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  – 202-1-2041 אלגוריתמים תכנון

 ט" תשס'ב סמסטר

 5.8.2009  –א  מועד
 

 עזר חומר ללא

 

 :חשובות הנחיות
 

 .עזר חומר ללא הינו המבחן •

 . שעות½3המבחן  משך •

 .100נקודות  כ"סה •

 בטופס למקום המיועד התשובות את העתיקו מכן לאחר .הטיוטא במחברת תחילה המבחן את פתרו •

 .העמוד בגב תוספות או הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת .התשובות

 .דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו •

 .השאלות כל על לענות יש ,שאלות 4- מ מורכב המבחן •

 .השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר •

 .מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר •

 .מלאה הוכחה דורשת הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל •

 .במדויק אותם נסחו מהכיתה ומשפטים טענות על מסתמכים והינכם במידה •

 .נכונות ריצה והוכחת זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור  על,אחרת במפורש מצוין לא אם •

 מניקוד 20%-ותזכו ב "יודעים לא"רשמו  ,כלשהו לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה •

 .הסעיף

 .קריא שכתבתם הינו מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה  אך ,בעיפרון להשתמש מותר •

 .הגשתה לפני עבודתך את לבדוק מאוד מומלץ •

 

 

 !בהצלחה
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 (נקודות 25) 1שאלה 
.  נקודות לכל היותר15עבור , לחלופין ענו על סעיף ד. ג, ב, ענו על סעיפים א

 
),(נתון גרף מכוון  EVG   מסלול ב. בו לכל צלע צבע אחד ויחיד מבין הצבעים כחול ולבן  אשרחסר מעגלים -G ייקרא 

  .שוניםאם כל זוג צלעות סמוכות במסלול צבועות בצבעים מסלול מתחלף 

 

.  עליכם לתכנן אלגוריתם מבוסס תכנון דינאמי לבעיה הבאה

 

),(  גרף מכוון:מופע EVG  צביעה של הצלעות בשני צבעים וקודקוד , חסר מעגליםVs .

.  s-אורך של מסלול מתחלף המתחיל ב: פתרון אפשרי

.  (אורך מסלול הינו מספר הצלעות במסלול) ביותר ארוך  שהואs-אורך של מסלול מתחלף המתחיל ב  :יש למצוא

 

 (נקודות 3 )א סעיף
 

-באלגוריתם מבוסס תכנון דינאמי אותו אתם מתכננים מחושבים ערכים המייצגים ערכים של פתרונות אופטימאליים עבור תתי

 ונסחו באופן מילולי את (...)OPTהגדירו , במילים אחרות. בעיה אופיינית שכזו-נסחו באופן מילולי תת. בעיות אופייניות

.  משמעותו

 

.  (המשיכו)..........  כערך של (...)OPTנגדיר :  למשל

 

 (נקודות 14 )ב סעיף
 

אין צורך בהוכחת נכונות . יש לנסח תנאי בסיס.  אותו הגדרתם בסעיף א(...)OPTנסחו נוסחת נסיגה לחישוב הערך .1

 .של הנוסחה

 

 .   s- רשמו נוסחה לחישוב אורך מסלול  מתחלף ארוך ביותר המתחיל ב .2

  

 (נקודות 8 )ג סעיף
 

|)||(| עם זמן ריצהתארו אלגוריתם  VEO למציאת האורך של מסלול מתחלף ארוך ביותר המתחיל ב  -s . ספקו ניתוח

.  אין צורך להוכיח את נכונות האלגוריתם. זמן ריצה

 

 ד סעיף

. 15והניקוד המקסימאלי הוא , ג.ב.אם אתם עונים על סעיף זה לא ייבדקו סעיפים א
 

),(נתון גרף מכוון  EVG  וקודקוד חסר מעגלים Vs . עם זמן ריצהעליכם לתכנן אלגוריתם מבוסס תכנון דינאמי 

|)||(| VEO לבעיה הבאה   :

.  v-  ומסתיים בs- מצא אורך של מסלול ארוך ביותר המתחיל ב, vלכל 

 ומסתיים s- רשמו נוסחה לחישוב אורך מסלול ארוך ביותר המתחיל ב,  ונסחו באופן מילולי את משמעותו(...)OPTהגדירו 

.  אין צורך להוכיח את נכונות האלגוריתם. ספקו ניתוח זמן ריצה. ותארו את האלגוריתם, v- ב
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 (נקודות 35) 2שאלה 
 

 (נקודות 10 )א סעיף
 

),,,( זרימה רשת נתונה tscGN  זרימה  נתונה , בנוסף  .שלמים הקיבולים כל שבהf תארו אלגוריתם יעיל ככל . ברשת

||האפשר למציאת זרימה שערכה גדול מ  f ,נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם. ואם אין הוא מודיע על כך, אם יש כזאת .

 . אין צורך בהוכחת נכונות

 

 נסמן את קבוצת .n והוא הבנות למספר זהה הבנים מספר בה אשר שידוך של בנים  לבנות לבעיית מתייחסים הבאים הסעיפים

Vוכן , W ואת קבוצת הבנות Bהבנים  B W  .

 

 (נקודות 8 )ב סעיף
 

. תארו את הרדוקציה שהוצגה בתרגול מבעיית שידוך מקסימאלי לבעיית זרימה מקסימאלית

 

  (נקודות 7 )ג סעיף
 

דיניץ על רשת הזרימה שמוגדרת ברדוקציה של סעיף ב הוא  אלגוריתם של הריצה זמן  הוכחתם כי5בעבודת בית 

 | | | |O E V .כחלק מההוכחה התבוננתם ברשת שכבות בתחילת שלב בו אורך המסלול הקצר ביותר מ -sל  -t שווה m .

2)/3(הוכיחו כי בשלב זה קיים חתך ברשת השיורית שהקיבול שלו הוא לכל היותר  mB .

 

 (נקודות 10 )ד סעיף
 

 האם תארו אלגוריתם יעיל ככל האפשר הבודק ,ובנות בנים זוגות של של 1nבהינתן קלט לבעיית השידוך ושידוך בגודל

.  הוכיחו את נכונות האלגוריתם. נתחו את זמן הריצה. ואם כן מחזיר שידוך כזה, משודכים והבנות הבנים כל שבו שידוך קיים

 

 

 (נקודות 10) 3שאלה 

 (נקודות 7)א  סעיף

nuנתון וקטור 

Z ,0u 


nvאחידה וקטור  נגריל באקראי ובהתפלגות אם כי הוכיחו . }2,1,0{


 אזי, 

3

1
]0Pr[ 


vu. 

 (נקודות 3)ב  סעיף

nu וקטור קיים כי הוכיחו

Z  נגריל וקטור שאם כך  nv }2,1,0{


 אזי, אחידה ובהתפלגות באקראי  

3

1
]0Pr[0 


vu. 
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 (נקודות 30) 4שאלה 
 

: (שתי הראשונות הוגדרו בתרגול)שפות  שלוש להלן

 

1 .}G המילטוני מעגל קיים בו מכוון גרף: G HAMCYCLE={  

2 .{G בקודקוד שמתחיל המילטוני מסלול קיים בו מכוון גרף s  בקודקוד ומסתייםt :  ),,( tsG  HAMPATH={ 

3 .{G המילטוני מסלול קיים בו מכוון גרף: G HAMP={ .

 

 

 (נקודות 10)א  סעיף

 .(ללא הוכחה) HAMP לשפה HAMCYCLE פולינומאלית מהשפה רדוקציה תארו

 (נקודות 10)ב  סעיף

 .(ללא הוכחה) HAMPATH לשפה HAMP פולינומאלית מהשפה רדוקציה תארו

 

 הסעיף רק ייבדק הסעיפים שני על ותענו במידה. הבאים הסעיפים משני אחד על ענו

 .הראשון

 

 (נקודות 10)ג  סעיף

'- ו א בסעיף שתיארתם הרדוקציה  f  תהי ( )G f G מכוון גרף עבור G .אם כי הוכיחו ' HAMPG  ,אזי  

HAMCYCLEG. 

 

 .נכונה א מסעיף הרדוקציה אם רק יינתן זה לסעיף מלא ניקוד:  הערה

 (נקודות 10)ד  סעיף

)- ו ב בסעיף שתיארתם הרדוקציה g תהי ', , ) ( )G s t g G מכוון גרף עבור G .אם כי הוכיחו ( ', , ) HAMPATHG s t  ,

 .HAMPG  אזי

 

 .נכונה ב מסעיף הרדוקציה אם רק יינתן זה לסעיף מלא ניקוד:  הערה

 

 

! בהצלחה
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 מועד א                                                                     –  202-1-2041תכנון אלגוריתמים
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  – 202-1-2041 אלגוריתמים תכנון

 א"עתש 'ב סמסטר

 6.7.2011  –א  מועד
 

 עזר חומר ללא

 

 :חשובות הנחיות
 

 .עזר חומר ללא הינו המבחן •

 .שעות ½3המבחן  משך •

 .100נקודות  כ"סה •

למקום  התשובות את העתיקו מכן לאחר .הטיוטא במחברת תחילה המבחן את פתרו •

 או הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת .התשובות בטופס המיועד

 !מחברת הטיוטא מיועדת לגריסה .העמוד בגב תוספות

 .דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו •

 .השאלות כל על לענות יש ,שאלות 4 -מ מורכב המבחן •

 .השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר •

 .מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר •

 .מלאה הוכחה דורשת הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל •

 .במדויק אותם נסחו מהכיתה ומשפטים טענות על מסתמכים והינכם במידה •

 והוכחתריצה  זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על ,אחרת במפורש מצוין לא אם •

 .נכונות

 -בותזכו  "יודעים לא"רשמו  ,כלשהו לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה •

 .הסעיף מניקוד  20%

 הינושכתבתם  מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה אך, בעיפרון להשתמש מותר •

 .וברור קריא

יש לכתוב את . התשובה מחולקת למספר קופסאות, שימו לב כי בחלק מהסעיפים •

 .תשובתכם בהתאם לחלוקה זו

 .הגשתה לפני עבודתך את לבדוק מאוד מומלץ •

 

 

 !בהצלחה
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 (נקודות 55) 1שאלה 

 : תזכורת

 מתקיים        כך שלכל     א קבוצה בוצה בלתי תלויה בגרף לא מכוון היק       . 

 זכר בהגדרה של השפהינ   : 

 .                 גרף לא מכוון    -מספר טבעי כך שיש ב   קבוצה בלתי תלויה בגודל,    

 

  (נקודות 4) סעיף א

 .NPשייכת למחלקה  ISהראו כי השפה 

 

  (נקודות 21) בסעיף 

 השפהמ פולינומיאלית רדוקציה תארובשאלה זו ת. ISלשפת  3SATבהרצאה הראינו רדוקציה מהשפה 

SAT הלשפ IS ,עבור פסוק  .       ראו כי ת, כלומר𝜑 כלומר , את מספר הליטרלים בפסוק   -נסמן ב

𝜑אם       אזי      פסוקיתאת ליטרלים ב    יש      כך שעבור              
 
    

 

 בדיוק כיל מגרף הליטרלים בונה    עם  𝜑 שעל פסוק  ISלשפה  SATמהשפה  פולינומיאלית רדוקציה תארו

 .פתרונות שלא יעמדו בדרישה זו יזכו בניקוד חלקי בלבד .קודקודים  

 

𝜑אזי      𝜑  מתקיים כי אם  𝜑הוכיחו כי לכל ו תהרדוקציה פולינומיהסבירו בקצרה מדוע      . 

 .האחראין צורך להוכיח את הכיוון 

 

 (נקודות 52) 2שאלה 
 

 :qualityEShiftedבעיית 

 -בהתאמה כך ש              -ו             אליס ובוב מחזיקים מחרוזות : קלט

          . 

 

 כל עבור                   -כך ש         קייםאם   היא הזזה ציקלית של   נאמר כי 

       .  

 

 :לדוגמא

  במקרה זה   ,         היא הזזה ציקלית של           המחרוזת   . 

  יםי אחדנמכילה ש  כי             איננה הזזה ציקלית של             המחרוזת 

 .יםרצופ

 

 . היא הזזה ציקלית של   ובוב צריך להחליט האם  ,שולחת הודעה אחת בלבד לבובאליס : מטרה
 

לבוב והסתברות ההצלחה היא         בו אליס שולחת הודעה באורך , הציעו אלגוריתם הסתברותי לבעיה

לפחות 
 

 
 זמן מדועוהסבירו נתחו את מספר הביטים שאליס שולחת , הוכיחו את נכונות האלגוריתם שהצעתם.  

 .הוא פולינומי אליס ובוב החישוב של
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 מועד א                                                                     –  202-1-2041תכנון אלגוריתמים

                                                                                                                 א"עתש' ב סמסטר

 

  (נקודות 32) 3שאלה 
 

  .קודקודי המקור והבור בהתאמההם   t-ו sכאשר  ,רשת זרימה                   תהי 

 

 (נקודות 5) סעיף א

אין צורך . םנתחו את זמן ריצת האלגורית .מינימום ברשתחתך  למציאתככל האפשר תארו אלגוריתם יעיל 

 .להוכיח נכונות

 

אשר מספר הקשתות החוצות אותו הוא קטן ביותר  N -הוא חתך מינימום ב קטן ביותרחתך מינימום  :הגדרה

 .(    -ו    חוצה את החתך אם       קשת ) N -מבין כל חתכי המינימום ב

 

 .בשאלה זו נרצה לתכנן אלגוריתם למציאת חתך מינימום קטן ביותר

 .רשת הנתונה הקיבולים שלמיםבכלומר ,      בסעיפים הבאים הניחו כי 

 

 (נקודות 11) בסעיף 

 :הוצע תחילה האלגוריתם הבא

 .                     : באופן הבא Eעל  ’cקיבול חדשה  גדיר פונקציהנ .1

 .יר את החתך שמצאנוחזנו                     ברשתחתך מינימום נמצא  .2

 .הסבירו תשובתכם .הראו דוגמא קטנה לרשת זרימה עליה נכשל האלגוריתם. אלגוריתם זה התגלה כשגוי

 

 (נקודות 15) גסעיף 

 .הוכיחו נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן ריצתו .לפיתרון הבעיה            בסיבוכיותתארו אלגוריתם 

 

  .’cאתם יכולים להגדיר פונקציה קיבול חדשה : רמז

הוא חתך מינימום ובנוסף להוכיח על ידי האלגוריתם שלכם בתשובתכם עליכם להוכיח כי החתך המוחזר 

 .קטן ביותרשהוא חתך מינימום 

 

  (נקודות 55) 4שאלה 
בשאלה זו נבנה  .                (1שליליים או או  חיוביים)נתונה סדרת מספרים שלמים 

  .בעלת סכום מקסימאלי  של למציאת תת סדרה רציפה      אלגוריתם מבוסס תכנון דינאמי בסיבוכיות 

 .11ערך הפיתרון הוא .         הפלט הוא                      עבור  :דוגמא

 

 (נקודות 12) סעיף א

את  נסחו .  המכילה את              תת סדרה רציפה של כסכום מקסימאלי של        נגדיר 

בצורה אין צורך להוכיח . והסבירו בקצרה מדוע היא נכונה בסיס מקרי כולל ,       עבור מבנה נוסחת

 .נכונות הנוסחהפורמאלית את 

 

 (נקודות 5) סעיף ב

 .נוסחהאין צורך להוכיח את נכונות ה .אופטימלי פתרון תארו נוסחה למציאת ערך

 

 (נקודות 8) סעיף ג

אין  .נתחו את זמן ריצתוולמציאת ערך פתרון אופטימאלי      בסיבוכיות  איטראטיבינסחו אלגוריתם 

 .צורך להוכיח נכונות
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 3122' פתרון מועד א –תכנון אלגוריתמים 

 :2שאלה 

 :'סעיף א

אלגוריתם האימות יוודא שלכל שני . kבגודל  G-יהיה קבוצת קודקודים מ yהעד  x=(G,k)בהינתן קלט 

 ,       : סיבוכיות .   קודודים kמכיל לפחות  y -ו G –אין קשת המחברת אותם ב  y-קודקודים ב

 .|G|-לינארי ב| y| -נשים לב כי באופן ברור , כנדרש פולינומי

 :'סעיף ב

 באשר{                              מעל  CNF =φ            בהינתן פסוק 

                   
 Gבאשר הגדרת הגרף               φ    תחזיר  fהרדוקציה      

 : הינה

                        

 .     -בין הקודקודים המייצגים את הליטרלים ב  G –תיצור קליקה ב f           לכל 

 .      -ו    ניצור קשת בין כל שני קודקודים המייצגים את       לכל , בנוסף 

 :פורמלית 

                                    ,         

                                                                  

ולאחר מכן מעבר כפול נוסף על  φעל  ראשוני דורשות מעבר יחיד fכל הבניות שמבצעת : יעילות

 .פולינומי כנדרש –הפסוק 

 .             : נכונות

   -ל   נבנה הצבה מספקת .   -ב | m|S=: כך ש Sה בלתי תלויה קבוצ ולכן קיימת         

 :       לכל   -באופן הבא 

 אחד מהקודקודים ב אם- S אזי     -מייצג ליטרל ששווה ל  =True. 

