
   20/7/2012מבחן בנושאים מתקדמים במבני נתונים 

 שעות  3משך המבחן 

אם הנך עונה על יותר אנא . עליך לענות על שלוש מתוך חמש השאלות

 לשאלות ינתן משקל שווה. שאותם נבדוק 3סמן בסוף 

 הקפד על כתיבה קצרה ומדויקת בכתב יד ברור

 !!בהצלחה

 0עלות כל הקשתות היא . עם קיבול אי שלילי לכל קשת Gנתון גרף מכוון   .א .1

e, פרט לשתי קשתות
+

e -שעלותה חיובית ו 
-

נתון גם כי    .שעלותה שלילית 

cost(e
+
)   ≤   |cost(e

-
עם עלות  תאר אלגוריתם למציאת סירקולאציה  .   |(

 .הוכח את נכונותו של האלגוריתם ונתח את סיבוכיותו G-מינימאלית ב

על הגרף שבציור מריצים את האלגוריתם למציאת סירקולציה עם עלות . ב

האלגוריתם רץ עם עצים דינאמיים והצמתים מאורגנים . מינימאלית שנלמד בכתה

רשימה זו . admissible subgraph-שמהווה מיון טופולוגי של ה  Lברשימה 

י רשימות כפי שהוגדר בכיתה כאשר כל תת רשימה מיוצגת על ידי שבורה לתת

finger search tree. 

 



האלגוריתם התחיל (. הקיבול משמאל לעלות)על כל קשת מסומן קיבולה ועלותה 

 ε-optimalזו זרימה שהיא  . 0ופוטנציאלים שהם , קשת לכל 0מזרימה עם ערך 

במהלך החישוב . optimal-6.5הוא מחשב כרגע זרימה שהיא . ε=13עבור 

 :האלגוריתם הגיע למצב הבא

 

בתמונה משמאל אנו רואים את הרשת השיורית כאשר על כל קשת מסומן הקיבול 

שלהם מסומן  excess-כאשר ה b-ו aהם  excessהצמתים בהם יש . השיורי והעלות

אנו שוב רואים את הרשת השיורית כאשר בכל צומת מסומן  ימיןבתמונה מ  .בתוכם

כל . שלה reduced cost-ועל כל קשת מסומן ה  0-הפוטנציאל שלו אם הוא שונה מ

 .הוא השורש t-שנמצאים באותו עץ כש t-ו d-צומת נמצא בעץ דינאמי נפרד פרט ל

 bושל  (c,t)היא  cשל  (a,c)היא  aשל  (b,d)היא  bשל הצומת  current-arc-ה

 current-arc-הקשתות החלות עם כל צומת מסודרות ברשימה החל מ. (b,t)  היא

 .לפי הסדר שבציור כנגד כוון השעון

ובהנחה  L-כלומר סדור אפשרי של הצמתים ב: Lתאר מצב אפשרי של הרשימה 

כזכור כל )מפורקת לתתי רשימות כיצד היא  תאר, הוא כפי שבחרת Lשל  שהסידור

 (.finger search treeתת רשימה כזו מיוצגת על ידי 

שהוגדרה   discharge-מיהו הצומת הבא עליו יבצע האלגוריתם את פעולת ה. ג

 .הבאה וזו שלאחריה discharge-תאר מה יבצע האלגוריתם בפעולת ה  ?בכיתה

ומהן  ם יהעצים הדינאמיל המתבצעות ע cut-וה link-פעולות ה מהן בפרט תאר

 .אלו discharge במהלך בצוע פעולות Lהרשימה  הפעולות המתבצעות על

 .נמק תשובתך



  



