
DFS-3תרגול 
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קודקודים מנתקים

קודקוד מנתקקודקוד בגרף לא מכוון נקרא : הגדרה

(  יחד עם הקשתות הסמוכות אליו)אם הסרתו 

.מגדילה את מספר רכיבי הקשירות של הגרף
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מציאת קודקודים מנתקים–1שאלה 

נתון גרף לא מכוון                    תארו  :תרגיל

.יעיל למציאת כל הקודקודים המנתקים שלו' אלג

 EVG ,. 

3



פתרון–1שאלה 

 נריץDFSעל𝐺 לקבלת יערDFS ,ונשמור את זמני הגילוי𝑑 𝑣.

כ שהגרף קשיר ולכן היער מכיל עץ יחיד"נניח בה
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פתרון–1שאלה 

ביחס ליער : הגדרהDFS , אם יוצאת מקודקוד𝑣  קשת אחורית

.𝑣של אב חורג𝑤-נגיד ש𝑤אל קודקוד 
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פתרון–1שאלה 

 לא מנתקמתי שורש העץ הוא?

ם יש לו לכל היותר בן אחד"אם.

 (לא שורש)מתי צומת𝑢 לא מנתקהוא?

בן שלו לכלם "אם𝑣 , יש צאצא עם אב חורג𝑤
𝑑: שמקיים 𝑤 < 𝑑[𝑢].

כאשר אנו מוחקים את : הסבר𝑢 , הבנים של𝑢  עלולים

.להתנתק משאר העץ

𝑢 הסרתו לא מנתקת אף בן שלו ⇔הוא לא מנתק𝑣
.מהשורש 6



פתרון–1שאלה 

 תנאי הכרחי ומספיק למתי צומת𝑢(לא שורש)  לא

:מנתק

בן שלו לכלם "אם𝑣 , יש צאצא עם אב חורג𝑤
𝑑: שמקיים 𝑤 < 𝑑[𝑢].

ביעילות-לכל צומת -איך ניתן לבדוק את קיום התנאי?

אם נדע את ערך העזר של כל .לכל צומתערך עזרגדיר נ

איזה ערך . אחד מהצמתים נוכל לבדוק ביעילות את התנאי

?יתן את זה 7



הפתרון–1שאלה 

נרצה לחשב לכל צומת ערך:

אז את התנאי שקיבלנו ניתן לכתוב באופן שקול:

𝑙𝑜𝑤 𝑣 ≔ 𝑑[𝑤]
.𝑣האב החורג הכי מוקדם של צאצא של 𝑤עבור 

𝑢(לא שורש) לכל בן שלו ⇔לא מנתק𝑣מתקיים:

𝑙𝑜𝑤 𝑣 < 𝑑[𝑢]

𝑙𝑜𝑤ל נקבע "כנ𝑤אם אין אף  𝑣 = ∞
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פתרון–1שאלה 

 ערכיlow :דוגמא

fמנתק כי יש לו בן שערך ה-low שלו

f(6.)שווה מזמן הגילוי של -גדול

bלא מנתק כי לכל בן שלו ערך ה-

low שלו קטן מזמן הגילוי שלb(2.)
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פתרון–1שאלה 

 איך ניתן לחשב ביעילות את𝑙𝑜𝑤[𝑣]של כל צמתי הגרף?

נשתמש בשוויון הבא:

𝑙𝑜𝑤 𝑣 = min  
d[w]

𝑙𝑜𝑤[𝑣′]

𝑤 אב חורג של𝑣;

𝑣′ בן של𝑣;

𝑙𝑜𝑤 𝑣 ≔ 𝑑[𝑤]
.𝑣האב החורג הכי מוקדם של צאצא של 𝑤עבור 
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פתרון–1שאלה 
DFS-VISIT(G,u):

1 u.color ← GRAY
2 time ← time+1
3 u.d ← time

u.low ←∞
4 for each v in G.Adj[u]

if v.color = GRAY and v≠u.π
u.low ← min(u.low, d[v])

5 if v.color = WHITE
6 v.π ← u
7 DFS-VISIT(G, v)

u.low ← min(u.low, v.low)
8 u.color ← BLACK
9 time ← time+1

10 u.f ← time

–1שאלה 
lowחישוב 

11



סופי וסיבוכיות' אלג–1שאלה 

,כדי לקבל יערמשודרגDFSמריצים , בבת אחת1.

𝑙𝑜𝑤-ולכל צומת את ערך ה

-כך ש𝑣ובודקים אם יש לו שכן 𝑢עוברים על כל צומת 2.

