
אלגוריתמים

4 בית תרגיל

ליוני 4 עד להגשה

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

G-ב שאין וידוע w : E → R משקל פונקציית עם V = {1, 2, . . . , n} הצמתים קבוצת על G = (V,E) מכוון גרף נתון .1
i j ביותר הקל המסלול משקל את ,1 ≤ i < j ≤ n לכל שמחשב, יעיל אלגוריתם תארו .w-ל ביחס שליליים מעגלים

.{j + 1, j + 2, . . . , n} הצמתים מבין אחד באף עוברים שלא המסלולים מבין
זה) מסלול לחשב צריך לא ריקה, הנ"ל המסלולים קבוצת מסוים i, j לזוג שאם (כמובן

המעגל אורך למציאת לאלגוריתם יהפוך שהוא כך מטריצות, כפל על המבוסס מק"בים למציאת באלגוריתם שינוי בצעו .2
האלגוריתם סיבוכיות את תארו המעגל. קשתות את למצוא צורך אין בגרף. הקשתות) למס' (ביחס ביותר הקצר השלילי

בשיעור). שנלמדו הוכחות על לחזור צורך אין תמיד, (כמו נכונותו את ונתחו

אלגוריתם תארו .x, y ∈ V צמתים וזוג w : E → R+ אי־שלילית משקל פונקצית ,G = (V,E) מכוון גרף נתונים .3
u  v פשוטים) דווקא (הלאו המסלולים מבין ביותר הקל המסלול משקל את u, v ∈ V צמתים זוג לכל שמחשב יעיל

.y דרך ו/או x דרך שעוברים

אדומה1 חיפושית הארץ. כבישי מפת את מייצג זה גרף .l : E → R+ אורך פונקצית עם G = (V,E) מכוון לא גרף נתון .4
,U ⊆ V הגרף, מצמתי בחלק .L למרחק לנסיעה המספיק מלא, דלק מיכל עם t ∈ V צומת לכיוון s ∈ V מצומת יוצאת
לא (קרי: נתקעת לא שהמכונית כך t-ל s בין ביותר קצר מסלול לחישוב ביותר יעיל אלגוריתם תארו דלק. תחנות ישנן

תדלוק). ללא L ממרחק יותר נוסעת

קיבול בעלת היחידה הקשת הינה e∗ ∈ E הקשת כי ידוע שלמים. קיבולים עם t-ל s-מ G = (V,E) זרימה רשת נתונה .5
מקסימלית. זרימה בכל רוויה e∗ הקשת הפריכו: או הוכיחו הוא. אף אי־זוגי המקסימלית הזרימה ערך כי וכן אי־זוגי,

ע"י שחושבה f : E → Z בה מקסימלית זרימה ונתונה שלמים קיבולים עם t-ל s-מ G = (V,E) זרימה רשת נתונה .6
הבאים: במקרים f לעדכון יעיל אלגוריתם תארו .Ford�Fulkerson אלגוריתם

.e∗ ∈ E מסוימת קשת של הקיבול את ב-1 מגדילים (א)

.e∗ ∈ E מסוימת קשת של הקיבול את ב-1 מקטינים (ב)

.e ∈ E קשת ונתונה t-ל s-מ G = (V,E) זרימה רשת נתונה .7

אותו. חוצה eש־ כך מינימלי מקיבול (s, t) חתך קיים האם הבודק יעיל אלגוריתם תארו (א)

מינימלי. מקיבול (s, t) חתך כל חוצה e האם הבודק יעיל אלגוריתם תארו (ב)

יהיה שלא מנת על מהגרף להסיר שצריך הצמתים שמספר הוכיחו .s, t ∈ V צמתים וזוג G = (V,E) מכוון גרף נתון .8
.t-ל s-מ בצמתים הזרים המסלולים למספר שווה t-ל s-מ מסלול

החרק. לא 1הרכב,


