיע לk  קודקודים כוללv (א מ"ז- v קיימים מסלולים לבדיוקk 

 .(קודקודים נוספים

|)על האלגוריתם לרוץ בזמן , מכוון Gעבור .א | | |)O V E 

|)בזמן  גם כן על האלגוריתם לרוץ ,לא מכוון Gעבור .ב | | |)O V E, אך ללא תלות ב-k. 

  :שנלמדה בתרגול, שאלה מתייחסת לבעיה הבאהה .5

  נתונים גרף מכוון( , )G V EוקבוצהS V. אשר בודק האם קיים בגרף מסלול  וריתםתארו אלג

יותר לחצות את אותה קשת  ואףהמסלול יכול לעבור בקודקודים נוספים  .Sהעובר דרך כל קודקודי

 .מפעם אחת

כשלא ניתן לחזור על  ,עבור אותה בעיה עדיין יעבוד( ללא שינויים)האם האלגוריתם שנלמד בתרגול  

 ? קשתות

)מכוון לא גרף נתון .6 , )G V E . הקודקודיםתארו אלגוריתם אשר מוצא את קבוצתU V  שנמצאים על

 .G-מעגל כלשהו ב

)מכוון לא גרף נתון  .7 , )G V E  נתונים שני עצים פורשים של  .(מימיןמצויר )עם משקלים על הקשתות

, הגרף
1T2-וT. ל-

1T  ול 2,3,4יש משקלים-
2T 1,4,5  . סכום משקלי הקשתות של

1T  גדול מסכום משקלי

הקשתות של 
2T  שנקבל על משקלי הקשתות         אבל אם נפעיל את הפונקציה-

2Tכבד מ-  
1T

 .הסבירו למה אין סתירה לטענה על פונקציות מונוטוניות שנלמדה בתרגול .ביחס למשקלים החדשים

)מכוון ולא קשיר גרף נתון .8 , )G V E משקל פונקצית עם :w E Rקשת  ונתונהe E. 

 .e הקשת את המכיל מ"עפ קיים האם הבודק אריילינ אלגוריתם תארו .א

 .e הקשת את המכיל מ"עפ כל האם הבודק אריילינ אלגוריתם תארו .ב

)קשיר ולא מכוון נתונים גרף  .9 , )G V E, פונקצית משקל:w E R ,ותת קבוצה של קודקודים

S V. מ שכל איברי "המוצא עפ' תארו אלגS (.יים עץ כזהקאו מודיע שלא )ינם עלים שלו ה 
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