
  

זרימה מקסימלית בגרפים
מישוריים מכוונים 

שיטת מסלול שיורי שמאלי ביותר



  

רקע היסטורי



  

שיטת פורד-פולקרסון

נבחר מסלול שיורי כלשהו ונרווה אותו●
אנחנו חופשיים לבחור את מסלול השיפור כרצוננו●
מספר הצעדים אינו חסום על ידי גודל הגרף●
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st-Planarגרף 

גרף מישורי בו המקור והבור נמצאים על אותה ●
פאה (בדרך כלל נקבע אותה להיות הפאה 

st-planarהאינסופית) מכונה גרף 
למרות השם, זו תכונה של השיכון ולא של הגרף●



  

מסלול שיורי שמאלי ביותר

 כך שהמקור והבור שוכנים st-planarנתבונן בגרף ●
על הפאה האינסופית

נרווה תמיד את המסלול השיורי השמאלי ביותר●
אחרי שהרוונו צלע פעם אחת, לא נשתמש בה יותר●



  

אחרי שהרוונו צלע פעם אחת,
לא נשתמש בה יותר



  

מימוש יעיל

מכיוון שכל קשת מורוות פעם אחד, נקבל שאפשר לממש את ●
O(n2)xפורד-פולקרסון בזמן

נחזיק את כל הקשתות במסלול השיורי השמאלי ביותר ●
בערימה

בכל שלב נמצא את המינימום בערימה, ונפחית את הקיבולת ●
השיורית של כל הקשתות בערימה בקיבולת שלה (בזמן קבוע)

נחליף את הקשת הרוויה ב”מעקף” מימין●
O(n log n)xסך הכל, זמן הריצה הוא●
קיבלנו זרימה שמאלית ביותר, נגדיר זאת במדוייק בהמשך●



  

נקודת מבט דואלית

נגדיר פוטנציאל לכל פאה (= קודקוד דואלי)●
 שווה להפרש הפוטנציאלים בין eהזרימה בקשת ●

הפאה משמאלה לפאה מימינה
קל לראות ששימור הזרימה מתקיים בכל צומת●

איך נשמור על הקיבולות?●
איך נקבל זרימה מקסימלית?●

Φ0

Φ7

Φ1 Φ2
Φ3

Φ4
Φ6 Φ5



  

זרימה מקסימלית בעזרת פוטנציאל

כמקודם, נגדיר את האורך של קשת דואלית להיות ●
הקיבולת של הקשת הפרימאלית המתאימה

נחבר את המקור והבור עם קשת בקיבולת אינסופית ●
(בשני הכיוונים)

הפאה האינסופית תתפצל לשתיים●
נמצא את המרחקים מהפאה האינסופית החדשה ●

בגרף הדואלי, אלו הם הפוטנציאלים הדרושים
כלומר אלגוריתם המסלול השיורי השמאלי ביותר דואלי ●

לאלגוריתם מסלולים קצרים ביותר, ניתן לממש אותו 
מהר יותר



  

למה זה עובד?

המסלול בין שני החלקים של הפאה האינסופית ●
הוא חתך מינימלי כמו מקודם, ולכן הזרימה 

שמצאנו היא מקסימלית
הזרימה על כל קשת חסומה על ידי הקיבולת שלה●
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ומה קורה בגרף מישורי כללי?



  

גרף מישורי כללי

יתכן שנשתמש בצלע יותר מפעם אחת●
פחות ברור כיצד נגדיר את המסלול השמאלי ביותר●
גם קשה יותר יהיה לתחזק אותו, כלומר למצוא את ●

ה”מעקף” לקשת שיצאה ממנו



  

יחס ”משמאל” בין מסלולים

 לצומת u שניהם בין צומת P, Qנגיד ששני מסלולים ●
v-בגרף מישורי מקיימים ש P-משמאל ל Q אם P 

(כלומר נהפוך את כיווני  Qוהמסלול ההופכי ל-
) יוצרים מעגל עם כיוון השעוןQהקשתות של 



  

מתי היחס מוגדר?