 אחד מהקודקודים ב אם- S אזי        -מייצג ליטרל ששווה ל  =False. 

  למשל  –הצבה שרירותית  –אחרת  =False. 

 

הינה קבוצה בלתי תלויה אזי לא ייתכן כי שייכים אליה שני קודקודים שהליטרלים  S -נבחין כי כיוון ש

מכאן שההצבה  .(G -קשת ביש כאלו קודקודים כי בין כל שני )      -ול    -אותם הם מייצגים שווים ל

ליטרלים הקודקודים המייצגים כיוון שכל  ,בנוסף. הצבה חוקיתוהמשתנה נותנת ערך ייחודי לכל 

מכיוון . חייב לייצג ליטרל מפסוקית שונה S -אזי כל קודקוד ב ,G -פסוקית שייכים לקליק במאותה 

הפסוקיות  m -עבור כל אחת מ S -יש בדיוק קודקוד אחד ב אזי, פסוקיות m -ו S -קודקודים ב mשיש 

מספקת כל    ההצבה, S -על ידי קודקוד מתספק כל ליטרל המיוצג   כיוון שדאגנו שההצבה  .  -ב

 .כנדרש       ולכן,  כי קיימת הצבה המספקת את  הראינו.  ולכן את  ,  
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 :3שאלה 

 : תיאור האלגוריתם

 .     ושולחת לבוב          מחשבת ,   >qאליס מגרילה ראשוני   . 1

 .nכאשר חשבון האינדקסים נעשה מודולו                        :         -נסמן ב

 .           בוב מחשב   jלכל . 2

 ".לא"אחרת מחזיר , " כן"בוב מחזיר      כך ש  jאם קיים .3

 : הוכחת נכונות

שאליס תבחר  qלכל       ולכן      כך ש  jאזי קיים אינדקס  Aהיא הזזה ציקלית של  Bאם 

 .כנדרש" כן"ולכן בוב תמיד יחזיר 

 .     כך ש  jאזי האלגוריתם יטעה אם קיים אינדקס  Aאינה הזזה ציקלית של  Bאם 

אזי ברור  A,  >   -כיוון ש.        את מחלק q-כך ש j קייםהאלגוריתם טועה אם ורק אם , כלומר 

ראשוניים המחלקים את  nועל פי משפט שהוכח בכיתה קיימים לכל היותר           כי 

 .  הנתון j  -ההפרש עבור ה

מכאן  .ראשוניים המחלקים את אחד ההפרשים   קיימים  לכל היותר ולכן , הפרשים nישנם 

 :משפט בנושא צפיפות הראשוניים שנלמד בכיתהמו

Pr[The algorithm errs]   
                                       

                                     
  

  

         
 

        

 
 

 

 
 

 

 (.גדול מספיק כנדרש nאי השוויון מתקיים עבור ) 

 

 :ניתוח מספר הביטים שנשלחו וזמן הריצה

ולכן שוב בוב יזדקק לכל היותר  a<q, ביטים לייצגו  log(n) 3ולכן לוקח      : סיבוכיות תקשורת

 .6log(n))כ  "של ביטים על מנת לייצגו סהלמספר דומה 

 :סיבוכיות זמן

 .A mod q – O(n)חישוב ,          )q -  Oהגרלת : אליס

  .      :    כ"סה – jלכל  O(n) -          -ו    חישוב : בוב
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 :4שאלה 

 :'סעיף א

 .המוחזרת הזרימה המקסימלית fותהא  N-הרץ אלגוריתם למציאת זרימה מקסימלית ב .1

 .fהרשת השיורית שמשרה  -   חשב את  .2

 T-הכנס ל.  s-את קבוצת הקודקודים הנגישים מ S-והכנס ל  s -מ   על  BFS)או ) DFSהרץ  .3

 .V\Sאת 

 .S/Tהחזר את החתך  .4

 :זמן ריצה

 .           –באמצעות אלגוריתם דיניץ  –לדוגמא , מציאת זרימה מקסימאלית .1

 .O(|V|+|E|) –בניית רשת שיורית  .2

3. DFS  ובניית הקבוצות- O(|V|+|E|). 

 .          : כ"סה

 :'סעיף ב

 

 .שאיננו חתך מינימום ברשת המקורית 5.5רי הגדלת הקיבולים נקבל חתך מינימום בגודל אח

 

 :'סעיף ג

 :האלגוריתם

           : קיבול חדשה ' הגדר פונ. 1
 

    
.  

והחזר את  (הקיבול החדשה' עם פונ)             הרשת על ' הרץ את האלגוריתם מסעיף א.2

 .החתך המתקבל
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 :זמן ריצהניתוח 

: הגדרת פונקצית הקיבול החדשה O E. סעיף א ' :           

 .          זמן ריצהכ "סה

 :הוכחת נכונות

נראה תחילה כי , ’cהחתך שהוחזר הוא אכן חתך מינימום תחת  –' מנכונות האלגוריתם בסעיף א

 :cחתך זה הוא חתך מינימום גם תחת 

חתך מינימום  Yויהא  cאינו חתך מינימום תחת  X)נסמנו )נניח בשלילה כי חתך המינימום שהוחזר 

 (.Xון שהאלגוריתם החזיר את כי)                     מתקיים כי, במקרה כזה .cתחת 

 :|k |Eאזי  ,קשתות ברשת |E|כיוון שיש , Yהקשתות החוצות את ' מס kיהא 

                  
 

    
         

 

                 
 

         

 ,ןלכ

        
 

 
                                  

 Y -מכיוון ש. 1הוא לכל הפחות שלמים אזי ההפרש בין קיבול חתכים שונים  N -בכיוון שהקיבולים 

 נקבל, לא X -ו N -חתך מינימום ב

                      

 .N -מינימום בחתך  Xכן להאי שוויונים האחרונים סותרים זה את זה וי נש

 :נותר להוכיח כי מספר הקשתות החוצות אותו הוא הקטן ביותר מבין כל חתכי המינימום

נניח בשלילה כי האלגוריתם לא החזיר את חתך המינימום בעל מספר הקשתות המינימאלי אלא חתך 

 .חתך מינימום בעל מספר קשתות מינימאלי Zיהא , מינימום אחר ושוב 

 X -מאידך כיוון ש                     : מתקיים  cהינם חתכי מינימום תחת   Z -ו X –כיוון ש 

 כלומר  ’cחתך מינימום תחת הוא  Xאזי הוא ' יתם מסעיף אהוחזר על ידי האלגור

 :’cומהגדרת                         

         
 

    
         

 

    
מספר הקשתות t  -ו Xקשתות החוצות את ' מס kיהא ,          

        אזי  Zהחוצות את 
 

    
         

 

    
כלומר          

 

    
  <

 

    
 t>kוקיבלנו כי . 

 .הינו חתך מינימום קטן ביותר כנדרש Xכ "בסתירה להנחה ובסה
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 : 5שאלה 

 :' סעיף א

 :         נוסחה 
                                                                   

                                              
  opt(j)   =. 

 .הריקה ופתרו נכון קיבלו את מלוא הניקודסטודנטים שלא התייחסו לסדרה  -

או מכילה את ,   ואז ערכה      או איננה מכילה את     -הסדרה האופטימלית הנגמרת ב: הסבר

לכן .             ואזי ערכה     -ומ      -הנגמרת בואזי היא מורכבת מסדרה אופטימלית    

 .י הגורמיםהוא המקסימום בין שנ  opt(j)נקבל כי 

 :'סעיף ב

               -הפיתרון לבעייה המקורית יתקבל כ 
     

  . 

 (.גם סטודנטים שלא התייחסו לכך קיבלו את מלוא הניקוד, האפס מניח כי קיימת סדרה ריקה)

  :'סעיף ג

           ,       . 

  עבור כל      : 

o M(i)                          . 

o                    

  החזרMAX . 
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 4מתוך  1עמוד 

 

 202-1-2041תכנון אלגוריתמים 

 סמסטר ב' תשע"ב

 18.07.2012 –' אמועד 
 

 תיקונים שנעשו במהלך המבחן.כולל 

 

 ללא חומר עזר
 

 הנחיות חשובות:

 

 .המבחן הינו ללא חומר עזר 

  שעות. 3½משך המבחן 

  011סה"כ נקודות. 

  פתרו את המבחן תחילה במחברת הטיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד

המבחן לא תביא בחשבון את מחברת הטיוטה או תוספות בגב בדיקת בטופס התשובות. 

 מחברת הטיוטה מיועדת לגריסה! העמוד.

 .רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף 

 שאלות, יש לענות על כל השאלות. 4 -המבחן מורכב מ 

 .לסדר הופעת השאלות בטופס או לניקוד אין בהכרח קשר לקושי השאלה 

 מבלי לפרט את מימושם. מותר להשתמש במבני נתונים ידועים 

 .כל שימוש בתוצאה מעבודות הבית דורשת הוכחה מלאה 

  מסתמכים על טענות ומשפטים מהכיתה נסחו אותם במדויק. והנכםבמידה 

 .אם לא מצוין במפורש אחרת, על תיאור אלגוריתם לכלול ניתוח זמן ריצה והוכחת נכונות 

 20% -ו "לא יודעים" ותזכו בבמידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמ 

 מניקוד הסעיף.

 .מותר להשתמש בעיפרון, אך במידה והנכם עושים זאת וודאו כי מה שכתבתם הינו קריא וברור 

  שימו לב כי בחלק מהסעיפים,  התשובה מחולקת למספר קופסאות.  יש לכתוב את תשובתכם

 אין לחרוג מהשטח המוקצב. בהתאם לחלוקה זו.

  לבדוק את עבודתך לפני הגשתה.מומלץ מאוד 

 

 

 

 בהצלחה!
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 4מתוך  2עמוד 

 

 נקודות( 22) 1שאלה 
 :חסומים יםעם משקל סכום תת קבוצהבעיית  –לבעיית הגנב שהוגדרה בכיתה  נגדיר בעיה דומה

 .{          }   ומשקל שלם חיובי     . לכל מוצר יש מחיר {     }מוצרים   :  •  קלט

 .{           }  משקל שק •           

 הוא )שימו לב, המשקל   בדיוקהוא של מוצרים שסכום משקלם  {     }   קבוצה : פתרון חוקי

 .(  בדיוק

 ."לא קיים"יש להחזיר  אם קיים, אחרת : פתרון חוקי שסכום מחירי המוצרים בו מקסימלייש למצוא

 

 זאת ע"י תכנון דינאמי. בעיה נפתורבסעיפים הבאים 

 

 נקודות( 4) סעיף א

 .עבורה OPT הגדרת כולל, אופיינית בעיה תת( במילים) נסחו

 

 נקודות( 11) סעיף ב

)אין צורך בהוכחת נכונות  הסבירו בקצרה את נכונות הנוסחהו בסיס מקרי הכוללת מבנה תאנוסח תארו

 .OPTמתוך ערכי  המקורית לבעיה ליאאופטימ פתרון מחיר לחשבאיך  בנוסף, הסבירו .פורמלית(

 

 נקודות( 6) סעיף ג

פתרון אופטימאלי ונתחו את זמן ריצתו. אין צורך  מחירלמציאת  פולינומיאלי נסחו אלגוריתם איטראטיבי

 בהוכחת נכונות.

 

 נקודות( 2) סעיף ד

 :SubsetSum לשפהנגדיר בעיה דומה 

 

 :SubsetSum-1000 השפה

,  לכל            -)לא בהכרח שונים זה מזה( כך ש           מספרים טבעיים   : מופע

 . ומספר טבעי 

∑ -כך ש {       }  אינדקסים  קבוצת: האם קיימת צריך למצוא         ? 

 

וריתם יש אלג SubsetSum-1000 -)כלומר, הוכיחו כי ל  -יה הנ"ל היא בשהבע סעיף ג'הוכיחו בעזרת 

 פולינומי(.
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 4מתוך  3עמוד 

 

 נקודות( 16) 2שאלה 
 :4שהופיעה בעבודת בית          היזכרו בהגדרת 

:  הבא המכוון הגרף את להגדיר נוכל   על     הרצת לאחר .מכוון לאגרף  (   )  יהי 

(   ) כאשר, (      )      (   ) אם        :מתקיים הבאים התנאים 2-מ ואחד   

 (   ) ו עץ צלע היא-  [ ]  (.לבן מהאב הצלע את מכוונים כלומר) [ ]  

 (   ) ו אחורית צלע היא-  [ ]  קדמון לאב מהקדקוד הצלע את מכוונים כלומר) [ ]  

 (.שלו

 

 :נגדיר, עליו     וריצת   גרף בהינתן

 

         ( )        { [ ]  
קיים מסלול מ   ל   ב     

המכיל לכל היותר צלע אחורית אחת
}  

 

 ( )        ויחזיר בנוסף גם את  (   )  כך שיקבל גרף לא מכוון     שנו את אלגוריתם  

| |) לרוץ בזמן  על האלגוריתם המוצע . לכל קודקוד           עליכם לרשום את שגרת. (| | 

DFS-VISIT .)אין צורך לרשום או לשנות את השגרה החיצונית שקוראת ל במלואה )לאחר השינוי- 

DFS-VISIT.  .צורך להוכיח את נכונות האלגוריתם. איןנתחו את זמן הריצה של האלגוריתם 

 

 

 נקודות( 32) 3שאלה 
 -כך ש קדקודיםזוג       פונקציית משקל, ויהיו       , תהי מכווןגרף  (   )  יהי 

 .(   ) (   )מקבילות -אנטיצלעות אף זוג    -ידוע שאין ב .   