 k < lוזוג עמודות  i < jאם לכל זוג שורות  Mongeהיא  A מטריצהכזכור . 2

 .Aik + Ajl ≥ Ajk + Ailמתקיים 

תאר . כזומכסימום בכל שורה במטריצה  מוצא SMAWKהאלגוריתם המכונה . ב

  .הקפד על תאור מדויק וקצר. את האלגוריתם

ימצא מכסימום בכל שורה במשפחה גדולה יותר של  SMAWKלמעשה . ג

 . Mongeהגדר משפחה זו והראה כי היא מכילה את מטריצות . מטריצות

 .SMAWKהוכח חסם על מספר ההשוואות שמבצע . ד

 על המטריצה SMAWKכאשר מריצים . ה

1 2 3 4 5 6 

6 5 4 3 3 3 

7 6 5 4 2 1 

המכילות את האיבר המכסימאלי  בשלב הראשון האלגוריתם מוצא שלוש עמודות

 ?מהי סדרת ההשוואות שמבצע האלגוריתם בשלב זה. בכל שורה

ברביעים הראשון והשלישי כמתואר L1,L2 נתונות שתי שרשראות מונוטוניות . ו

מגדירות מלבן ריק  L2-וזוג נקודות סמוכות ב L1-כל זוג נקודות סמוכות ב. בציור

תאר בקצרה אלגוריתם למציאת המלבן הגדול בשטחו מביו מלבנים . כמתואר בציור

 .הוכח את נכונותו. רץ בזמן לינארי במספר הנקודותשריקים אלו 



 

 L2של  S קטע-ותת L1-ב  x,yתאר מבנה נתונים שבהנתן זוג נקודות סמוכות . ז

בעל השטח הגדול ביותר מבין כל המלבנים הריקים המוגדרים על ימצא את המלבן 

כמה מקום ? מהו זמן הבניה של מבנה הנתונים . S-וזוג נקודות סמוכות ב x,yידי 

כדי לקבל את מלוא הנקודות על )   .נמק תשובותיך. הוא דורש ומהו זמן השאילתה

בפרט המקום וזמן הבניה צריכים להיות כמעט . המבנה להיות יעיל ככל האפשר

 .(לינאריים

  



חף זרימה רק וד push-relabelהאלגוריתם למציאת זרימה מכסימאלית בשיטת . 3

-אם היא ב admissibleהיא  (v,w)נזכר כי קשת . admissibleעל קשתות שהן 

residual graph  וגםd(v)=d(w)+1. 

הוכח כי בכל רגע במהלך ריצת האלגוריתם תת הגרף המכיל רק את הקשתות . א

 .הוא חסר מעגלים admissibleשהן 

 שהוא v דומה לזו שהוגדרה בכיתה הפועלת על צומת dischargeנגדיר פעולת . ב

 :vשל  excess-ומרוקנת את ה )חיובי excessכלומר עם )אקטיבי 

discharge(v): 

  while active(v) do 

     begin 

            e := v.current_arc 

            if (e == null) then  

                 begin  

                      relabel(v) 

                      v.current_arc := v.first_arc 

                end 

            else if e is admissible then push(e) 

                   else v.current_arc := c.current_arc.next 

     end 

משורשרות ברשימה מקושרת וההשמה  vקוד זה מניח כי הקשתות שחלות עם 

v.current_arc := c.current_arc.next מקדמת את ה-current-arc  שלv  לקשת

 . הבאה ברשימה

שהיא  (v,w)אין קשת  v-ל relabelמבצעת  discharge(v)הוכח כי כאשר 

admissible. 



מאותחלת  Lברשימה  t-ו s-נניח כי האלגוריתם מחזיק את כל הצמתים  פרט ל. ג

שמאותחל ) L-ב v האלגוריתם בכל שלב מחזיק מצביע לאחד הצמתים. שרירותית

המוגדרת  discharge(v)את האלגוריתם בכל צעד מבצע (. L-לצומת הראשון ב

לתחילת  vהוא מעביר את  v-ל relabelבצעה  discharge(v)באם . בעמוד הקודם

(. Lם עבר לתחילת אבמקומו החדש ) vומתקדם לצמת שלאחר  Lהרשימה 

 .Lעוצר כאשר הוא מגיע לסוף הרשימה האלגוריתם 

. admissibleמהווה סידור טופולוגי ביחס לקשתות שהן  Lהוכח כי בכל שלב 

 .L-ב vממוקם לאחר  wאז   admissibleהיא  (v,w)כלומר אם 

 .הוכח כי כשאלגוריתם עוצר הזרימה היא זרימה מכסימאלית. ד

O(nהוכח כי זמן הריצה של האלגוריתם הוא . ה
3
. הוא מספר הצמתים nכאשר  (

יש לנסח במדויק את הלמה בה , אין צורך לחזור על הוכחות שהוצגו בכיתה)

