
.  וכל פעם שנשחיר צומת נצרפו לראשיתה של רשימה מקושרתDFS נריץ :מיון טופולוגי
  . ולקבל את הסדרf(u)אפשר גם למיין את ערכי 

 GTניצור את . f על הגרף לקבלת מספרי סיום DFS נפעיל :חים בגרף מכוון"רקמציאת 
. ח"א רקכל עץ הו.  יורדf כאשר שורשי העצים נלקחים לפי סדר DFSונפעיל עליו 

  .O(E+V): סיבוכיות
 צומתלפני נסיגה מ,  ובמהלכוDFS נפעיל :מכוון וקשיר- מנתקים בגרף לאצמתיםמציאת 

  low(v)=min{d(v), low(w) : w∈ child(v),  d(u) : (v→u) is a back-edge}:נחשב את
. י קשת אחורית אחת לכל היותר" או מצאצא שלו עv- ניתן להגיע מDFS-כמה גבוה בעץ ה

השורש מנתק אם . low(w)¥ d(v):  כך שwהוא מנתק אם יש לו ילד ) פרט לשורש (צומת
.O(E+V): סיבוכיות. יש לו יותר מילד אחד

י "נעבור עפ. logVÿE(O ( נמיין את הקשתות :מ" למציאת עפKruskalהאלגוריתם של 
יבוכיות ס. סדר עולה ונוסיף כל קשת שלא נמצאת ברכיב קשירות של הקשתות שכבר נבחרו

 שאתה לא כתבת איך הוא Union-Findמשתמשים במבנה הנתונים . O(Eÿ logV):  כללית
  .עובד

.  בודד כלשהואצומתנתחיל מרכיב קשירות המכיל  :מ" למציאת עפPrimהאלגוריתם של 
: סיבוכיות.  בואחדבכל שלב נוסיף לרכיב הקשירות את הקשת הקלה ביותר עם קצה 

.O(E+Vÿ logV)יתן י י'שימוש בתור פיבונאצ
  

  :s צומתמ) ב"מק(אלגוריתמים למציאת מרחקים קצרים ביותר 
 צומתולכל ,  לפי סדר המיוןצמתיםנעבור על ה,  נמצא מיון טופולוגי בגרף:ציקלי- בגרף א

.O(E+V): סיבוכיות. נשפר על קשתותיו
Dijkstra עם צומת  בכל שלב ייבחר :שליליים- אימשקלים ל dמתיםצ מינימלי מבין ה 

 O(E+Vÿי ייתן 'שימוש בתור פיבונאצ: סיבוכיות.  קשתותיואת יםשפרומ, שטרם נבחרו
logV).  
Ford-Bellman1 נבצע : בגרף מכוון-Vוכל קשת ,  פעמים מעבר על כל קשתות הגרף
. יש מעגל שלילי) כנראה נוצר מעגל( אם התבצע בו שיפור - נבצע מעבר נוסף . נשפר

.O(VÿE): סיבוכיות
ם באוסף "בגרף יש מעגל שלילי אם. BF נפעיל :מעגל שלילי בגרף מכוון ממושקלמציאת 

.והוא מהווה מעגל מכוון שלילי בגרף, קשתות ההורים יש מעגל
  

  :אלגוריתמים למציאת מרחקים קצרים ביותר מכל צומת
Warshall-Floyd: בכל שלב ייבנו המטריצות kπ, kD כאשר j,i

kdב מ" הוא אורך המק-iל -
jים צמתכיל רק  המ{1,...,k} .הבנייה באופן הבא:  

d ki,j = min{d k-1
i,j (so π k-1

i,j) , d k-1
i,k + d k-1

k,j (so π k-1
i,k + π k-1

k)} 
  .O(V 3): סיבוכיות

Johnson:  נוסיף צומתs נפעיל .  ממנו לכל צומת0 וקשתותBFמ -s, אם התגלה מעגל 
 ששומרת על h(u,v)=w(u,v)+δBF(u)-δBF(v)שלילית -משקל אי' נגדיר פונ. שלילי נעצור

: י הנוסחה" עw -חזרה ל .O(VÿE+V2logV) :סיבוכיות.  מכל צומתDijkstraנפעיל . ב"מק
dw(u,v)=dh(u,v)-δBF(u)+δBF(v).  