.1𝑣 בן של𝑢

.2𝑙𝑜𝑤 𝑣 ≥ 𝑑[𝑢]

.מנתק𝑢-מסמנים ש-אם כן 

אם לשורש של עץ יש יותר מבן אחד מסמנים שמנתק  3.

.ואחרת שלא

𝑶(𝑽: כ"סה• + 𝑬)

𝑂(𝑉 + 𝐸)

𝑂(𝑉 + 𝐸)
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הוכחת התנאי–1שאלה 

הסרת קודקוד : מתקיים𝑢מנתקת בן שלו לא𝑣(מהשורש  )

d[𝒖]עבור 𝑤צאצא עם אב חורג𝑣-יש ל⇔ > 𝒅[𝒘].

נניח של⇒: הוכחה-𝑣צאצא עם אב חורג יש𝑢 > 𝑤 .  אז

𝑣יש מסלול  ↝ 𝑣′ → 𝑤 ↝ 𝑠 שלא עובר דרך𝑢 ולכן𝑣
.לא מתנתק

 כאשר𝑣 ↝ 𝑣′ הוא המסלול ביער בין𝑣ו-𝑣′ .מתקיים

𝑢 < 𝑣 < 𝑣′ולכן הוא לא עובר ב-𝑢.

 באופן דומה𝑤 ↝ 𝑠 הוא המסלול ביער בין𝑠ו-𝑤.

 הקשת𝑣′ → 𝑤 גם נשארת לאחר מחיקת𝑢. 13



(המשך)הוכחת התנאי –1שאלה 

נניח של⇐: הוכחה-𝑣צאצא עם אב חורג אין𝑢 > 𝑤.

 נסתכל על קבוצת הצמתים𝑇𝑣העץ  -שמכילה את צמתי תת

.𝑣ששורשו 

 לאחר מחיקת𝑢 , אילו קשתות יוצאות מצמתי𝑇𝑣?

 יוצאות מצומת ב–קשתות עץ-𝑇𝑣ונכנסות לצומת ב-

𝑇𝑣
 יוצאות מצומת ב–קשתות אחוריות-𝑇𝑣  אל אב קדמון

או  , (נמחק)𝑢כל אב קדמון כזה הוא או , מההנחה. שלו

(.𝑇𝑣-בהכרח ב)𝑢צאצא של 

לכן כל הקשתות שיוצאות מ-𝑇𝑣נכנסות ל-𝑇𝑣. 14



2שאלה 

 DAG(Directed Acyclicגרף מכוון יקרא :הגדרה
Graph ) (.מכוון)אם אין בו מעגל

𝐺נתון גרף מכוון :תרגיל = (𝑉,𝐸) .הבודק  ' תארו אלג

.DAGהוא 𝐺האם 
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פתרון-2שאלה 

.עם סיווג קשתותDFSנריץ :פתרון

.DAGאינו G-נחזיר שקשת אחורית אם מצאנו 

.DAGהינו G-אחרת נחזיר ש

)𝑂: זמן ריצה 𝑉 + 𝐸 ).

יש  ( מכוון או לא)𝐺של גרף DFSבסריקת : (נכונות)טענה 

.יש מעגל𝐺-קשת אחורית אם ורק אם ב
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פתרון-2שאלה 

יש  ( מכוון או לא)𝐺של גרף DFSבסריקת : (נכונות)טענה 

.יש מעגל𝐺-קשת אחורית אם ורק אם ב

-נמצאה קשת אחורית𝐺של  DFSנניח שבסריקת:1כיוון 

(𝑢,𝑣) עבור𝑣 אב קדמון של𝑢.

𝒗: המסלול ↝ 𝒖 → 𝒗כאשר , הוא מעגל בגרף𝑣 ↝ 𝑢
.𝑢אל 𝑣-הוא המסלול ביער מ
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פתרון-2שאלה 

DFSנראה שבכל סריקת . יש מעגל𝐺-נניח שב:2כיוון 
.תימצא קשת אחורית

𝑣0יהי  → 𝑣1 → ⋯ → 𝑣𝑘 מעגל בגרף(𝑣0 = 𝑣𝑘.)

הוא הצומת הראשון במעגל שמתגלה באיזשהי  𝑣𝑖-נניח ש

.DFSסריקת 

,𝑣0כל הצמתים ממשפט המסלול הלבן … ,𝑣𝑘  הם צאצאים

.𝑣𝑖צאצא של 𝑣𝑖−1בפרט . DFS-ביער ה𝑣𝑖של 

.היא קשת אחורית בסריקה(𝑣𝑖−1,𝑣𝑖)לכן הקשת 
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3שאלה 

𝐺פשוטנתון גרף מכוון :תרגיל = (𝑉,𝐸) .  מצאו תנאי

י  "עDAG-ל𝐺הכרחי ומספיק להאם אפשר להפוך את 

.הפיכת הכיוון של חלק מקשתותיו
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פתרון-3שאלה 

אם ורק אם לא קיימים זוג  𝐷𝐴𝐺-ל𝐺אפשר להפוך את 

𝑢,𝑣קודקודים  ∈ 𝑉כך ש-𝑢,𝑣 ∈ 𝐸 וגם𝑣,𝑢 ∈ 𝐸.