 

 המקיים: (   )זוג קבוצות כ חתך נגדיר    וזוג קודקודים   עבור גרף  :הגדרה

 .      -ו       .0

 .    -ו     .2

 

צלע אין  ,)כלומר   -ל   -כך שאין אף צלע שחוצה את החתך מ (   )חתך הוא  חתך מכוון: הגדרה

(   )  .(  -ל   -צלעות מ ייתכנו)אבל      -ו    כך ש    

 

 נקודות( 11) סעיף א

 .  -ל   -מסלול מ   -חתך מכוון אם ורק אם אין ב   -הוכיחו שקיים ב

 .  -ב   -נגישים מה הקדקודיםל כקבוצת ל ניתן להתייחסבהוכחה : רמז

 

 נקודות( 13) סעיף ב

 .  -ל   -מ את החתךחוצות ההוא סכום המשקולות של כל הצלעות  (   ): משקלו של חתך הגדרה

 

 :בעיית מציאת חתך מכוון מינימום –נגדיר את הבעיה הבאה 

 המכיל לפחות חתך מכוון אחד.כנ"ל   : גרף מכוון מופע

 משקלו מבין כל החתכים המכוונים בגרף.: חתך מכוון מינימלי בצריך למצוא
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 4מתוך  4עמוד 

 

 באופן הבא: (      (    )   )   את רשת הזרימה    -הציע לבנות מחוקר 

   {(   ) (   )     (   )   } . 

(   )לכל צלע  (   ) נגדיר  ,   (   )   -ו  (   )     . 

 

הוכיחו את טענתו של  .  -הוא חתך מכוון מינימלי ב    רשת הזרימהטען שחתך מינימלי ב החוקר

 .החוקר

 שאינם של חתכים    -בהקיבולים ועל    -של חתכים מכוונים ב    -בהקיבולים  : חשבו עלרמז

 .  -מכוונים ב

 

 נקודות( 4) סעיף ג

, כך שהפתרון של  בקיבול סופי  החוקרמההצעה של  להחליף את הקיבולים האינסופיים כעת נרצה

 לסעיף הקודם יישאר נכון. החוקר

 . הראו דוגמה נגדית לרעיון זה. בגרף  להיות משקל צלע מקסימלי  הציע לקבוע את  סטודנט אחד

 

 נקודות( 5) ד סעיף

 והסבירו בקצרה את נכונותו. לסעיף ג'נכון   ערך הציעו 

 

 

 נקודות( 25) 4שאלה 
     אם לכל   -ב קבוצה שלטת נקראת     . קבוצהקדקודים  עם  מכוון גרף (   )  יהי 

(   ) -כך ש     קדקודקיים   .  -ל    -מכוונת מ צלעכלומר קיימת ,   

 

     את השפה הבאה: נגדיר

       {(   )  .{בגרף המכוון   יש קבוצה שלטת בגודל לכל היותר      

 

 נקודות( 5) סעיף א

 .          הוכיחו כי

 

 נקודות( 21) סעיף ב

בדפי          )ראו הגדרת        לשפה          פולינומיאלית מהשפה  רדוקציהתארו 

 .פולינומית הרדוקציה מדוע בקצרה הסבירועליכם להוכיח את נכונות הרדוקציה.  העזר(.
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  – 202-1-2041 אלגוריתמים תכנון

 תשע"ב 'ב סמסטר

 06.08.2012  – ב' מועד

 

 עזר חומר ללא

 

 :חשובות הנחיות

 .עזר חומר ללא הינו המבחן •

 שעות. ½3המבחן  משך •

 .100נקודות  כ"סה •

למקום  התשובות את העתיקו מכן לאחר הטיוטא. במחברת תחילה המבחן את פתרו •

 הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת התשובות. בטופס המיועד

 מחברת הטיוטא מיועדת לגריסה! .העמוד בגב או תוספות

 .דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו •

 .השאלות כל על לענות יש שאלות, 4 -מ מורכב המבחן •

 .השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר •

 .מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר •

 .מלאה הוכחה דורשת הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל •

 .במדויק אותם נסחו מהכיתה ומשפטים טענות על מסתמכים והינכם במידה •

ריצה  זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על ,אחרת במפורש מצוין לא אם •

 .נכונות והוכחת

ותזכו  יודעים" לא"רשמו  כלשהו, לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה •

 .הסעיף מניקוד  20% -ב

שכתבתם  מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה בעיפרון, אך להשתמש מותר •

 וברור. הינו קריא

יש לכתוב את שימו לב כי בחלק מהסעיפים, התשובה מחולקת למספר קופסאות.  •

 אין לחרוג מהמקום המוקצב לתשובות. תשובתכם בהתאם לחלוקה זו.

 .הגשתה לפני עבודתך את לבדוק מאוד מומלץ •

 

!בהצלחה  
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 שאלה 1 )03 נקודות(

 בעיית מסלול זול ביותר בגרף מכוון עם מחירים התחלתיים:נגדיר את 

),( גרף מכוון :מופע EVG   חסר מעגלים שליליים ופונקצית        ממושקל על צלעותיו לפי פונקציה

 מחירים שליליים(. משקלים ויתכנו שימו לב, )        מחיר לקודקודים 

)שימו לב, מחיר מסלול כל הצלעות ב ימשקלו uהמחיר של הוא סכום  uמחיר של מסלול המתחיל בקודקוד 

 מסלול לוקח בחשבון רק את מחיר הקודקוד הראשון במסלול(.

 .v -מחיר מסלול זול ביותר המסתיים ב    : לכל יש למצוא

 :הערות

 כלשהו בקודקוד המתחילים מסלולים על מסתכלים ואנחנו ,יחיד התחלתי קודקוד אין זו בבעיה .1

 .  -ב ומסתיימים

בכל הסעיפים הבאים  .הקודקודים במחירי תלוי אינוו במעגל הצלעות משקלי סכום הינו מעגל משקל .2

 .שלילי במשקלאין מעגלים  G בגרף

 תבונן בגרף הבא:נ  :דוגמא

 

 

( ) כאשר       ( )      ( )     ( )    ומשקלי הצלעות מתוארים בגרף.    

 הוא  (   ) המסלול מחיר,            הוא  (     ) המסלול מחיר         , 

ל מחיר ( המסלו (     ) המסלול מחיר ,  הוא (   המסלול מחירו ,         הוא  

 .2-צריך להחזיר   עבור .            הוא  (       )

 יאינו שלילהמעגל  משקל , כלומר        הוא (       ) המעגל משקל . 

  נקודות( 13סעיף א )

 )הפרכה ע"י דוגמא( את הטענות הבאות: יכואו הפר וחיהוכ

 רישא של מסלול זול ביותר היא מסלול זול ביותר. (1

 סיפא של מסלול זול ביותר היא מסלול זול ביותר. (2

 נקודות(  5סעיף ב )

 פשוט.מסלול קיים מסלול זול ביותר עם מחירים התחלתיים שהינו      לכל כי בקצרהו וכיחה

 

 

 

 

 

-2 3 

c b 

d 

a -5 7 
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 :Bellman-Fordנסתכל על הגרסה הבאה של האלגוריתם של 

 

Bellman-Ford-Moed-B(G,w,z) 

1 for each vertex     do 

2  d[v] ← z(v) 

3 for 1i   to | | 1V   do 

4  for each edge ( , )u v E do 

5   Relax(u, v, w)    

 

 

 

 

 ,בסעיפים הבאים נוכיח את נכונות האלגוריתם עבור בעיית מסלול זול ביותר בגרף מכוון עם מחירים התחלתיים

  .הפירוט הבאלפי 

 .  -המסתיים בעם מחירים התחלתיים את מחיר מסלול זול ביותר  ( )  -נסמן ב     עבור כל קודקוד

  (נקודות 15סעיף ג )

להיות קבוצת הקודקודים עבורם קיים מסלול זול ביותר עם      נגדיר את     : עבור מספר הגדרה

 . מחירים התחלתיים באורך שאינו עולה על 

[ ] מתקיים        של הלולאה המרכזית לכל  -ה בסוף שלבהוכיחו את הטענה הנשמרת הבאה:    ( ). 

 נקודות( 03) 2שאלה 

ושאר המשתנים מקבלים ערך  ,TRUE ערך מקבליםמשתנים    בדיוקאם   יש משקל    נאמר כי להצבה לפסוק 

FALSE.  

 

 הבא:באופן               השפהנגדיר את 

 
              {〈   〉|                                                    

 

הצבה קיימת    -לכך ש , ומספר  CNFמצורת    פסוק היא שפת כל הצמדים               ,כלומר

 .FALSEושאר המשתנים מקבלים , TRUEמשתנים מקבלים   מספקת בה לכל היותר 

 

 נקודות( 5) אסעיף 

 .NP שייכת למחלקה             הראו שהשפה 

 

 

 

RELAX(u,v,w) 

1  if d[v] > d[u] + w(u,v) then 

2     d[v] ← d[u] + w(u,v) 
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 נקודות( 15) בסעיף 
הסבירו למה ניתן לחשב  .             השפה אל Vertex-Cover השפהמ f פולינומיאלית תארו רדוקציה

(   )הוכיחו כי אם  .אליאותה בזמן פולינומי (   ) אזי                             . 

 .(אין צורך להוכיח את הכיוון השני של הרדוקציה ,אחד כיוון רק להוכיח צריך לב שימו)

 

 נקודות( 13סעיף ג )
את נכונות  להוכיח צורך אין.              אל השפה Set-Cover השפהמפולינומיאלית  תארו רדוקציה

 .נתח את זמן הריצהלו הרדוקציה

 

 נקודות( 23) 0שאלה 

 .הן אפס או אחד במטריצותשכל הכניסות     כל המטריצות הן מטריצות מסדר בשאלה זו 

 

 :1 הגירס בעיית ההשוואה,

 .         במטריצותובוב מחזיק      מחזיקה במטריצות אליס :קלט

 ?      כך ש        האם קיים אינדקסבוב צריך להחזיר  :פלט

 

 נקודות( 4) אסעיף 
 אורך ההודעה של אליס. נתחו את בלבד אחתבו אליס שולחת לבוב הודעה  הציעו אלגוריתם דטרמיניסטי לבעיה

 .נכונות להוכיח צורך אין .ואת זמן הריצה של אליס ובוב

 

 נקודות( 13) בסעיף 
וההסתברות  ביטים (         ) באורך  אחתבו אליס שולחת לבוב הודעה הציעו אלגוריתם הסתברותי 

לשגיאה היא לכל היותר  
 

 
ואת  אליס אורך ההודעה שלאת נתחו את הסתברות השגיאה באלגוריתם שהצעתם,  .

 זמן הריצה של אליס ובוב.

 

 :2 הרסיג ,בעיית ההשוואה

 .        במטריצותובוב מחזיק       במטריצותאליס מחזיקה  קלט:

 .      כך ש       האינדקסים  כל הקבוצה של בוב צריך להחזיר את פלט:

 

יכולה להיות לא הפיכה ולכן יתכנו   הייתה מטריצה הפיכה אז יתכן רק אינדקס אחד כנ"ל, אך   : אם הערה

 הרבה אינדקסים בקבוצת הפלט.

 

 נקודות( 6) גסעיף 
וההסתברות  ביטים (         ) באורך  אחתהציעו אלגוריתם הסתברותי בו אליס שולחת לבוב הודעה 

לשגיאה היא לכל היותר  
 

 
, את אורך ההודעה של לנתח את הסתברות השגיאה באלגוריתם שהצעתם אין צורך .

 ואת זמן הריצה של אליס ובוב. אליס

 

 נקודות( 23) 4שאלה 

 פונקציית משקל.         -וגרף לא מכוון  (   )  יהי 

 

 צלע          -ו       -כך ש , של  מינימום פורשים םשני עצי (    )    -ו (    )   יהיו 

(     )      ות בהפרש הסימטרי צלעלי ביחס לכל האשהיא במשקל מינימ  (     ).  

 

  עץ פורש מינימום כאשרהוא  (    )    הגרףשכך           צלעהוכיחו כי קיימת 

   (   {   )  {   . 

 

 !בהצלחה
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  – 202-1-2041 אלגוריתמים תכנון

 גתשע" 'ב סמסטר

 17.7.2013  –א  מועד

 

 עזר חומר ללא

 :חשובות הנחיות

 .עזר חומר ללא הינו המבחן •

 שעות. ½3המבחן  משך •

 .100נקודות  כ"סה •

למקום  התשובות את העתיקו מכן לאחר הטיוטא. במחברת תחילה המבחן את פתרו •

 הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת התשובות. בטופס המיועד

 מחברת הטיוטא מיועדת לגריסה! .העמוד בגב או תוספות

 .דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו •

 .השאלות כל על לענות יש שאלות, 4 -מ מורכב המבחן •

 .השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר •

 .מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר •

 .מלאה הוכחה דורשת והתרגולים הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל •

 .במדויק אותם נסחו מהכיתה ומשפטים טענות על מסתמכים והינכם במידה •

ריצה  זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על ,אחרת במפורש מצוין לא אם •

 .נכונות והוכחת

ותזכו  יודעים" לא"רשמו  כלשהו, לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה •

 .הסעיף מניקוד 20% -ב

שכתבתם  מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה בעיפרון, אך להשתמש מותר •

 וברור. הינו קריא

שימו לב כי בחלק מהסעיפים, התשובה מחולקת למספר קופסאות. יש לכתוב את  •

 אין לחרוג מהמקום המוקצב לתשובות. תשובתכם בהתאם לחלוקה זו.

 .הגשתה לפני עבודתך את לבדוק מאוד מומלץ •
 

 !בהצלחה
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 נקודות( 25) 1שאלה 

והה בגתמונה ברזולוציה  –סוגי תמונות  2נשלח לגיחת צילום. הלוויין מסוגל לצלם  Google Earthלוויין 

(HD)  ותמונה ברזולוציה רגילה(SD).  נם אתרים אפשריים לצילום, נסמ  בידיכם רשימה של

, ורווח מצילום ברזולוציה             , ולכל אתר נקבע רווח מצילום ברזולוציה גבוהה          

      עליכם לתכנן גיחת צילום רווחית ככל הניתן בזמן קצוב. .בהתאמה             רגילה 

 דורש זמן.  אינו  jר לאת iמאתר  ןמעבר הלוויי        שימו לב: לכל  

 :הבאות אפשרויותה משלוש  בדיוק אחת, יש ללוויין  עבור כל אתר 

 . -לא לצלם את האתר ה .1

 .דק' 3ברזולוציה רגילה. משך הפעולה:   -לצלם את האתר ה .2

 .דק' 5ברזולוציה גבוהה. משך הפעולה:   -לצלם את האתר ה .3

 (.      דקות )מספר טבעי כלשהו, ניתן להניח כי    הלוויין עומד לרשותכם למשך

  -ומתקיים        .            זרותקבוצות -שתי תתמוגדרת כ תכנית צילום חוקית

 | |   | |   . 

∑   -מוגדר כ (   )שווי תכנית צילום        ∑      . 

 

חוקית  צילום של תכנית המקסימליהשווי את נשתמש בתכנון דינאמי על מנת לחשב  ג'-א'בסעיפים 
 :כלשהי

 נקודות( 5) סעיף א
עבור ערך ללא הנוסחה המתאימה מתאים  OPTבעיה אופיינית ע"י הגדרת ערך -נסחו )במילים( מהי תת

OPT זה. 