  
  :אלגוריתמים למציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

מראה . 0> רי וקשתות הגרף בעלות קיבול שיו, Cf=C(u,v)-f(u,v):  מקיימתרשת שיורית
והיא , t- לs- היא מסילה ברשת השיורית ממסילה מגדילה. כמה אפשר להגדיל כל קשת

.אם אין מסילה מגדילה הגענו לזרימת מקסימום. בהכרח מעלה את ערך הזרימה
Fulkerson-Ford: סילה נמצא בה מ, ובכל שלב נכין רשת שיורית, 0 נתחיל מזרימה

אז   c(ei)=ki/q:רציונאלייםאבל אם כל הקיבולים , ד עוצרלא תמי. ונעדכן הזרימה, מגדילה
.  היא הזרימה המקסימליתFכאשר , O(qÿFÿE): הסיבוכיות היא

Karp-Edmonds: נפעיל FFקשתות' במס(ב " כאשר המסלול המשפר הוא מסילה ק (
.O(Vÿ E2): סיבוכיות. BFSי "ע

Dinic:  נבנה רשת שיוריתבכל שלב ו 0נתחיל מזרימה )V+E(O. ב"גרף המק נמצא את 
י " נמצא אותו עH-כל עוד יש מסלול ב .H - ) עובדותראה (קשתות ' ס במt-ל s -  מבה

DFS ,כמו כן במהלך ה. ונמחק קשתות רוויות, נזרים בו מקסימום-DFS תמחקנה קשתות 
   .כשאין עוד מסלול נחזור לרשת שיורית חדשה.  נסוג מהןDFS-ש
  

  :מכוון-לא/צמתים בגרף מכוון/לים זרי קשתותמציאת מספר מקסימלי של מסלו
. הפתרון הוא הזרימה המקסימלית. FF לכל קשת ומריצים 1 קיבול :מכוון, זרי קשתות

 .O(EV): סיבוכיות
.' א- ומשתמשים ב,  הופכים כל קשת לזוג קשתות אנטי מקבילות:לא מכוון, זרי קשתות

 הופכת לקשת (u,v)קשת  .1יבול  מקvin→vout הופך לקשת v  צומת:מכוון, צמתיםזרי 
uout→ vin סיבוכיות .∞ מקיבול :O(E◊V).

.' ג- רדוקציה ל:מכוון-לא, זרי קודקודים
  

KMPוהתאמת מחרוזות   
p (k) = max{ j | j<k ,  Pj | Pk }   (1 § k § |P| )   :  

  .Pk שהיא סיפא של k-באורך קטן מ) jבאורך ( Pאורך הרישא המקסימלי של 
 

σ (k) = max{ j |  Pj | Tk  }  (1 § k § |T| ) :   
                     .Tkשהיא סיפא של ) jבאורך ( Pאורך הרישא המקסימלית של 

  ) .O(m+n))   |T|=n  |P|=m :סיבוכיות
  

  :תרגילים ועובדות
או אם דרגת הכניסה שווה ) לא מכוון(מ כל הדרגות זוגיות " בגרף אממעגל אוילרישנו  •

 ).מכוון(לדרגת היציאה 
מ כל " אמקשיר חזקגרף גרף לא מכוון ניתן לכיוון ל. מ היא על מעגל" אמגשרקשת אינה  •

 .הקשתות אינן גשרים
 .ואז יש לו מיון טופולוגי, ציקלי-הוא א) GSCC( גרף העל •
, קשתותה משקלי ai, biלכן אם . הוא בקשתות שוות משקל מ"ההבדל היחיד בין שני עפ •