:הוכחה

1כיוון 

𝑢,𝑣-כך ש𝑢,𝑣נניח שקיימים  ∈ 𝐸 וגם𝑣,𝑢 ∈ 𝐸.

.אם לא נהפוך אף אחת משתי הקשתות ישאר מעגל בגרף

.אם נהפוך רק אחת מהן הגרף יהיה לא פשוט

.אם נהפוך את שתיהן שוב נקבל מעגל
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פתרון-3שאלה 

2כיוון 

𝑢,𝑣אם 𝑢,𝑣נניח שלכל  ∈ 𝐸 אז𝑣,𝑢 ∉ 𝐸.

שהופך את כיוון חלק מקשתות הגרף כך שיתקבל  ' נתאר אלג

DAG.

אלגוריתם

𝐺על DFSנריץ 1.

סיימנו–אם אין קשתות אחוריות 2.

נהפוך את הכיוון של כל קשת אחורית–אחרת 3.

𝑂(𝑉 + 𝐸)
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'נכונות האלג–3שאלה 

.𝐺𝜋-בDFS-ואת יער ה′𝐺-החזיר ב' נסמן את הגרף שהאלג

.אין מעגלים′𝐺-ב: טענה

𝐺𝜋 הוא יערDFS שיכול גם להתקבל מהרצתDFS על𝐺′.

𝐺𝜋אינו משרה קשתות אחוריות ב-𝐺′.

.אין מעגלים′𝐺-לכן ב

?′𝐺של DFSהוא יער 𝐺𝜋למה 

החלפת הכיוון שקולה למחיקת קשת אחורית והוספת קשת  

.קדמית 22



'נכונות האלג–3שאלה 

ללא סיווג  )DFSהקשתות היחיד שמשפיעות על ריצת 

𝑣-אפור ו𝑢-שכשמגלים אותן (𝑢,𝑣)הן קשתות ( קשתות
אם  . לכן אם נסיר קשת אחרת לא נשפיע על הריצה. לבן

.שחור גם לא𝑣נוסיף קשת ונוודא שעוברים עליה כאשר  23



'נכונות האלג–3שאלה 

?′𝐺של DFSהוא יער 𝐺𝜋למה 

:1טענה 

קשת  מסיריםאז אם , שלוDFSיער 𝐺𝜋-הוא גרף ו𝐺אם 

.של הגרף החדשDFSגם יער 𝐺𝜋מהגרף אז (𝑢,𝑣)אחורית 

:הוכחה

(𝑢,𝑣)גילתה את הקשת 𝐺𝜋שנתנה את DFSנניח שריצת 
ברור שעד לזמן זה הריצה מהווה גם ריצה אפשרית  . 𝑡בזמן 

-מ𝑡הריצה המקורית לא הושפעה בזמן . על הגרף החדש

(𝑢,𝑣) כי𝑣לכן גם מזמן . היה אפור𝑡  ואילך המשך הריצה

.הקודמת היא אפשרית בגרף החדש
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'נכונות האלג–3שאלה 

:2טענה 

קשת  מוסיפיםאז אם , שלוDFSיער 𝐺𝜋-הוא גרף ו𝐺אם 

כאשר מוסיפים אותה לסוף הרשימה  –לגרף (𝑢,𝑣)קדמית 

.של הגרף החדשDFSגם יער 𝐺𝜋אז –𝑢של 

:הוכחה

הגיעה לסוף רשימת  𝐺𝜋שנתנה את DFSנניח שריצת 

ובפרט  𝑢היה צאצא של 𝑣בזמן זה . 𝑡בזמן 𝑢השכנים של 

אבל  (𝑢,𝑣)נגלה את הקשת 𝑡בזמן , על הגרף החדש. שחור

הריצה חוקית לפי 𝑡לכן עד לזמן . שחור𝑣נתעלם ממנה כי 

.ולאחריו𝑡וגם בזמן , הגרף החדש
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'נכונות האלג–3שאלה 

גוררות שגם אם הופכים את הכיוון של חלק 2-ו1טענות 

של DFSהוא גם יער DFS-יער ה, מהקשתות האחוריות

.הגרף החדש
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