 נקודות( 7) סעיף ב
  .את נכונות הנוסחה בקצרהי בסיס והסבירו ה/ת מקרתארו נוסחת מבנה הכולל

 נקודות( 7) סעיף ג
, ונתחו את זמן תליאאופטימ שווי תוכנית צילוםנסחו אלגוריתם איטראטיבי )יעיל ככל הניתן( למציאת 

 על האלגוריתם לאתחל ולמלא מבנה נתונים מתאים. .ריצתו. אין צורך בהוכחת נכונות

 

 בסעיף הבא נשחזר תוכנית צילום אופטימאלית:

 נקודות( 6) דסעיף 
( המבוסס על H,S)זיכרו כי יש להגדיר מהן הקבוצות  צילום אופטימאליתתוכנית  שחזורלנסחו אלגוריתם 

 מבנה נתונים נתון אשר נבנה באלגוריתם מסעיף ג', ונתחו את זמן ריצתו. אין צורך בהוכחת נכונות.
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 נקודות( 03) 2שאלה 

  נקודות( 10) סעיף א

PNP הוכיחו כי אם אז  . NPcoNP  

 לשם כך היזכרו בהגדרות שראיתם בשיעורי הבית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 )סעיף א' לא תלוי/קשור בסעיפים ב'+ג'(

 

 :           שייכת למחלקה      השפהבסעיפים הבאים נוכיח כי 

 :   ונסמנה  "הגרפים העמידים"נגדיר את שפת 

| | -כך ש    וקשיר היטב וקיימת קבוצת צלעות  מכווןגרף  {(   )     (   )}    קשיר היטב  (     )    -ו   

לאחר    -כך שהגרף המתקבל מ   -קשתות ב  אם קיימות      השייך לשפ (   )כלומר הזוג הסדור 

 .קשיר היטבגרף  הינוקשתות אלו   מחיקת 

 נקודות( 5) סעיף ב

 .       הוכיחו כי
 

 נקודות( 15) סעיף ג

 .קשה-  הינה שפה      השפההוכיחו כי 
 , ללא הוכחה על הטענות הבאות:ניתן להסתמךרמז: 

 קשה.-  הינה  HC = HAM-CYCLEהשפה  .1

מכיל מעגל  Gאזי  |V|=|E|הוא גרף מכוון וקשיר היטב ומתקיים   G=(V,E)אם  .2
 המילטון.

 

השפה המשלימה  ,שפה L עבור שפה: הגדרה
_

L  לחלופין האופן הבא או     |     מוגדרת ע"י    ↔     . 

 דוגמה:

         (  (   )  )|                                             . 

         (  (   )  ) |                                         

אם ורק אם השפה המשלימה  NPcoשייכת ל  Lנאמר ששפה  :הגדרה
_

L  שייכת לNP. 
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נקודות( 25) 0שאלה   

 בורות.   -יש מקור אחד ו בה, (              (   )  )  נתונה רשת זרימה  

| |ברשת זו גודל הזרימה הינו   ∑  (   )   . 

 התבוננו באלגוריתם הבא:

 אתחול: .1

          (   )     

     . 

 : צעד .2

  כל עוד קיים מסלול  P  מ– s  ב כלשהו   לבור-   : 

  בחר מסלולP .כנ"ל בעל מספר צלעות מינימאלי 

  שפר את הזרימהf  לאורך מסלול השיפורP                                 .

, כבכל Pכקיבול צוואר הבקבוק של המסלול  P)הזרם על קשתות 

 שראינו(.ריתמים האלגו

 בהתאם.    הרשת השיורית עדכן את 

 נקודות( 8) סעיף א

 הוכיחו את הטענה הבאה:

 

במסלולי שיפור  כצלע רוויה. נביט בשני מופעים עוקבים שלה  -קשת כלשהי ב (   )  תהא 

 .2ת בין מופעים אלו גדל בלפחו  -ל  -מבאלגוריתם לעיל. אזי המרחק )מספר הקשתות( 

 

 הבאה: ניתן להשתמש, ללא הוכחה, בטענה: הדרכה

 ברשת השיורית לא קטן אף פעם במהלך ריצת האלגוריתם. u-ל sהמרחק בין  :1טענה 

 

 נקודות( 8) בסעיף 

)כלומר לא תלוי  (| || |) הוכיחו כי מספר מסלולי השיפור שיימצאו במהלך האלגוריתם כולו הוא 

 (.k -ב

 

 הקודמים:הסעיף הבא בלתי תלוי בסעיפים 

  נקודות( 9) גסעיף 

     -הרשת השיורית המתאימה ו   זרימה חוקית בה,   רשת זרימה,  (      (   ))  תהא 

 .  -היא זרימה חוקית ומקסימלית ב          -. הראו ש   -ב זרימה מקסימלית

היא      אם       חוקיותלכל שתי זרימות הבאה: : ניתן להשתמש, ללא הוכחה, בטענה הדרכה

|    |זרימה חוקית אז מתקיים   | |  |  |. 
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 נקודות( 23) 4שאלה 

 אליס ובוב משחקים במשחק הניחושים הבא:

מבין המספרים במערך שונים זה מזה ושייכים לטווח     מספרים.  nבן   בוב מחזיק מערך

 הינו מספר מיוחד ששונה מהאחריםהמספרים הנותרים הינם אותו המספר, אשר      .         

 פעמים(.    )המספר המיוחד הנ"ל חוזר על עצמו           השייך לטווח 

 .1,8,3,6,6,6,4,6,5,6ובוב מחזיק במערך הבא:      דוגמא: 

 אליס רוצה לגלות את המספר המיוחד הנמצא במערך של בוב.

 .           " כאשר  המשחק מאפשר שאילתות מהסוג הבא בלבד: "מה ערך רשומה מס' 

 אינדקס.ההערך הרשום באותו  וכלומר, אליס שולחת אינדקס לבוב ובוב מחזיר לאליס מה

 שימו לב, שלא מתאפשרות שאילתות אחרות במשחק ובוב לא משקר בתשובותיו.

 

 נגדיר את המשחק פורמלית: 

(          )  במערך מהצורה בוב מחזיק  כאשר קיימת קבוצת אינדקסים            

 כך ש:            

- | |      

 .זה לזה שווים  -ב המתאימים לאינדקסים כלומר כל המספרים -              -

 שונים זה מזה.  -כלומר כל המספרים שלא ב -                      -

מהמספרים שונים   -כלומר כל המספרים שלא ב -                           -

 . -ב שמתאימים לאינדקסים

 -, עליהן בוב עונה ב           " כאשר  ערך רשומה מס'  והשאילתות של אליס הן מהסוג: "מה

  . 

ליס לבוב , כלומר מספר הביטים הנשלחים בין אתקשורתהסיבוכיות מדד היעילות בשאלה היא 

 במהלך התקשורת ביניהם.

 נקודות( 5) אסעיף 

ת המספר המיוחד של בוב וציינו מהו הציעו אלגוריתם דטרמיניסטי יעיל ככל הניתן בו אליס מוצאת א

 אין צורך להוכיח את נכונות האלגוריתם. מספר השאילתות הנדרש באלגוריתם זה.

 נקודות( 5) בסעיף 

 כאשר:הציעו אלגוריתם אקראי לבעיה 

  ביטים. (     ) סיבוכיות התקשורת בין אליס ובוב היא 

 ת המספר )הנכון( המיוחד של בוב, אליס מחזירה א    של לפחות  בהסתברות

 .  -הינו קבוע כלשהו שאינו תלוי ב  כאשר 

  אליס מחזירה "לא יודעת".    בהסתברות לכל היותר 

 נקודות( 5)ג סעיף 

 של האלגוריתם שהצעתם בסעיף ב' והוכיחו את נכונותו. נתחו את סיבוכיות התקשורת

 נקודות( 5)ד סעיף 

ב' כדי שאליס תחזיר את המספר הנכון ניתן לשנות את האלגוריתם שהצעתם בסעיף  כיצד

1של לפחות  בהסתברות סיבוכיות התקשורת  הסבירו ונתחו. ?כלשהו קבוע  עבור   (   ) 

 ביטים. (     ) צריכה להשאר 

 !בהצלחה
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 פתרון מועד א'

 1שאלה 

 סעיף א

 

להיות שווי מקסימאלי של תוכנית צילום עבור          , נגדיר את            לכל 

 . כאשר הזמן הנותר לצילום הינו           אתרי הצילום 

 .     לכל            נגדיר כי     עבור 

 .        פתרון לבעיה המקורית הינו 

 

 סעיף ב

 

 הינה:          נוסחאת המבנה לחישוב 

 

 

         

{
 
 
 

 
 
 

        

               {

                

                

          

}

                  {
                

          
}

                      }
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 הסבר:

(i)  נובע ישירות מההגדרה. –מקרה בסיס 

(ii)  ישנן שלוש אופציות:5-אתרי צילום ראשונים והזמן הנותר גדול מ  במידה ויש לצלם , 

     ונותר לצלם את    ואז הרווח ממנו הוא  –ברזולוציה גבוהה   לצלם את האתר  ראשונה:

ום אופטימאלית עבור מה לשווי תוכנית ציל   דקות. לכן נוסיף את הרווח      -האתרים ב

 שנותר.

 דקות.    וזמן נותר של    וההסבר דומה עבור  –ברזולוציה נמוכה   לצלם את האתר  שנייה:

    לא לצלם את האתר כלל, ואז ערך הפתרון זהה לשווי תוכנית צילום עבור  שלישית:

 . , שכן לא צילמנו את האתר  האתרים הראשונים עם הזמן המקורי 

(iii) האופציות 5-קרה זה ההסבר דומה להסבר של המקרה השני, אך כיוון שהזמן הנותר קטן מבמ ,

 מצומצמות יותר.

(iv) האופציות 3-במקרה זה ההסבר דומה להסבר של המקרה השני, אך כיוון שהזמן הנותר קטן מ ,

 מצומצמות יותר.
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 סעיף ג

 

 .           מימדי בגודל -נשתמש במערך דו

[   ] נאתחל:   .     לכל    

 בצע:  עד     צעד: עבור 

 בצע:  עד     עבור             

 

             

        [   ]     {

 [       ]    

 [       ]    
 [     ]

}

             [   ]     {
 [       ]    

 [     ]
}

      [   ]   [     ]

    

 

 
 (.[   ] )כאשר שווי תוכנית צילום אופטימאלית הינו   סיום: החזר את 

 
 .      פעולות. בסה"כ      צעדים ובכל צעד        . ישנם     זמן ריצה: אתחול: 

 
 סעיף ד

 
 , מתקיים: וזמן נותר לצילום           אבחנה: עבור תת הבעייה עם אתרי הצילום 

  וגם    ( אם"ם ) -שייך ל  -צילום אופטימאלית בה האתר ה)קיימת תוכנית 

  [   ]   [       ]    .) 

 וגם    ( אם"ם ) -שייך ל  -)קיימת תוכנית צילום אופטימאלית בה האתר ה 

 [   ]   [       ]    .) 

 

 : שחזור הפתרון בהינתן 

 .                     אתחול: 

 בצע:    צעד: כל עוד 

 

 

    [   ]   [       ]        [
             
     
     

         [   ]   [       ]        [
             
     
     

        [     

    

 

 

 .         החזר  סיום:
 
 

 .    פעולות. בסה"כ      צעדים, בכל צעד      זמן ריצה: ישנם לכל היותר 
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 2אלה ש

 סעיף א 

 

 .        , צ"ל     נתון 

 ̅ ̅ . אזי קיים אלגוריתם פולינומי  אלגוריתם פולינומי המכריע את    ויהי     תהי  טענת עזר:

̅ , כלומר ̅ המכריע את    . 

 

 כיוונית:-נראה ע"י הכלה דו הסעיף:הוכחת 

̅ , נראה כי     תהי  :          -כיוון ש כנדרש.        ומכאן ינבע כי     

̅ . מטענת העזר   , נובע כי      ̅ ומהנתון נובע גם כי         . 

̅ . לכן        תהי  :         ̅ נובע כי       -. כיוון ש    ומטענת העזר    

̿ נובע כי   , כנדרש.    מתקבל       -גם כן. כיוון ש     

 

  הוכחת טענת העזר:

 .              מקיים    מהנתון נובע כי האלגוריתם הפולינומי 

 :̅ המכריע את  ̅ ̅ נראה כי קיים אלג' פולינומי 

 וענה הפוך ממנו.  על    , הפעל את ̅ ה לשפ  : בהינתן קלט ̅ ̅ נגדיר את 

 .̅ ̅ פולינומי בקלט שלו, כך גם     -פולינומי: כיוון ש ̅ ̅ 

 נכון: מתקיים כי: ̅ ̅ 

   ̅                      ̅ ̅         

 

 הסברים למעברים:

 .̅ נובע מהגדרת  (1

 נובע מהנתון. (2

 .̅ ̅ נובע מאופן הגדרת  (3

 

 סעיף ב

 

 .      צ"ל: 

 :   עבור   נראה כי קיים אלג' אימות פולינומי 

 . , נסמנה  -יהיה קבוצת קשתות ב  עבור   העד  .1

| |נקבל כי גודל העד מקיים:     -מכיוון ש  | |  | |         , ולכן עבור | | 

| |ומתקיים כי     ניקח קבוע     קלט לשפה   | | . 

 ויפעל באופן הבא:  ועד         אלג' האימות יקבל כקלט  .2

a.  קלט חוקי.    בדוק כי 

b.  וכי       בדוק כי| |   . 

c.  קשיר היטב.        בדוק כי הגרף 

 אם הבדיקות עברו בהצלחה החזר "כן", אחרת החזר "לא".

| |-האלגוריתם פולינומי ב .3  | |: 

a. בדיקת חוקיות הקלט הינה לינארית ב-| |  : דורשת מעבר יחיד על הקלט.| | 

b.  בסה"כ  וכך גם בדיקת גודל   | |  אורכת לכל היותר     הבדיקה כי .- 

  | | . 

c.  בדיקת קשירות היטב של הגרף ניתנת לביצוע ע"י הפעלת האלגוריתם של

Kosaraju-Sharir  .ובדיקה כי התקבל רכיב קשיר היטב יחיד  | |  | | . 

 (.   הרצות של   | |)ניתן גם לבדוק זאת באופן נאיבי ע"י 
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 נכונות האלגוריתם: .4

a.  אזי קיימת קבוצת קשתות          נניח .  ,| |         , כך שהגרף   

 יחזיר "כן".  הבדיקות יעברו בהצלחה והאלגוריתם      קשיר היטב. לכן עבור 

b.  מתקיים כי  . אזי לכל קבוצת קשתות          נניח ,| |  -או ש    

  אחת הבדיקות תיכשל והאלגוריתם    אינו קשיר היטב. לכן לכל         

 יחזיר "לא".

 

 גסעיף 

 

קשה נובע כי לכל -  היא     -. מכיוון ש       קשה נראה כי -  היא     כדי להראות כי 

ונקבל כי לכל        . מטרנזיטיביות של רדוקציות פולינומיות ינבע גם כי      ,     

 קשה.-      ולכן        מתקיים      

(i)  אזי   קלט לשפה         : יהי  תיאור הרדוקציה .           ,  | |  | |. 

(ii)  ולכן פולינומי ב  הקלט דורש מעבר יחיד על   פולינומית: חישוב   הרדוקציה-  . 

(iii)  צריך להוכיח כי  נכונות :                   . 

 הוכחת נכונות:

 

. מהגדרתו כמעגל  -מעגל המילטון, נסמנו ב   -. אזי קיים ב          נתון כי  כיוון ראשון:

סמן את קבוצת צלעות המעגל צלעות. נ | | -קודקודים ו | |המילטון נובע כי הוא מעגל פשוט המכיל 

|  |. מתקיים כי    -ב  | | . 

| |  בגודל   קבוצת צלעות   -צריך להראות כי קיימת ב קשיר            עבורה  | | 

| | -. כיוון ש      היטב. נגדיר  | |מתקיים כי  |  |   |    |  | |  | |   . 