 .מ אחד"א שאם כל המשקלים שונים אז יש רק עפ" ז.ai=biמתקיים תמיד 
 .זוגי-מ אין בו מעגל באורך אי" אמצ"דוהוא גרף לא מכוון  •
 .יו לא מנתקיםצמת אם כל קשיר-דוגרף נקרא  •
מ  " אמlow(v)>d(u) מ" גשר אמ(u,v): מכוון- בגרף קשיר לאמציאת גשרים •

low(v)=d(v) 
כל , ח בגרף שנוצר"נמצא רק, DFSנכוון קשתות לפי : מכוון  בגרף לאמציאת גשרים •

 .ח היא גשר"קשת שאיננה ברק
 כי מספיק לקחת את O(E)? מ" היא חלק מעפ(u,v)לקבוע האם קשת כמה מהר ניתן  •

 . נגישים זה לזה דרכןu,vהקשתות הקלות ממנה ולבדוק האם 

 .ב" קה גם מסיליאב ה" קהתת מסיל •
ייעול  (ליניארי בזמן Dijkstraאפשר להריץ , {0,1}-אם משקלי הקשתות שקולים ל •

 .)מבנה התור
 .mב באורך "וצרת מסילות ק פעמים יBF mהרצת  •
 לכל צומת בגרף מכוון עם s- של קשתות אדומות מזוגי' מצא מסלול מינימלי בעל מס •

קשת כחולה תהיה בשניהם ואדומה , נבנה שני עותקים של הגרף: שליליים-משקלים אי
 .Dijkstraנפעיל . תעביר מעותק לעותק

 ונזרוק קשתות s- מBFSנפעיל : t אל s - בים מ"כל המקמצא בגרף לא מכוון את  •
נכוון את הקשתות שנותרו . t רמת ≥שלשתי קצותיהן אותה רמה וקודקודים שרמתם 
 .t אל s -מרמה נמוכה לגבוהה ונמצא את כל המסלולים מ

 מצומת אורך המסלול הקל ביותר אליומצא לכל צומת את , בגרף מכוון ממושקל •
 .פורד-ר ומפעילים בלמן ממנו לכל צומת אח0 וקשת sמוסיפים צומת : כלשהוא

 !אסורהב היא " בבעיות מקהוספת קבוע לקשתות •
 ממנו לכל 0 וקשתות s חדש נוסיף צומת:  בגרף ללא מעגל שלילי0מצא מעגל מכוון  •

 ונפעיל d(v)=d(u)+w(u,v):  מקיימות את השוויוןלאשנזרוק קשתות . BFנפעיל . צומת
DFSבגרף המקורי0מ זהו מעגל "מעגל אמבו  יש.  על הגרף שנותר . 

צומת ולכל  נבנה גרף בו כל משתנה הוא :מצא פתרון אם קיים , xi-xj£ai,j' נתונה מע •
ולמציאת , שליליגל מכוון מ אין מע"יש פתרון אמ. ai,j ממשקל (xj→xi)ויון קשת שו-אי

 )δ(xi)=פתרון (.s -  מב" ממנו ונמצא מק0 וקשתות s צומתהפתרון נוסיף 
:  נתוניםים מסוימיםצמת שעובר דרך t אל s-מ) קשתות' מסלפי (ב "מקמצא האם יש  •

ים אחרים ברמות של צמתנוריד . ים רמות שונותצמת ונוודא שלs -  מBFSנפעיל 
אם המרחק לא השתנה קיים , BFSנבצע שוב . t רמת ≥או שרמתם , ים שבחרנוצמתה
 .O(E+V): סיבוכיות. ב כנדרש"מק

 נחשב את ):m) Subset-Sumומה  שסכx1..xnמצא האם קיימת תת סדרה של  •
, )amnהפתרון  (aij={1 if exists {x1..xj} with sum i, or 0 otherwise}: המטריצה

a00=1 ,ai0=0 ,aij=ai,j-1¤ ai-xj,j-1 . סיבוכיות :O(mÿ n).  
 הוא גרף שיש קשת בין כל שני צמתים שיש ביניהם מסלול בגרף סגור טרנזיטיבי •