יתכן ועבור שני מסלולים אף אחד מהמסלולים הוא לא משמאל לשני●

כאשר שני המסלולים חוצים●
נשים לב שאם המסלולים נפגשים אבל לא חוצים אחד מהם עדיין שמאלי לשני●

גם אם שני מסלולים אינם שמאליים זה לזה,קיים מסלול שהוא שמאלי לשניהם●

בין כל שתי נקודות חציה ניקח את תת-המסלול השמאלי יותר●
v ל-uאם אין ברשת מעגל עם כיוון השעון אז קיים מסלול שמאלי ביותר מ-●

המסלול השמאלי ביותר הוא פשוט, כי ממסלול שמכיל מעגל  נגד כיוון השעון, נוריד את ●
המעגל ונקבל מסלול שמאלי  יותר

לעומת זאת, אם קיים מעגל עם כיוון השעון, נוכל לחזור עליו כרצוננו ולקבל מסלולים (לא ●
פשוטים) שמאליים יותר ויותר



  

אלגוריתם מסלול שיורי שמאלי ביותר 
לגרפים מישוריים כלליים

 להיות על הפאה האינסופיתtקבע את ●
בטל את כל המעגלים השיוריים בכיוון השעון●
, הרווה את t ל-sכל עוד קיים מסלול שיורי מ-●

המסלול השיורי השמאלי ביותר



  

מעגלים שיוריים עם כיוון השעון

נוכל לבטל את כל המעגלים השיוריים עם כיוון ●
השעון על ידי פונקציית פוטנציאל שמוגדרת על פי 

המרחקים הקצרים ביותר מהפאה האינסופית
כל עוד נזרים רק על המסלול השמאלי ביותר, לא ●

יווצר מעגל חדש שכזה



  

מימוש האלגוריתם

 שמוגדר על ידי סריקה DFS להיות עץ Tנגדיר את ●
על הרשת השיורית tימנית ביותר מ-

T נמצא ב-sכל עוד ●
T ב-t ל-s, המסלול מ-T[s]xהרווה את●
 את הקשת הרוויה על המסלול הקרובה ביותר dנסמן ב-●

tל-
 מכוונת e*x כך שהקשת הדואליתe בקשת dנחליף את ●

T ולא נמצאת ב-dמהפאה שמימין ל-



  

דוגמת ריצה
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דוגמת ריצה
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Tהעץ ●

tמכוון אל ●

T*xהעץ הדואלי●

מכוון מהפאה●
האינסופית

כל צלע נמצאת●
באחד העצים
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נכונות

t ל-s, קיים חתך רווי בין T מחוץ ל-sכאשר ●
 תמיד רוויותT*xנשים לב שהקשתות של●



  

זמן ריצה

dynamic tree כ-Tנחזיק את ●
 N כאשר O((n + N) log n)xסך הכל זמן הריצה הוא●

Tהוא מספר הפעמים בהם קשת נכנסת ל-

 פעם Tנשאר להראות רק שכל קשת נכנסת ל-●
אחת



  

מספר חציה

t ל-s להיות מסלול כלשהו מ-Pקבע את ●
 הואQמספר החציה של מסלול דואלי ●

)|P∩Q|-|P∩rev(Q-כלומר מספר הפעמים ש ,|Q חוצה את 
Pמשמאל לימין פחות מספר הפעמים מימין לשמאל 

 מסוייםPמספר החציה של מעגל אינו תלוי בבחירת ●
 לחתך1●
t ל-s למעגל שלא מפריד בין 0●
- למעגל הופכי לחתך1●



  

T*xהבחנות לגבי

●T*i הוא עץ מסלולים קצרים ביותר ביחס לקיבולת השיורית
 משתנה, מספר החציה של T*i ב-fבכל פעם שמסלול לפאה ●

1המסלול גדל ב-
המסלול הישן וההופכי למסלול שהחליף אותו יוצרים חתך, מספר ●

, ולפי ההגדרה זהו ההפרש של מספר 1החציה של חתך הוא 
החציה בין המסלולים

הוא המסלול  i בעל מספר חציה f לפאה T*iהמסלול ב-●
 ביחס i עם מספר חציה fהקצר ביותר מהפאה האינסופית ל-

לקיבולות המקוריות
כאשר הקיבולת השיורית משתנה, כל המסלולים עם אותו מספר ●

חציה מתקצרים באותו השיעור



  

כיסוי אוניברסלי



  

 פעמייםTקשת שנכנסת ל-

 ב-q את מספרי החציה של המסלול ל-i, j פעמיים נסמן ב-T נכנסת ל-p→qנניח שקשת ●
T*iמייד לפני כל אחת מהכניסות 

P אינה ב-p→qנניח לפשטות שהקשת ●

 p היא הקשת האחרונה במסלול הקצר ביותר מהפאה האינסופית ל-p→qלפני הכניסות, ●
עם מספר החציה המתאים

T*i- אינה בp→q  הקשתi+1, j+1עבור מספרי חציה ●
נזכור ששני מסלולים קצרים ביותר אל אותו הצומת (היוצאים מצמתים שונים) אינם חוצים ●

זה את זה

qנגדיר בכיסוי האוניברסלי מעגל כמו באיור למטה, ונקבל ש-●
0

 באותו צד של המעגל כמו

o
-(i+1)

i וגם כמו o
-(j+1)

iוזו סתירה 
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