 קשיר היטב:                  נותר כעת להראות כי 

.  -ומסתיים ב  -שמתחיל ב  הינו החלק מהמעגל   -ל  -מ   -כלשהם, אזי מסלול ב      יהי 

 . הן בדיוק צלעות המעגל    נובע כי צלעות הגרף    שכן מהגדרת     -מסלול זה מוכל ב

 

| |         נתון כי  כיוון שני: | |,  , אזי קיימת קבוצת צלעות      | |   | | , כך | | 

|  |קשיר היטב. מתקיים:               שהגרף   |   |  | |   | |  | |  | |. 

הנתונה בשאלה  2צלעות )מכוונות( והינו קשיר היטב. מטענה  | |-קודקודים ו | |גרף בעל    כלומר 

ל מעגל המילטון מכי   אזי גם   הינו תת גרף של     -מכיל מעגל המילטון וכיוון ש   נובע כי 

 כנדרש.

3שאלה   

 סעיף א

 

 .  -ב  כלשהו מהקודקוד     את מרחקו של קודקוד         -נסמן ב

 

מהגדרת האלג' כל מסלול שיפור הינו מסלול קצר ביותר ומתכונת תתי מסלולים של   אבחנה:

 מתקיים:    במסלול שיפור כנ"ל ברשת       מסלולים קצרים ביותר לכל קשת 

                 . 

 

 הוכחת הסעיף:

 במסלול שיפור נובע מהאבחנה כי      בפעם הראשונה בה מופיעה הקשת 

. לאחר שיפור הזרימה בשלב זה ובניית הרשת השיורית הקשת הרוויה                   
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תופיע שוב בשלב עתידי ברשת       . הקשת       -נעלמת ומופיעה הקשת ההפוכה לה       

 תשתייך למסלול שיפור כלשהו.      השיורית רק לאחר שהקשת 

את הזרימה )המשופרת( לאחר שנבחר מסלול שיפור כנ"ל. מהאבחנה נובע כי    -נסמן ב

                    . 

 .                 נובע כי  1מטענה 

                                      תקיים: מצירוף הנתונים הנ"ל נקבל כי מ

נקבל  1שוב כקשת רוויה במסלול שיפור כלשהו. משימוש נוסף בטענה       , וזאת בטרם תופיע  

ברשת השיורית יהיה   -מ  תופיע שוב כקשת רוויה במסלול שיפור כלשהו מרחק       כי כאשר 

כקשת רוויה       מאז הופעתה הקודמת של  2-ק זה גדל לפחות ב, כלומר מרח        לפחות 

 במסלול שיפור באלגוריתם.

 

 סעיף ב

 

פעמים: מסעיף א'   | |  ברשת השיורית יכולה להופיע כצלע רוויה       ראשית נראה כי כל קשת 

בין כל  2פחות , גדל בל -מ  , אם נמדוד אותו על פי המרחק של      נובע כי מרחקה של הקשת 

שני מופעים עוקבים שלה כצלע רוויה במסלול שיפור באלגוריתם. מכיוון שמרחקו המקסימאלי של 

| |הינו    -קודקוד כלשהו מ תהיה רוויה לכל היותר       , נובע כי הצלע   
| |  

 
   | |  

  | |  פעמים. שנית, ידוע כי בכל מסלול שיפור יש לכל הפחות קשת רוויה אחת. לכן, עבור 

הקשתות שברשת מספר ההופעות הכולל של כל הקשתות כקשתות רוויות במהלך ריצת האלגוריתם 

| |  הינו  | |  , ולכן מספר מסלולי השיפור אינו עולה על  | |   | | . 

 

 4שאלה 

 סעיף א

 

 למציאת המספר המיוחד של בוב: אלגוריתם דטרמיניסטי

    עבור   אליס מבקשת מבוב את הערכים הרשומים באינדקס  .1
 

 
  . 

    לכל    בוב מחזיר לאליס את  .2
 

 
  . 

 הוא המספר המיוחד. –אליס בודקת מהוא המספר שמופיע יותר מפעם אחת  .3

 

 סיבוכיות תקשורת:

אליס מבקשת מבוב 
 

 
 אינדקסים, לכן זהו מספר השאילתות.   

 ביטים. לכן סך כל הבקשות הינו      )כל אינדקס דורש 
 

 
ביטים. בוב שולח          

 

 
   

 ביטים. בסה"כ התשובות      מספרים, כל מספר דורש 
 

 
 ביטים(         

 

 בסעיף 

 

 אלגוריתם אקראי:

 , ושולחת אותם לבוב.       בטווח       ,      אינדקסים  2אליס מגרילה  .1

   בוב שולח לאליס את  .2
    

. 

   אם  .3
    

   אליס מחזירה את  
 , אחרת אליס אומרת "לא יודעת".
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 גסעיף 

 

 .       סה"כ:  ניתוח סיבוכיות התקשורת:

 ביטים.               :  -שליחת שני אינדקסים הקטנים מ

 ביטים.        :  -שליחת שני מספרים הקטנים מ

 

 הוכחת נכונות:

)מהאינדקסים נמצא המספר המיוחד, ישנם      -כיוון שב
 

 

 
זוגות מספרים זהים במערך של בוב.  (

)ההסתברות אם כן להגריל זוג כזה מבין 
 
 
 הזוגות במערך הינה: (

  

(
 
 
 
)

(
 
 
)

 

(
(
 
 )

 

(
 
   )     

)

(
  

         
)

 

 
 

  
 
    

       
 

 

 
 
   

   
 

 

 
 

  מספיק גדולים מתקיים כי   עבור 
 

 
. 

 

 דסעיף 

 

, היא צריכה להשיב "לא         כדי שאליס תחזיר את המספר הנכון בהסתברות של לפחות 

חזרות על האלגוריתם   באלגוריתם המשופר. נבצע        יודעת" בהסתברות של לכל היותר 

מהפעמים היא משיבה "לא יודעת" חזרות אם בכל אחת    מסעיף ב'. אליס תשיב "לא יודעת" אחרי

 .      וההסתברות לכך היא 
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  – 202-1-2041 אלגוריתמים תכנון

 גתשע" 'ב סמסטר

 17.7.2013  –א  מועד

 

 עזר חומר ללא

 :חשובות הנחיות

 .עזר חומר ללא הינו המבחן •

 שעות. ½3המבחן  משך •

 .100נקודות  כ"סה •

למקום  התשובות את העתיקו מכן לאחר הטיוטא. במחברת תחילה המבחן את פתרו •

 הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת התשובות. בטופס המיועד

 מחברת הטיוטא מיועדת לגריסה! .העמוד בגב או תוספות

 .דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו •

 .השאלות כל על לענות יש שאלות, 4 -מ מורכב המבחן •

 .השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר •

 .מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר •

 .מלאה הוכחה דורשת והתרגולים הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל •

 .במדויק אותם נסחו מהכיתה ומשפטים טענות על מסתמכים והינכם במידה •

ריצה  זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על ,אחרת במפורש מצוין לא אם •

 .נכונות והוכחת

ותזכו  יודעים" לא"רשמו  כלשהו, לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה •

 .הסעיף מניקוד 20% -ב

שכתבתם  מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה בעיפרון, אך להשתמש מותר •

 וברור. הינו קריא

שימו לב כי בחלק מהסעיפים, התשובה מחולקת למספר קופסאות. יש לכתוב את  •

 אין לחרוג מהמקום המוקצב לתשובות. תשובתכם בהתאם לחלוקה זו.

 .הגשתה לפני עבודתך את לבדוק מאוד מומלץ •
 

 !בהצלחה
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 נקודות( 25) 1שאלה 

והה בגתמונה ברזולוציה  –סוגי תמונות  2נשלח לגיחת צילום. הלוויין מסוגל לצלם  Google Earthלוויין 

(HD)  ותמונה ברזולוציה רגילה(SD).  נם אתרים אפשריים לצילום, נסמ  בידיכם רשימה של

, ורווח מצילום ברזולוציה             , ולכל אתר נקבע רווח מצילום ברזולוציה גבוהה          

      עליכם לתכנן גיחת צילום רווחית ככל הניתן בזמן קצוב. .בהתאמה             רגילה 

 דורש זמן.  אינו  jר לאת iמאתר  ןמעבר הלוויי        שימו לב: לכל  

 :הבאות אפשרויותה משלוש  בדיוק אחת, יש ללוויין  עבור כל אתר 

 . -לא לצלם את האתר ה .1

 .דק' 3ברזולוציה רגילה. משך הפעולה:   -לצלם את האתר ה .2

 .דק' 5ברזולוציה גבוהה. משך הפעולה:   -לצלם את האתר ה .3

 (.      דקות )מספר טבעי כלשהו, ניתן להניח כי    הלוויין עומד לרשותכם למשך

  -ומתקיים        .            זרותקבוצות -שתי תתמוגדרת כ תכנית צילום חוקית

 | |   | |   . 

∑   -מוגדר כ (   )שווי תכנית צילום        ∑      . 

 

חוקית  צילום של תכנית המקסימליהשווי את נשתמש בתכנון דינאמי על מנת לחשב  ג'-א'בסעיפים 
 :כלשהי

 נקודות( 5) סעיף א
עבור ערך ללא הנוסחה המתאימה מתאים  OPTבעיה אופיינית ע"י הגדרת ערך -נסחו )במילים( מהי תת

OPT זה. 

 נקודות( 7) סעיף ב
  .את נכונות הנוסחה בקצרהי בסיס והסבירו ה/ת מקרתארו נוסחת מבנה הכולל

 נקודות( 7) סעיף ג
, ונתחו את זמן תליאאופטימ שווי תוכנית צילוםנסחו אלגוריתם איטראטיבי )יעיל ככל הניתן( למציאת 

 על האלגוריתם לאתחל ולמלא מבנה נתונים מתאים. .ריצתו. אין צורך בהוכחת נכונות

 

 בסעיף הבא נשחזר תוכנית צילום אופטימאלית:

 נקודות( 6) דסעיף 
( המבוסס על H,S)זיכרו כי יש להגדיר מהן הקבוצות  צילום אופטימאליתתוכנית  שחזורלנסחו אלגוריתם 

 מבנה נתונים נתון אשר נבנה באלגוריתם מסעיף ג', ונתחו את זמן ריצתו. אין צורך בהוכחת נכונות.
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 נקודות( 03) 2שאלה 

  נקודות( 10) סעיף א

PNP הוכיחו כי אם אז  . NPcoNP  

 לשם כך היזכרו בהגדרות שראיתם בשיעורי הבית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 )סעיף א' לא תלוי/קשור בסעיפים ב'+ג'(

 

 :           שייכת למחלקה      השפהבסעיפים הבאים נוכיח כי 

 :   ונסמנה  "הגרפים העמידים"נגדיר את שפת 

| | -כך ש    וקשיר היטב וקיימת קבוצת צלעות  מכווןגרף  {(   )     (   )}    קשיר היטב  (     )    -ו   

לאחר    -כך שהגרף המתקבל מ   -קשתות ב  אם קיימות      השייך לשפ (   )כלומר הזוג הסדור 

 .קשיר היטבגרף  הינוקשתות אלו   מחיקת 

 נקודות( 5) סעיף ב

 .       הוכיחו כי
 

 נקודות( 15) סעיף ג

 .קשה-  הינה שפה      השפההוכיחו כי 
 , ללא הוכחה על הטענות הבאות:ניתן להסתמךרמז: 

 קשה.-  הינה  HC = HAM-CYCLEהשפה  .1

מכיל מעגל  Gאזי  |V|=|E|הוא גרף מכוון וקשיר היטב ומתקיים   G=(V,E)אם  .2
 המילטון.

 

השפה המשלימה  ,שפה L עבור שפה: הגדרה
_

L  לחלופין האופן הבא או     |     מוגדרת ע"י    ↔     . 

 דוגמה:

         (  (   )  )|                                             . 

         (  (   )  ) |                                         

אם ורק אם השפה המשלימה  NPcoשייכת ל  Lנאמר ששפה  :הגדרה
_

L  שייכת לNP. 
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נקודות( 25) 0שאלה   

 בורות.   -יש מקור אחד ו בה, (              (   )  )  נתונה רשת זרימה  

| |ברשת זו גודל הזרימה הינו   ∑  (   )   . 

 התבוננו באלגוריתם הבא:

 אתחול: .1

          (   )     

     . 

 : צעד .2

  כל עוד קיים מסלול  P  מ– s  ב כלשהו   לבור-   : 

  בחר מסלולP .כנ"ל בעל מספר צלעות מינימאלי 

  שפר את הזרימהf  לאורך מסלול השיפורP                                 .

, כבכל Pכקיבול צוואר הבקבוק של המסלול  P)הזרם על קשתות 

 שראינו(.ריתמים האלגו

 בהתאם.    הרשת השיורית עדכן את 

 נקודות( 8) סעיף א

 הוכיחו את הטענה הבאה:

 

במסלולי שיפור  כצלע רוויה. נביט בשני מופעים עוקבים שלה  -קשת כלשהי ב (   )  תהא 

 .2ת בין מופעים אלו גדל בלפחו  -ל  -מבאלגוריתם לעיל. אזי המרחק )מספר הקשתות( 

 

 הבאה: ניתן להשתמש, ללא הוכחה, בטענה: הדרכה

 ברשת השיורית לא קטן אף פעם במהלך ריצת האלגוריתם. u-ל sהמרחק בין  :1טענה 

 

 נקודות( 8) בסעיף 

)כלומר לא תלוי  (| || |) הוכיחו כי מספר מסלולי השיפור שיימצאו במהלך האלגוריתם כולו הוא 

 (.k -ב

 

 הקודמים:הסעיף הבא בלתי תלוי בסעיפים 

  נקודות( 9) גסעיף 

     -הרשת השיורית המתאימה ו   זרימה חוקית בה,   רשת זרימה,  (      (   ))  תהא 

 .  -היא זרימה חוקית ומקסימלית ב          -. הראו ש   -ב זרימה מקסימלית

היא      אם       חוקיותלכל שתי זרימות הבאה: : ניתן להשתמש, ללא הוכחה, בטענה הדרכה

|    |זרימה חוקית אז מתקיים   | |  |  |. 
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 נקודות( 23) 4שאלה 

 אליס ובוב משחקים במשחק הניחושים הבא:

מבין המספרים במערך שונים זה מזה ושייכים לטווח     מספרים.  nבן   בוב מחזיק מערך

 הינו מספר מיוחד ששונה מהאחריםהמספרים הנותרים הינם אותו המספר, אשר      .         

 פעמים(.    )המספר המיוחד הנ"ל חוזר על עצמו           השייך לטווח 

 .1,8,3,6,6,6,4,6,5,6ובוב מחזיק במערך הבא:      דוגמא: 

 אליס רוצה לגלות את המספר המיוחד הנמצא במערך של בוב.

 .           " כאשר  המשחק מאפשר שאילתות מהסוג הבא בלבד: "מה ערך רשומה מס' 

 אינדקס.ההערך הרשום באותו  וכלומר, אליס שולחת אינדקס לבוב ובוב מחזיר לאליס מה

 שימו לב, שלא מתאפשרות שאילתות אחרות במשחק ובוב לא משקר בתשובותיו.

 

 נגדיר את המשחק פורמלית: 

(          )  במערך מהצורה בוב מחזיק  כאשר קיימת קבוצת אינדקסים            

 כך ש:            

- | |      

 .זה לזה שווים  -ב המתאימים לאינדקסים כלומר כל המספרים -              -

 שונים זה מזה.  -כלומר כל המספרים שלא ב -                      -

מהמספרים שונים   -כלומר כל המספרים שלא ב -                           -

 . -ב שמתאימים לאינדקסים

 -, עליהן בוב עונה ב           " כאשר  ערך רשומה מס'  והשאילתות של אליס הן מהסוג: "מה

  . 