  . O(Vÿ (E+V)): סיבוכיות.  מכל צומתBFSלמציאתו נפעיל . המקורי
 בכפל Am מטריצת שכנויות אזי Aאם  . ij=¤k=1..n(aik⁄bkj)(AB) :כפל מטריצות בוליאני •

 . בין הצמתיםm  עדבוליאני אומרת האם יש מסלולים באורך
 שווה למספר מינימלי של קשתות t אל s-מספר מקסימלי של מסלולים זרי קשתות מ •

 .s -  מtשהסרתן תנתק את 
• XlY = X prefix of Y , X|Y = X suffix of Y , Xk = Prefix of size k in X. 
 AŒ Xמ לכל "אמ) |X|א מגודל "ז (זיווג שלםבגרף יש . |X|§|Y| נניח :HALLמשפט  •

 .Aשכני '  היא קבN(A) כאשר |N(A)|¥|A|: מתקיים
 X-וון כל קשת מנכ,  החלוקהV=X»Y נניח :צ"מצא זיווג מקסימלי בגרף לא מכוון דו •

 →Y  עם קשתות tנוסיף קדקוד , s→ X  עם קשתות sנוסיף קדקוד . 1 עם קיבול Yאל 
t ,  סיבוכיות. גודל הזיווג המקסימלי= גודלה , נמצא זרימה מקסימלית. 1לכולן קיבול :

 .O(E◊V)דיניץ נותן 
 : משפט מנגר לקודקודים •

 אזי המספר (s,t) בגרף קשת  ונניח שאיןs,tœV- גרף מכוון או לא וG=(V,E)יהי 
 שווה למספר המינימלי של קודקודים t- לs-המקסימלי של מסלולים זרים בקודקודים מ

  .t- מs כדי לנתק את G-שצריך להסיר מ
 :משפט מנגר לקשתות •

 אזי המספר (s,t) ונניח שאין בגרף קשת s,tœV- ואו לא גרף מכוון G=(V,E)יהי 
 שווה למספר המינימלי של קשתות t- לs- מתקשתוהמקסימלי של מסלולים זרים ב

  .t- מsשצריך להסיר כדי לנתק את 
 

  :הערות כלליות
 אם הגרף לא קשיר נעבוד על כל רכיב קשירות בנפרד •
 :ב אזי"נרצה למצוא את כל הקשתות שמשתתפות במק •

o ב-BFSאלו הן הקשתות בין רמות  
o ב-BF או Dijkstra הן מקיימות d(v)-d(u)=w(u,v) 

 מים אותה בדרת משקלים" עפלכל שני •
• Kruskalמ" מוצא כל עפ 
• Max-Flow-Min-Cut 
• Type1 =  ללא קשתות מקבילות0-1רשת זרימה  
• Type2 =  כאשר לכל צומת יש עד קשת אחת 0-1רשת זרימה  

.                      נכנסת או עד קשת אחת יוצאת
  

BFS , DFS, GSCC,מיון טופולוגי – O(|E|+|V|)  
Kruskal –  O(|E|log|E|) 

Prim –  O(|E|+|V|log|V|) 
FW – O(|V|3)  

Transitive Closure – O(|E||V|+|V|2)  

  
  

 
 

 FF EK  Dinicאלגוריתם/רשת
 O(|E|F*) O(|E|2|V|) O(|E||V|2)רגילה

0-1 not type 1  O(|E|2) O(|E|2)  O(min{|E||V|,|E|◊|E|}) 
0-1 type 1  O(|E||V|) O(|E||V|)  O(min{|E||V|2/3,|E|◊|E|}) 
0-1 type 2      O(|E|◊|V|) 

שלילייםשליליים-אי  
 Dijkstraמצומת

O(|E|+|V|log|V| 
Bellman-Ford 

O(|E||V|) 
 V|Dijkstra|בין כל הצמתים

O(|E||V|+|V|2log|V| 
Johnson 

O(|E||V|+|V|2log|V|) 


