
אלגוריתמים חן בנושאים מתקדמים במבשאלות תרגול ל

517/7/05/ 

 t-ל s-מ זרימה מכסימאליתעל הגרף שבציור מריצים את האלגוריתם למציאת  5

 . שנלמד בכתה  push-relabelבשיטת 

 

ההתחלתית מרווה את הקשתות  (preflow)הזרימה  .על כל קשת מסומן קיבולה

(s,b) ו-(s,c) .ה-distance-labels  ההתחלתיים הםd(s)=6 ,d(t)=0    ,

d(c)=d(d) = 1 ,d(b)=2. 

 .חוקיים distance-labelsהראה כי אלו . א

 distance-label-הצומת האקטיבי עם ההנח כי האלגוריתם תמיד בוחר את . ב

תאר את סדרת . כפי שהוגדר בכיתה  dischargeומבצע עליו פעולת הגבוה ביותר 

 .נמק תשובתך  .שהאלגוריתם יבצע relabelה-ו push-פעולות ה

 treepush-relabel-הנח כי אנו מרצים עתה את האלגוריתם עם עצים דינאמיים ו. ג

האם יבצע . האלגוריתם מתחיל עם כל צומת בעץ נפרד. push-relabelבמקום 

 .נמק? אם כן אילו ? cut-ו  linkהאלגוריתם פעולות 



האם הזרימה המכסימאלית אותה  1-של כל קשת היא  (cost)העלות נניח כי . ד

אם כן הוכח זאת ? חישב האלגוריתם היא זרימה מכסימאלית בעלת עלות מינימאלית 

אחרת מצא זרימה מכסימאלית אחרת בעלת עלות מינימאלית והוכח כי הזרימה 

 .שמצאת היא זרימה מכסימאלית בעלת עלות מינימאלית

  



 

סירקולציה עם עלות  fתהי . לכל קשתשלמים גרף מכוון עם קיבול ועלות  Gיהי . /

פוטנציאלים לצמתים כן  π(v)יהיו ( eשלם לכל  f(e)נשים לב כי ). G-מינימאלית ב

 . היא אי שלילית  (f-ביחס ל)של כל קשת שיורית  reduced cost   cπ-שה

נמק . cπברשת השיורית לפי  w-ל   x-מהמרחק  d(x)צומת כלשהו ויהי  wיהי . א

 π'(v)= π(v)+d(v)והראה כי גם עבור הפוטנציאלים , אכן מוגדר היטב d(x)מדוע 

 .היא אי שלילית  (f-ביחס ל)של כל קשת שיורית  reduced cost-ה

 .'G-נסמן את הגרף החדש ב. 5-ב (v,w)נניח כי מגדילים את הקיבול של קשת . ב

 ?'G-בסירקולציה עם עלות מינימאלית עדיין  היא fתאר אלגוריתם הבודק האם 

 .תאר אלגוריתם יעיל ככל שתוכל

אינה בעלת עלות מינימאלית תאר אלגוריתם פשוט ככל שתוכל המתקן  f-במידה ו .ג

עם עלות  'fהוכח כי אכן האלגוריתם מחשב . 'G-ב 'fלסירקולציה אופטימאלית  fאת 

 ?האלגוריתם שתיארת  מה סיבוכיות. 'G-מינימאלית ב

  



 

במערכת של  (actual trees) ציםשל ע (virtual trees) הם יצוגיםבציור  ציםהע .3

 . עצים דינאמיים

 

מהי החלוקה של  .אלו ציםעל ידי ע יםהמיוצג (actual-trees) ציםצייר את הע. א

 ? אלו  יםליצוג הלמסלולים שמתאימ( actual-trees-ה) ציםהע

את העצים המתקבלים  צייר. עצים אלועל  link(r,b)כיצד מתבצעת הפעולה  תאר. ב

הוירטואלים המייצגים העצים  את חלוקתם למסלולים ואת, הפעולהלאחר ביצוע 

נמק את תשובתך ולצורך כך תאר כיצד נראים העצים הוירטואלים לאחר . עצים אלו

-ממומשת פעולת ה ןשבעזרת splay -ה תוכל אחד מהשלבים העיקריים של פעול

link. 

 ?כיצד משתנה הפוטנציאל של שני העצים בעקבות הפעולה . ג



לאוסף הפעולות הנתמך על  ancestor(v,k)תאר כיצד ניתן להוסיף את הפעולה . ד

 v k-על הפעולה להחזיר את הצומת אליו מגיעים אם עולים מ. ידי עצים דינאמיים

 k-אם מגיעים לשורש במספר קטן מ nullאו ) actual-tree-ב צעדים לכוון השורש

 .כיצד תממש את הפעולה ומהי סבוכיותה. )של צעדים