ליס לבוב , כלומר מספר הביטים הנשלחים בין אתקשורתהסיבוכיות מדד היעילות בשאלה היא 

 במהלך התקשורת ביניהם.

 נקודות( 5) אסעיף 

ת המספר המיוחד של בוב וציינו מהו הציעו אלגוריתם דטרמיניסטי יעיל ככל הניתן בו אליס מוצאת א

 אין צורך להוכיח את נכונות האלגוריתם. מספר השאילתות הנדרש באלגוריתם זה.

 נקודות( 5) בסעיף 

 כאשר:הציעו אלגוריתם אקראי לבעיה 

  ביטים. (     ) סיבוכיות התקשורת בין אליס ובוב היא 

 ת המספר )הנכון( המיוחד של בוב, אליס מחזירה א    של לפחות  בהסתברות

 .  -הינו קבוע כלשהו שאינו תלוי ב  כאשר 

  אליס מחזירה "לא יודעת".    בהסתברות לכל היותר 

 נקודות( 5)ג סעיף 

 של האלגוריתם שהצעתם בסעיף ב' והוכיחו את נכונותו. נתחו את סיבוכיות התקשורת

 נקודות( 5)ד סעיף 

ב' כדי שאליס תחזיר את המספר הנכון ניתן לשנות את האלגוריתם שהצעתם בסעיף  כיצד

1של לפחות  בהסתברות סיבוכיות התקשורת  הסבירו ונתחו. ?כלשהו קבוע  עבור   (   ) 

 ביטים. (     ) צריכה להשאר 

 !בהצלחה
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  – 202-1-2041 אלגוריתמים תכנון

 גתשע" 'ב סמסטר

 05.08.2013  – ב' מועד

 

 עזר חומר ללא

 :חשובות הנחיות

 .עזר חומר ללא הינו המבחן •

 שעות. ½3המבחן  משך •

 .100נקודות  כ"סה •

 בטופס למקום המיועד התשובות את העתיקו מכן לאחר הטיוטא. במחברת תחילה המבחן את פתרו •

 .העמוד בגב או תוספות הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת התשובות.

 מחברת הטיוטא מיועדת לגריסה!

 .דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו •

 .השאלות כל על לענות יש שאלות, 4 -מ מורכב המבחן •

 .השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר •

 .מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר •

 .מלאה הוכחה דורשת והתרגולים הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל •

 .במדויק אותם נסחו מהכיתה ומשפטים טענות על מסתמכים והינכם במידה •

 .נכונות ריצה והוכחת זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על ,אחרת במפורש מצוין לא אם •

 20% -ותזכו ב יודעים" לא"רשמו  כלשהו, לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה •

 .הסעיף מניקוד

 . אין לחרוג מן המקום שהוקצה לכך בדף התשובותכאשר הנכם כותבים תשובה,  •

 וברור. שכתבתם הינו קריא מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה בעיפרון, אך להשתמש מותר •

קופסאות. יש לכתוב את תשובתכם שימו לב כי בחלק מהסעיפים, התשובה מחולקת למספר  •

 אין לחרוג מהמקום המוקצב לתשובות. בהתאם לחלוקה זו.

 חל איסור להכניס את היד לתוך בלנדר, גם אם הוא כבוי. •

 .הגשתה לפני עבודתך את לבדוק מאוד מומלץ •
 

 !בהצלחה
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 נקודות( 25) 1שאלה 

 נקודות( 01) 'א סעיף

 ? הוכיחו את תשובתכם.P-שהיא ב או קשה?-NPעבור השפה הבאה החליטו האם היא 

           {    |   (   )                                                | |      

 

 נקודות( 01))אין קשר לסעיף א(  'ב סעיף

 בשאלה זו נעסוק בווריאציה של משחק הסודוקו. 

כדי לפתור את וחלק מהתאים ריקים.     עד 1-בה חלק מהתאים מכילים מספרים מ    נתונה מטריצה בגודל 

שורה ובכל עמודה של המטריצה יופיע כל בתאים הריקים כך שבכל   עד  1-מספרים טבעיים מ להציב ישהמשחק 

 מספר פעם אחת בדיוק.

 עבור הדוגמא:חוקי פתרון  :לדוגמא

4 3 2 1 
3 0 4 2 
2 4 0 3 
0 2 3 4  

              בעיית מופע של

4 3 2 1 
   2 

 4  3 

   4  
 

 :           בעיית  באופן פורמאלי:

מטריצה  .            }    מעל     המטריצות אוסף כל הינו ( )    כאשר  ,( )      מטריצה  :מופע

 .מטריצה חלקיתנקראת  וכז

 כך ש: (      }  )       מטריצה  פתרון חוקי:

 ".     "   -בכל התאים למעט אלו בהן יש ב  -זהה ל    .1
(     {                      

      ) 

 .′ ובכל עמודה של  ′ בכל שורה של  בדיוק פעם אחתמופיע   עד  1-כל מספר מ .2

 . היא פתרון חוקי עבור מטריצה חלקית     -כנ"ל אנו אומרים ש   -ו   זוג מטריצות  עבור

  המתאימה לבעיה זו הינה: השפה

            { |      ( )          {                                   

  .  שעבורן קיים פתרון חוקי   החלקיות שפת כל המטריצות  והיבמילים אחרות, ז
 

  קשה.-NP -ידועה כ            הבעיה 

 .            -קשה על ידי רדוקציה מ-  היא     להראות שהשפה היא שאלה זו מטרת 
 

 .    לשפה             מהשפהמפורשת פולינומית תארו רדוקציה 

 לוין. -בחלקים הטכניים של הוכחת של משפט קוק ו: היזכררמז מנחה

 התאם לחלוקה המופיעה בדפי התשובות. עליכם: ב מסודרתרשמו את התשובה בצורה  !שימו  לב

 את משמעותם ולהסביראתם הולכים להשתמש, בהם את המשתנים  לרשום. 

 .לנסח את האילוצים/מרכיבים במילים 

 פסוקי  לבנותCNF אילוצים/מרכיבים. אותם המתאימים ל 
 

 .שהצעתםהרדוקציה של  הריצהנתחו את זמן צורך בהוכחה.  אין
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 נקודות( 25) 2שאלה 

 . הוכיחו את הטענות הבאות:     ופונקציית משקל  (   )  נתון גרף לא מכוון וקשיר 

 

 נקודות( 9)א סעיף 

במעגל מתקיים      לכל צלע בנוסף ו מעגלצלע ב  -בגרף כך ש  מעגל  קייםכלשהי. אם      תהי צלע 

 ( )  .     -, כך ש (    )  ,  תחת פונקציית המשקל   פורש מינימאלי של -אזי לא קיים עץ (  )  
 

 פורש מינימאלי-עץקיים   תחת הנחה זו ידוע שלגרף  .שונים זה מזה   -בג' נניח שכל משקלי הצלעות -בסעיפים ב' ו

 .יחיד

  נקודות( 8ב )סעיף 

  קיים מעגל אזי  .כלשהי      ותהי צלע   תחת פונקציית המשקל    פורש מינימאלי של -עץ (    )  יהי 

( ) במעגל מתקיים      לכל צלע בנוסף ו מעגלצלע ב  -בגרף כך ש   (  ).  

 נקודות( 8) גסעיף 

( קשיר של     גרף )-, תת(    )   , ויהי תחת פונקציית המשקל    פורש מינימאלי של -עץ (    )  יהי 

 .     מכיל את קבוצת הצלעות   תחת פונקציית המשקל   מינימאלי של הפורש ה עץה. הוכיחו כי  

 

 

 נקודות( 22) 3שאלה 

מציאת צוואר בקבוק בגרפים עם נתמקד בכעת . בגרפים למציאת צוואר בקבוקבמהלך הקורס ראינו אלגוריתם 

 .)כאשר יתכנו אפילו מעגלים שלילים( שלילייםמשקלות 

של המסלול  צוואר הבקבוק .מסלול            }  . יהי      , ופונקצית משקל (   )  יהי גרף מכוון 

( )  , . כלומר -המינימאלי בבעלת המשקל קשת משקל הוא      { (       )         . 

כגודל צוואר הבקבוק הגדול ביותר מבין צווארי הבקבוק של כל המסלולים  (   ) נגדיר את       עבור זוג 

 באופן פורמאלי: אם לא קיים מסלול כזה.   או   -ל  -המובילים מ

  (   )   {
                                                                                                       
   {{  ( )                          {   }              

 נקודות( 02) סעיף א

, מחזיר    דקוד ווק      משקל  תפונקציי, (   )  גרף מכוון  שבהנתן יל ככל הניתןעי אלגוריתם תארו

  .   לכל  (   ) את 

 נקודות( 4) סעיף ב

שיחרגו בכל צורה  םנימוקישימו לב שבסעיף זה לא ייבדקו ריתם שהצעתם בסעיף א'. נמקו בקצרה את נכונות האלגו

  .מהמקום שהוקצה לכך בדף התשובות

 נקודות( 4)  סעיף ג

 שהצעתם בסעיף א'. נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם
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 נקודות( 32) 4שאלה 

כדי לשפר את הישגי התלמידים  החליטה לבצע שינוי באופן הקצאת חדרי המעונות במרחב הנגבאוניברסיטה כלשהי 

כדי לשמש להם ( שנה א'הסטודנטים הוותיקים )שנה ב'( יצוותו לסטודנטים הצעירים ) 2114החל משנת . במוסד

ים משנה ג' לא מוקצים )לסטודנט ף כפי שיתואר בהמשךמשותבמרחב וביחד הם יגורו  )יחס חח"ע( אישיים יםכמנטור

 ממילא(. /מבלים בבארקהחדרי מעונות שכן הם ישנים במעבדות

והמוסד מחליט  (מועדפים שותפיםללא התייחסות ל) מועדפים מגורים חדרי מכין רשימה )לא מדורגת( של כל סטודנט

 .על השיבוץ

 באופן הבא: שיבוץ החדריםנגדיר את בעיית 

 .מגורים של הסטודנטיםורשימת העדפות   ב' בהתאמה(, קבוצת חדרים -)שנה א' ו  -ו  קבוצות סטודנטים  :קלט

 כך ש  ניתן להניח כי רשימת ההעדפות נתונה כאוסף זוגות סדורים 

  {(   )|           

 :דוגמא

 ים מועדפיםחדר שנת לימוד שם

 1חדר  ב מאיה

 3,חדר 1חדר  א מיקה

 1חדר  ב ויקו

 3חדר  ב נור

 3, חדר 1חדר  א מרינה

 3, חדר 2, חדר 1חדר  א ארלי'צ

 3חדר  ב יקותיאל

 

 :משובץ לחדר אם ורק אםמשנה א'/ב' שיבוץ בו סטודנט  הינו שיבוץ חוקינאמר כי 

 .החדר נמצא ברשימת ההעדפות שלו .1

 .בהתאמה )כלומר, שנה שונה משלו(( י)ייחודנוסף משנה ב'/א' אחד שובץ עימו סטודנט  .2

 כרח שכל הסטודנטים ישובצו לחדרים ואין הכרח למלא את כל החדרים.אין ה

 כך שעבור כל שלשה               |(       )}  ת שופורמלית, פלט חוקי היא רשימת של

(       ) (    ) (    )מתקיים      לא חולקות סטודנט משותף.  מתוך שונות שתי שלשות  .  

 .גדולה ככל הניתן  , כלומר קבוצה מספר מרבי של שלשות יש בוחוקי כשיבוץ  שיבוץ מקסימלינגדיר 

 

 נקודות( 01) אסעיף 

כלומר,  הסטודנטים שיכולים לגור בכל חדר.זוגות על כמות  אין מגבלהמקסימלי כאשר  תכננו אלגוריתם המוצא שיבוץ

  . שחולקות את אותו החדר    -יתכנו שלשות ב 

  ונתחו את זמן ריצתו.הוכיחו את נכונותו 

 .3ר בחדמרינה ויקותיאל  ,3ארלי בחדר 'וצנור , 1מאיה ומיקה בחדר  , הפתרון הבא אפשרי:למעלה דוגמאעבור ה
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 נקודות( 6) סעיף ב

 . חדר ניתן לשבץ לכל היותר זוג סטודנטים אחדתכננו אלגוריתם המוצא שיבוץ מקסימלי כאשר בכל 

 . שחולקות את אותו החדר    -שלשות ב  איןכלומר, 

 לנתח זמן ריצה.אין צורך  .נכונות האלגוריתםאת  הקצרב הסבירו

 .3, יקותיאל וצארלי בחדר 1מאיה ומיקה בחדר  עבור הדוגמא למעלה, הפתרון הבא אפשרי:

 

 נקודות( 2)  סעיף ג

כיצד ניתן לשנות את בהינתן רשימת חדרים, כאשר לכל חדר מוגדרת תפוסה מקסימלית של זוגות סטודנטים, 

 האלגוריתם מסעיף ב' כך שימצא שיבוץ מקסימלי תחת מגבלת תפוסת החדרים?

 אין צורך להוכיח נכונות או לנתח זמן ריצה. .במיליםזאת הסבירו 

 

 נקודות( 7סעיף ד )

ר אחד האוניברסיטה קיבלה רשימת העדפות והסתבר כי הסטודנטים לא גילו גמישות ורשמו רק חד 2114לקראת שנת 

 ברשימת ההעדפות שלהם.

 :דוגמא

 ים מועדפיםחדר שנת לימוד שם

 1חדר  ב מאיה

 2חדר  א מיקה

 1חדר  ב ויקו

 3חדר  ב נור

 3חדר  א מרינה

 2חדר  א ארלי'צ

 3חדר  ב יקותיאל

 

על כמות זוגות הסטודנטים שיכולים לגור בכל חדר. על  אין מגבלהתכננו אלגוריתם המוצא שיבוץ מקסימלי כאשר 

 בהשוואה לאלגוריתם שסיפקתם בסעיף א'. יותריעיל האלגוריתם להיות 

 .הריצהנתח את זמן יש ל אין צורך להוכיח את נכונות האלגוריתם.

 (.יש לספק אלגוריתם יעיל ככל הניתן –)הערה: מי שלא פתר את סעיף א' 

 

 !בהצלחה
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  – 202-1-2041 אלגוריתמים תכנון

 גתשע" 'ב סמסטר

 05.08.2013  – ב' מועד

 

 עזר חומר ללא

 :חשובות הנחיות

 .עזר חומר ללא הינו המבחן •

 שעות. ½3המבחן  משך •

 .100נקודות  כ"סה •

 בטופס למקום המיועד התשובות את העתיקו מכן לאחר הטיוטא. במחברת תחילה המבחן את פתרו •

 .העמוד בגב או תוספות הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת התשובות.

 מחברת הטיוטא מיועדת לגריסה!

 .דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו •

 .השאלות כל על לענות יש שאלות, 4 -מ מורכב המבחן •

 .השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר •

 .מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר •

 .מלאה הוכחה דורשת והתרגולים הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל •

 .במדויק אותם נסחו מהכיתה ומשפטים טענות על מסתמכים והינכם במידה •

 .נכונות ריצה והוכחת זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על ,אחרת במפורש מצוין לא אם •

 20% -ותזכו ב יודעים" לא"רשמו  כלשהו, לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה •

 .הסעיף מניקוד

 . אין לחרוג מן המקום שהוקצה לכך בדף התשובותכאשר הנכם כותבים תשובה,  •

 וברור. שכתבתם הינו קריא מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה בעיפרון, אך להשתמש מותר •

קופסאות. יש לכתוב את תשובתכם שימו לב כי בחלק מהסעיפים, התשובה מחולקת למספר  •

 אין לחרוג מהמקום המוקצב לתשובות. בהתאם לחלוקה זו.