 (ת ולנמק מדוע ניתן להשתמש בה/אתה משתמש/את

  



אי שליליים משוכן במישור עם קיבולים קשיר ה Gנתון גרף מישורי מכוון . 4

לצומת  sיחידות זרימה מצומת נתון  Γלקשתות וברצוננו להחליט האם ניתן להזרים 

 .tנתון אחר 

אולי  Γנשים לב כי . t-ל s-מ Pיחידות זרימה על מסלול כלשהו  Γלצורך כך נזרים 

 Γונוסיף  Pמקיבולי הקשתות על  Γנחסיר . Pגדול מקיבולי חלק מהקשתות על 

 . P-בולי הקשתות ההפוכות לקשתות בילק

לאחר שינוי ) G-ך כל קשת שווה לקיבולה בבו אור G-לנתבונן עתה בגרף הדואלי 

נריץ אלגוריתם למציאת מרחקים קצרים ביותר  .(כפי שמתואר Pבולים על יהק

. אינם מוגדרים מרחקיםוה המדווח במידה ויש מעגל שלילי ,sלמשל  ,מצומת כלשהו

ואחרת  t-ל s-יחידות זרימה מ Γלהזרים במידה ויש מעגל שלילי נדווח כי לא ניתן 

 .נדווח שכן

 .הוכח את נכונות האלגוריתם המתואר. א

הראה כיצד למצוא זרימה , Γבמידה ואכן האלגוריתם מדווח כי ניתן להזרים . ב

 .חוקית כזו

הראה כיצד ניתן למצוא זרימה . Uשלמים וסכומם הוא  G-הנח כי כל הקיבולים ב. ג

זמן שלוקח למצוא הוא ה s(n)כאשר  O(s(n)log(U))בזמן  G-מכסימאלית ב

מסלולים קצרים ביותר בגרף מישורי מכוון עם אורכים כלשהם לקשתות מצומת 

s(n) = O(nlog. ))מסוים לכל שאר הצמתים או לדווח כי יש מעגל שלילי בגרף
2
n) 

  



במערכת של עצים  (actual tree)של עץ  (virtual tree)העץ בציור הוא יצוג  .5

 . דינאמיים

-ה) מהי החלוקה של העץ .המיוצג על ידי עץ זה (actual-tree)צייר את העץ . א

actual-tree ) למסלולים שמתאימה ליצוג זה? 

על צומת בעץ וירטואלי המייצג עץ במערכת עצים  splay-תאר את פעולת ה. ב

 ?מהי השפעתה על העץ האמיתי המיוצג על ידי העץ הוירטואלי . דינאמיים

 צייר. על העצים דינאמיים שתוארו בכיתה cut(v)כיצד מתבצעת הפעולה  תאר. ג

את חלוקתם , על העץ שבציור cut(m)את העצים המתקבלים לאחר ביצוע פעולת 

נמק את תשובתך ולצורך . הוירטואלים המייצגים עצים אלוהעצים  למסלולים ואת

כך תאר כיצד נראים העצים הוירטואלים לאחר כל אחד מהשלבים העיקריים של 

 .cut-שבעזרתה ממומשת פעולת ה splayפעולת 

( שהגדרנו לצורך ניתוח הסבוכיות של הממוש)לפוטנציאל  qמהי תרומת הצומת . ד

 ?של העץ בציור 

לאוסף הפעולות הנתמך על ידי  lca(v,w)תאר כיצד ניתן להוסיף את הפעולה . ה

על הפעולה למצוא   .תאר כיצד תממש את הפעולה ומהי סבוכיותה. עצים דינאמיים



בעץ  w-ו vשל ( הכי רחוק מהשורש)את האב הקדמון המשותף הנמוך ביותר 

 .NULLבעצים שונים יוחזר  w-ו v-במידה ו. האמיתי