 חל איסור להכניס את היד לתוך בלנדר, גם אם הוא כבוי. •

 .הגשתה לפני עבודתך את לבדוק מאוד מומלץ •
 

 !בהצלחה
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 4 מתוך 1 עמוד
 

 

 'אמועד מבחן 
 

 

 

 :אנא קיראו היטב את ההראות שלהלן
 
 

 בידכם נמצאים כולם כי ודאו. זה עמוד כולל ודיםעמ 4 נההבחי בטופס. 

 עזר חומר ללא הינו המבחן . 

 שעות 3½ המבחן משך . 

 011 נקודות כ"סה . 

 למקום המיועד התשובות את העתיקו מכן לאחר. הטיוטה במחברת תחילה המבחן את פתרו 
 בגב תוספות או הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת. התשובות בטופס
 ! לגריסה מיועדת הטיוטא מחברת .העמוד

 דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו . 

 השאלות כל על לענות יש, שאלות 4 -מ מורכב המבחן . 

 השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר . 

 מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר . 

  לפרט את מימושם מבלי( מתרגוליםכולל )ידועים מותר להשתמש באלגוריתמים. 

 מלאה הוכחה דורשת הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל. 

 ניתן להשתמש בטענות של סעיפים קודמים אפילו אם לא פתרתם אותם. 

 טענות ללא נימוק לא תתקבלנה. 

  במדויק אותםאך יש לנסח , ומהתרגולים מהכיתה ומשפטים טענותניתן להסתמך על . 

 נכונות והוכחת ריצה זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על, אחרת במפורש מצוין לא אם . 

 20% -ב ותזכו" יודעים לא" רשמו, כלשהו לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה 

 . הסעיף מניקוד

 קריא הינו שכתבתם מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה אך, בעיפרון להשתמש מותר 
 . וברור

 הגשתה לפני כםעבודת את לבדוק מאוד מומלץ. 

 
 
 

 !בהצלחה
  

  51.2.7.51   :הבחינהתאריך 

 עמוס ביימל ' פרופ :  שמות המרצים
 יפים דיניץ' פרופ                               
 מר רן טייג                                
 'עדן כלמטץ' דר                               
 מר אורי שטמר                               
  מיכל שמש' גב                               

 

 תכנון אלגוריתמים: שם הקורס

 202-1-2041 :מספר הקורס

 'א:  מועד'   ב:  סמסטר   7.51:  שנה

 שעות 5.3 :משך הבחינה

 אסור : חומר עזר
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 [נקודות 52] 1שאלה 
 

 .מקור קודקוד    -ו, פונקציית משקל על הקשתות      , גרף מכוון        יהי 

 .היא אחרונה בו      שהקשת   -ל  -אם קיים מסלול קל ביותר מ טובההיא קשת         נאמר שקשת : הגדרה

 

 [נקודות 7]סעיף א 

 .טובות   במסלול כל קשתות ם"אםמסלול קל ביותר   ו כי הוכיח. בגרף  -ל  -מסלול מ  יהי 

 

 .בסעיפים הבאים נניח כי לא קיימים מעגלים שליליים בגרף

 

 [נקודות 4]סעיף ב 

יש לנתח את זמן ריצת . אין צורך בהוכחת נכונות .תארו אלגוריתם אשר מוצא את כל הקשתות הטובות בגרף

 .האלגוריתם

 

 .   לכל        בסעיפים הבאים נתונה 

 .השתמשו בסעיפים קודמים: 'ד+'רמז לסעיפים ג

 

 [נקודות 7]סעיף ג 

 כלנמצאת על   מכריע האם     יעד  קודקודו    שר בהנתן קשת  א           הרץ בזמן תארו אלגוריתם 

 .יש לנתח זמן ריצה. אין צורך בהוכחת נכונות.  -ל  -מסלול קל ביותר מ

 

 [נקודות 7]סעיף ד 

נמצאת על מסלול   מכריע האם     יעד  קודקודו    אשר בהנתן קשת             הרץ בזמן ו אלגוריתם תאר

 .יש לנתח זמן ריצה. אין צורך בהוכחת נכונות.  -ל  -מ כלשהוקל ביותר 

 

 :פתרון

 

 .מסלול של מסלול קל ביותר הינו מסלול קל ביותר-תת: (הוכחה בכיתה)למה 

 סעיף א

 .     לכל              וכן ,                   נסמן 

הינו מסלול קל       המסלול , לפי הלמה.  -ב כלשהי          נתבונן בקשת .  -ל   -מסלול קל ביותר מ  נתון כי   

 .קשת טובה          לפי הגדרה  ,לכן.     -ל  -ביותר מ

  -מסלול קל ביותר מ   כלומר ,              כי         נוכיח באינדוקציה על . טובות  נתון כי כל קשתות   

 .כנדרש  -ל  -מסלול קל ביותר מ  נקבל כי     עבור .   -ל

               , בגרף לעצמו  -מעגל שלילי מ מכיוון שאין. מולעצ  -המסלול הריק מ   אזי .    : בסיס

 .כנדרש

ולכן קיים מסלול קל , קשת טובה          לפי הנתון .    ונוכיח עבור     נניח את נכונות הטענה עבור : צעד

מהגדרתו .   את הרישא של מסלול זה עד לצומת    -נסמן ב. הקשת האחרונה בו          כאשר      -ל  -ביותר מ

מסלול קל ביותר    לפי הנחת האינדוקציה .                                           כמסלול קל ביותר מתקיים

 :כ נקבל"סה.            ולכן ,   -ל  -גם הוא מסלול קל ביותר מ   ולפי הלמה ,   -ל  -מ
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 סעיף ב

 תיאור האלגוריתם

 .כקשת טובה קשתה נסמן את                     אם ,        לכל קשת .    לכל        נחשב את 

  :ניתוח זמן ריצה

 .         זמן ריצה . פורד-נריץ את בלמן  לכל קודקוד        לחישוב 

זמן , סך הכל.       מן הריצה הוא ן זהבידקה מתבצעת בזמן קבוע ולכ. ונבדוק אם היא צלע טובה קשתנעבור על כל 

 .         ריצת האלגוריתם הוא 

 סעיף ג

 האלגוריתםתיאור 

 :קשת טובה בצע  אם  .1

a. כאשר               תבנה את גרף הקשתות הטובו 

                                    

b.  לא"אחרת החזר , ( -ל  -מ מסלול קל ביותרכל נמצאת על   " )כן"החזר    -ב  -לא נגיש מ  אם." 

 ".לא"החזר  .2

 זמן ריצה

            -וסריקה של הגרף    בניית .      -  בדיקת 

 .          : כ"בסה

 

 סעיף ד

 .       נסמן 

 תיאור האלגוריתם

 :קשת טובה בצע  אם  .1

a. כאשר               תבנה את גרף הקשתות הטובו 

                                    

b.  לא"אחרת החזר , ( -ל  -מכלשהו  נמצאת על מסלול קל ביותר  " )כן"החזר    -ב  -נגיש מ  אם." 

 ".לא"החזר  .2

 זמן ריצה

            -וסריקה של הגרף    בניית .      -  בדיקת 

 .          : כ"בסה

 [  נקודות 52] 5שאלה 

 
כאשר כל , קשתות-היא קבוצת היפר   -דקודים וכך שהיא קבוצת קו   -כך ש,        גרף הוא זוג -היפר :הגדרה

 .קבוצה של שלושה קודקודיםקשת היא -היפר

 

 :בציור.                          וכאשר                    כאשר         : דוגמה

 

 

 

 

 

             קשת -כך שלכל היפר    הוא קבוצת קודקודים          גרף-בצמתים של היפרי כיסו :הגדרה

 .                 מתקיים 

 (.קשת-קודקודים מכל היפר 2היא כיסויי בצמתים אם היא מכילה לפחות   קודקודים ' כלומר קב)
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 .שלמה-  הראו שהשפה הבאה היא 

 

             
  הוא היפר גרף שיש לו

כיסויי בצמתים בגודל לכל היותר  
  

 

 .שלמה-  הינה    השתמשו בעובדה כי : רמז
 

 :פתרון

 :      ראשית נראה כי 

ואחרת ,                      , וגם לכל קשת   אם גודלה לפחות " כן"ויחזיר   אלגוריתם אימות יקבל קבוצת צמתים 

 . לא

 .   : ת באופן מיידי מהגדרת השפהנכונות נובע .1

האלגוריתם יעבור על כל צלע בגרף ויבדוק כמה קודקודים משותפים , לאלגוריתם האימות         :בהינתן קלט .2

 .פולינומיאלי בגודל הקלט -           : זמן הריצה.  יש לצלע עם 

ולכן         כמובן ש .  ה כיסוי בצמתים עבור המהוו  ישנה קבוצת קודקודים ,          בהינתן מופע  .3

 .מהווה חסם לגודל העד           הפולינום, למעשה. גודל העד פולינומיאלי בגודל הקלט

 

-  שראינו שהיא ,   לצורך כך נבחר בשפה . שלמה   היא     ומכך ינבע כי , קשה-  היא     -כעת נראה ש

 :יהלהלן הרדוקצ. שלמה

                 

                                      

 :נוכיח את נכונות הרדוקציה

 :            אז ,         אם . 1

       .   -ככיסוי ב          -נבחר ב.      -כך ש,  -ב    קיים כיסוי בצמתים חוקי < =        

-נסיק ש      -ומכך ש,            ,            לכל קשת , לכן.        ,            וגם לכל קשת   

 .כנדרש             , לפיכך.                

 :        אז ,             אם . 2

  .       -כך ש,   -ב     קיים כיסוי בצמתים חוקי < =            

   כי  ראשית נטען .      ו באותו גודל   .     ואחרת                 ונגדיר     נבחר      אם 

 .        ולפיכך      ש לכן נוכיח עבור המקרה ,     הטענה טריוויאלית כאשר  .כיסוי בצמתים

יש בדיוק שני  ,       מכיוון ש . לצלע יש לפחות שני קודקודים משותפים עם ,              בהינתן צלע , אכן

יוצא שלכל צלע .    , בלי הגבלת הכלליות, לבד ולכןבקודקוד אחד   הסרנו מ , כעת.      : קודקודים משותפים והם

 .  כיסוי בצמתים   ולכן         , בלי הגבלת הכלליות,             

 .כנדרש  שגודלו   כיסוי בקודקודים עבור         יוצא ש ,     או      ,            מכיוון שלכל צלע , כעת

 

זמן הריצה של הרדוקציה , לכן. לכל צלע ציה מוסיפה קודקוד לגרף ומוסיפה קודקודהרדוק,   בהינתן מופע ל 

 .פולינומיאלי בגודל הקלט
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 [  נקודות 52] 3שאלה 
 :הגדרה

  -מ  -הינו מסלול ב  ברשת זרימה  f-זרימה-מסלול.  זרימה ברשת    -רשת זרימה ו                  תהי 

 .        מתקיים       בו לכל קשת   -ל

 

 . ברשת זרימה  f-זרימה-מסלול הוכיחו כי קיים.       -זרימה חוקית כך ש  רשת זרימה ותהי    תהי

 

 (כל אחד מהם מתאים לפתרון אחר)מומלץ להשתמש באחד משני הרמזים הבאים  :הדרכה

  חישבו על הזרימה העוברת בחתך     . 

 כך שלכל     אם קיים קבוע .   -מעגל פשוט ב  יהי . זרימה חוקית  תהי : שקלו להוכיח את הטענה הבאה

 :הבאה היא זרימה חוקית   אזי גם הפונקצייה ,         מתקיים         

          

                   

                   

           

  

 :פתרון

 . -ב  -זרימה-נניח בשלילה שלא קיים מסלול.                       : נסמן

      :    ונביט בחתך                  נסמן .  -לא ישיג מ  -מתקיים ש           אזי בגרף 

אך ,    ,      ,   :   , : מהבנייה מתקיים. ולכן זהו אכן חתך    נשים לב שעל פי ההנחה בשלילה .  

 . בסתירה,                             : מתקיים        לכל חתך ובפרט לחתך , ממשפט

 

 .אין קשר בין סעיפים שונים בשאלה. הפריכו/שאלת הוכיחו – [נקודות 52] 4שאלה 

 

 [נקודות 6]סעיף א 

-קודקוד ב  יהי . מעגלים שליליים   -ית משקל כך שאין ביפונקצ      הי ות, לא מכווןגרף קשיר         יהי 

 . 

 

  -ל  -המסלול היחיד מ, בגרף    בו לכל קודקוד    הינו עץ לא מכוון   של   -גרף מסלולים זולים ביותר מ: הגדרה

 . -ב  -ל  -הינו מסלול קל ביותר מ   -ב

 . של   -גרף מסלולים זולים ביותר מהוא   ם "אם  מ של "עפ הוא  : הוכיחו או הפריכו

 

 [נקודות 2]סעיף ב 

 .   גרף לא מכוון וקיימת בו קליקה בגודל                   :הגדרה

 . -שייכת ל         השפה : הוכיחו או הפריכו

 .אין צורך בהוכחת נכונות, במידה ובחרתם לתאר אלגוריתם

 

 [נקודות 8]יף ג סע

המסתיימת תוך   על  Bellman-Ford' קיימת ריצה של אלג. גרף מכוון חסר מעגלים שליליים  יהי : הוכיחו או הפריכו

 .איטרציה אחת

 

 סעיף ד

𝒜יהיו 
 
 𝒜

 
 ".לא"או " כן"אלגוריתמים אקראיים המחזירים  
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 נתון כי ל- 𝒜
 

𝒜אז " כן"היא   כלומר אם התשובה הנכונה על קלט  .    כיוונית לכל היותר -יש טעות חד 
 
    

𝒜אזי " לא"ואם התשובה הנכונה היא , תמיד" כן"מחזיר 
 
 .    בהסתברות לכל היותר " כן"מחזיר     

 נתון כי ל- 𝒜
 

𝒜מתקיים ש   לכל קלט כלומר .     כיוונית לכל היותר -יש טעות דו 
 
וייה מחזיר תשובה שג    

 .    בהסתברות לכל היותר 

 

𝒜ואלגוריתם   עבור פרמטר 
 

 𝒜' נגדיר אלג 
 : 

𝒜הרץ את ,  בהנתן קלט  (1)
 

 .          וקבל תשובות ,  פעמים על    

 ".כן"אחרת נחזיר ". לא"אז נחזיר , "לא"אם אחת התשובות שהתקבלו היא  (2)

 

 : י הטענות הבאותהוכיחו או הפריכו את שת

 [נקודות 3] 1-סעיף ד

 מתקיים  לכל קלט כך ש    קיים קבוע 

 𝒜 טועה    
            

 [נקודות 3] 5-סעיף ד

 מתקיים  כך שלכל קלט     קיים קבוע 

 𝒜 טועה    
            

 

 :פתרון

 

 פתרון סעיף א

 :ונן בגרף הבאנתב. נגדית נראה דוגמה, הטענה לא נכונה

 
 :יהיה,  במשקל , עץ פורש מזערי שלו
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 :יהיה   -וגרף מסלולים זולים ביותר שלו מ  

 
אבל בעץ הפורש המזערי המסלול ,  שקלו ומ, הוא הצלע הישירה ביניהם   -ל     נשים לב כי המסלול הקצר ביותר בין 

בעוד העץ הפורש המזערי ,   המשקל של גרף המסלולים הקצרים ביותר הינו , כן-כמו. היחיד ביניהם במשקל גדול יותר

 . במשקל 

 

 פתרון סעיף ב 

          .  

הקבוצות שלו בגודל -נתבונן בכל תתי,  בהינתן גרף . ונראה כי זמן ריצתו פולינומיאלי, נתאר אלגוריתם שפותר בעיה זו

מתקים       נבדוק שלכל       -כך ש      עבור כל , כלומר. נבדוק כי היא קליקה, חתעבור כל א.  

 .לאנחזיר , אם לא מצאנו, לבסוף. כןנחזיר , שכזו  אם מצאנו .        

 . כןהאלגוריתם שלנו החזיר            : טענה

 

כמה קבוצות  –עתה נשאל . בדיקות     אנו מבצעים    בגודל    בהינתן קבוצה . זמן ריצת האלגוריתם ננתח את

  התשובה היא? ישנן  בגודל     
   
 
  :נשים לב כי.  

   
 
ולכן זמן הריצה הכולל של האלגוריתם שלנו ,          

 ולכן,         ה הראנו אלגוריתם פולינומיאלי להכרעת הבעי. פולינומיאלי בגודל הקלט כלומר,        הינו 

           . 
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 פתרון סעיף ג 

אם יש שני : למשל)  -ל    -מבין כל המסלולים הקלים ביותר מ   כלשהו מסלול קצר ביותר :       : נסמן. הטענה נכונה

   , (ניםנתיחס לזה העובר דרך הש, האחד עובר דרך שני קדקודים והאחר דרך חמישה, מסלולים קלים ביותר

נבחין . קשתות  אליהם הוא בעל   בין  שבחרנו קבוצת כל הקדקודים שהמסלול הקל ביותר –                    

 :כי

       

   

   

   

פורד שייגמר תוך פאזה אחת הינו מעבר על הקשתות בסדר    -סדר בחירה של אלגוריתם בלמן

נעבור         לכל         מכן ולאחר,   -ל      -הקשתות מ   על תחילה נעבור, כלומר.                    

 .    -ל     -על הקשתות מ  

וא ה       כאשר ,          לכל            נקבל כי             לאחר שעברנו על , נראה שבפאזה הראשונה

 .  -ל    -משקל המסלול הקל ביותר מ  

 .  באינדוקציה על  :הוכחה

     :בסיס

. 0מאותחל ל      ו        . מכיל את הערך התחילי     ,  לא עברנו על אף צלע ולכל קודקוד 

 .כנדרש       זהו גם ערכו של , מכיוון שאין מעגלים שליליים

 .            :      ולכל       לכל  :הנחה

 : עבור  הוכחה

 כי המסלול ,       -ש   לב נשים .                      במסלול נתבונן .    יהא 

סלול קל יותר ואחרת הינו מקבלים מ ,  -ל    -מ   ביותר קל מסלול בהכרח הוא (    שאורכו)            

מהנחת , לכן.                       נבחין גם כי .  -ל    -מ   או באותו משקל אך קצר יותר

 :לכן.              :       לפני המעבר על , האינדוקציה שלנו

                                    . 
 :לפיכך.            נעשתה פעולת        בזמן המעבר על הצלעות היוצאות מ 

                         . 

,             נקבל שלאחר המעבר על , (הוכח בהרצאות)            מכיוון שבכל שלב , עם זאת

 .רשכנד            

 

 סעיף ד

  1-פתרון סעיף ד

 𝒜  טועה   אז     אם . הטענה נכונה
         

ריצהב  𝒜  החזיר  

מתמסוי  תשובה  שלילית
  𝒜אז     אבל כאשר .  

 :תמיד יחזיר תשובה חיובית ולכן

 𝒜  טועה   
         

ריצהב  𝒜  החזיר  

מתמסוי  תשובה  שלילית
    

 

   
. 

 אז    אם , כעת 

 𝒜  טועה   
         

ריצותה  𝒜  החזיר  בכל  

תשובה  חיובית
   𝒜  החזיר תשובה  חיובית      

 
  

 

  
 
 

, 

 .הריצות הינן בלתי תלויות ולכן ההסתברות לחיתוך המאורעות הינה כפל ההסתברויות

 𝒜  טועה    קיבלנו כי
       

 

  
 
 

עבורו   שואף לאינסוף קיים   -ואף לאפס כשוכיוון שהביטוי ש 

 𝒜  טועה   
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  5-פתרון סעיף ד

  

 :אז נקבל כי    אם . הטענה שגויה

 𝒜  טועה   
         

ריצהב  𝒜  החזיר  

מתמסוי  תשובה  שלילית
       

ריצותה  𝒜  החזיר בכל  

תשובה  חיובית
           

   𝒜  החזיר תשובה  חיובית       
 
   

 

   
 

 .הינן בלתי תלויות ולכן ההסתברות לחיתוך המאורעות הינה כפל ההסתברויות  𝒜של  הריצות

,    אבל לכל 
 

   
 

 

  
 ,    לכל , לכן. 

  
 

   
   

 

  
 

 

  
 

 

   
 

ההסתברות לטעות גדולה מ ,    עבור , לכן
 

   
ההסתברות לטעות במקרה הגרוע היא , ולמעשה  לכל  

 

  
 

 .לפחות
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 6 מתוך 1 עמוד
 

 

 'אמועד מבחן 
 

 

 

 :אנא קיראו היטב את ההראות שלהלן

 

 

 בידכם נמצאים כולם כי ודאו. זה עמוד כולל ודיםעמ 6 נההבחי בטופס. 

 011 נקודות כ"סה . 

 למקום המיועד התשובות את העתיקו מכן לאחר. הטיוטה במחברת תחילה המבחן את פתרו 

 בגב תוספות או הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת. התשובות בטופס

 ! לגריסה מיועדת הטיוטא מחברת .העמוד

 דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו . 

 השאלות כל על לענות יש, שאלות 4 -מ מורכב המבחן . 

 השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר . 

 מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר . 

  לפרט את מימושם מבלי( כולל מתרגולים)ידועים מותר להשתמש באלגוריתמים. 

 מלאה הוכחה דורשת הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל. 

  בטענות של סעיפים קודמים אפילו אם לא פתרתם אותםניתן להשתמש. 

 טענות ללא נימוק לא תתקבלנה. 

  במדויק אותםאך יש לנסח , ומהתרגולים מהכיתה ומשפטים טענותניתן להסתמך על . 

 נכונות והוכחת ריצה זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על, אחרת במפורש מצוין לא אם . 

 20% -ב ותזכו" יודעים לא" רשמו, כלשהו לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה 

 . הסעיף מניקוד

 קריא הינו שכתבתם מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה אך, בעיפרון להשתמש מותר 

 . וברור

 הגשתה לפני כםעבודת את לבדוק מאוד מומלץ. 

 

 

 

  !בהצלחה

  0220202.6:   הבחינהתאריך 

 עמוס ביימל ' פרופ :  שמות המרצים
 יפים דיניץ' פרופ                               
 'עדן כלמטץ' דר                               
 מר אורי שטמר                               
  מיכל שמש' גב                               

 תכנון אלגוריתמים: שם הקורס

 .020-.-020 :מספר הקורס

 'א:  מועד'   ב:  סמסטר   02.6:  שנה

 שעות 5.3 :משך הבחינה

 אסור : חומר עזר
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Text Box
פתרון מרצה



 6 מתוך 2 עמוד
 

 [נקודות 02] 1שאלה 
 

,      תחנות הממוספרות     החוףלאורך . התיכון לאורך חופי הים הפלגהבשאלה זו נתכנן 

. (הצפונית ביותר)  ומעוניינים להגיע לתחנה  (הדרומית ביותר) 0אנו נמצאים בתחנה . מדרום לצפון

שימו לב שניתן להפליג רק .         -בתנאי ש  אל תחנה   מכל תחנה ישירות ניתן להפליג 

 .צפוןכיוון ל

נתונים במטריצה   אל תחנה   מתחנה  ומחירי ההפלגה, תחנות חייבת בתשלום ההפלגה בין כל שתי

  . אל תחנת היעד  0עלות ההפלגה הכוללת היא סך מחירי ההפלגות מתחנת המוצא .             

 

 :באופן פורמלי

 

 בעיית ההפלגה הזולה ביותר

 

        עבור             בה נתונים מספרים חיוביים בתאים ,    בגודל        מטריצה : מופע

 .ואפסים על האלכסון        

 

 :כך שמתקיים          סדרת תחנות  להיות נתיב הפלגה חוקי נגדיר

o  לכל      ,          . 

o            

o  מתקיים          לכל     . 

  

 מתחנה לתחנה עוקבת בנתיב מחירי ההפלגה כוםהינה ס          חוקי  עלות נתיב הפלגה

                   
   
    

 

 .ביותר הזול ותעל לעבנתיב הפלגה חוקי : ילמיטפואפתרון 

 

 :הבאה       נתונה המטריצה , 4עד  0 -תחנות הממוספרות מ 4עבור  :דוגמא

 

4 3 2 0 
j 

i 

5 0 0 1 0 

3 2 1  2 

0 1   3 

1    4 

 

 .              מתקיים למשל 

 

 .                               ומחירו הוא         : חוקי הפלגה נתיב

 

 .                               ומחירו הוא         : נתיב חוקי זול ביותר
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 6 מתוך 3 עמוד
 

 

 .סעיפים הבאים נתכנן פתרון המבוסס תכנון דינאמי לבעיית ההפלגה הזולה ביותרארבעת הב

אל  0נתיב הפלגה חוקי מתחנה  לשביותר  הזול תולעלהיות        נגדיר את         לכל 

 . תחנה 

 

 

 [נקודות 5] אסעיף 

 

 .כולל מקרי בסיס וציינו מהו הערך אותו אנו מחפשים       ת המבנה לחישוב  נוסחהגדירו את 

 

 

 [נקודות 3]סעיף ב 

 

 .'אמסעיף        הנוסחה לחישוב  הסבירו בקצרה את נכונות 

 

 

 [נקודות 7] גסעיף 

 

       ה המבוסס על הנוסחה לחישוב  פתרון אופטימאלי לבעי תולעתארו אלגוריתם לחישוב 

בו בסיום ריצת האלגוריתם     בגודל   לצורך כך יש להגדיר ולאתחל מבנה נתונים . 'אמסעיף 

 .       לכל             יתקיים 

 

 

 [נקודות 5] דסעיף 

 

ה המשתמש במבנה הנתונים שחישב האלגוריתם אופטימאלי לבעי פתרוןתארו אלגוריתם לחישוב 

 .יש לנתח זמן ריצה .נכונות בהוכחתאין צורך  .'גמסעיף 
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 6 מתוך 4 עמוד
 

 [  נקודות 35] 2שאלה 
 

 .   -ב מקסימום תזרימ  תהי רשת זרימה ו                  תהי  וז הלאש יפיעס לכב

 

 

 [נקודות 9]סעיף א 

 

 :הוכיחו את הטענה הבאה

מתקיים         ם לכל "אם  -בהוא חתך מינימום         המקיים       חתך 

             . 

 

 

 [נקודות 14] בסעיף 

 

      הוכיחו כי כל זוג קודקודים במעגל . מינימום חתך      ויהי     -ב מכוון מעגל  יהי 

 (.  -שניהם נמצאים באו    -שניהם נמצאים ב)נמצאים שניהם יחד באותו צד של החתך 

 
 

 

,   ברשת השיורית    את הרכיבים קשירים היטב של             -נסמן ב, בהמשך לנתון לעיל

אם קיימת , במילים אחרות.   נתונים על פי סדר מיון טופולוגי בגרף הרכיבים קשירים היטב של 

 .   אז       -ו      -כך ש    -ב      קשת 

 

,     כלומר,  את האינדקס של הרכיב הקשיר היטב המכיל את       -נסמן ב    לכל קודקוד 

       . 

 
 

 [נקודות 12] גסעיף 

 

כך        חוצה חתך מינימום כלשהו      הוכיחו כי אם  .         -ש ךכ        קשת  יהת

 .         אז          -ש
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 6 מתוך 5 עמוד
 

 [  נקודות 52] 3שאלה 
 

 .בשאלה שוניםאין קשר בין סעיפים 

 

  .קשה -  היא ( מוגדרת בדפי העזר)           בשאלה זו ניתן להשתמש בעובדה שהשפה 
 

 

 [נקודות 15] אסעיף 

 

לפחות אחד  ויש לקבוע האם           נתון גרף לא מכוון                  בבעיית 

  :משני התנאים הבאים מתקיים

 שלוש הקבוצות אחת מכך שכל           לשלוש קבוצות זרות ניתן לחלק את צמתי הגרף

  .הקליק המהוו         

 שלוש הקבוצות אחת מכך שכל           לשלוש קבוצות זרות ניתן לחלק את צמתי הגרף

 .הבלתי תלוי הקבוצ המהוו         

 

 .שלמה     הינה                 הוכיחו כי בעיית 

 

 

 [נקודות 10] בסעיף 

 

ויש לקבוע האם ניתן לחלק את צמתי            נתון גרף לא מכוון           ,בבעיית 

שאינם       כך שבין כל שני צמתים שונים           לא ריקות לשלוש קבוצות זרות הגרף

 .        ישנה קשת     )עבור            כלומר) שייכים לאותה קבוצה בחלוקה

 

 .     אז, קשה  - היא           י אם בעיית הראו בקצרה כ

 

 .של גרף לא מכוון קשירותהרכיבי העזרו ב: רמז
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 6 מתוך 6 עמוד
 

 .אין קשר בין סעיפים שונים בשאלה. הפריכו/שאלת הוכיחו – [נקודות 02] 4שאלה 

 

 .נגדית דוגמא הראו הפרכה של במקרה. מלאה הוכחה ספקו הוכחה של במקרה

 

 

 [נקודות 7]סעיף א 

 

קלט  ,          י הרדוקציה של "הפסוק שנבנה ע        -ו     קלט לשפה   יהי 

 .פסוקיות  קיימות    -נניח כי ב .   לשפה 

 .  -ת בופסוקי    לפחות  המספקת   -ל הצבה קיימתאז 

 

 

 [נקודות 6]סעיף ב 

 

שתי קשתות קלות ממש מכל קשת        ,        -גרף ממושקל ולא מכוון ו        הי י

 . ם של עץ פורש מינימושייכות לכל    וגם    אז .           -אחרת ב

 

 

 [נקודות 7]סעיף ג 

 

      לכל זוג קודקודים )   -זרימת האפס ב  תהי . רשת זרימה                  תהי 

זהה לרשת   )     בנוי כך ש   נניח כי (.      יכ םייקתמ ןכלו         מתקיים כי 

 (.המתוארת באלגוריתם של דיניץ   השכבות של 

 .(או שלב אחד) אחת אז כל ריצה של אלגוריתם דיניץ תסתיים לאחר איטראציה

 :שימו לב

באלגוריתם  7-4באלגוריתם של דיניץ כוללים את שורות ( או שלב אחד)איטרציה אחת 

 .כפי שמופיע בדפי העזר                

 

 

 

 

 !בהצלחה
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 61.7.02 -תכנון אלגוריתמים  –' פתרון מועד א

0 

 

 'סעיף א 1שאלה 
        נויההערך שאנחנו מחפשים 

        
                                                                        

                                            
  

 

 'בסעיף  1שאלה 
ולכן  צורך להפליג אין j=1אם . jאל תחנה  0פלגה חוקי מתחנה לנתיב העלות מינמלית  הינה        

        יעבור בתחנה האחרונה באחת מתחנות  j-ל 0 מתחנהכל מסלול , אחרת.         

אל  0לנתיב הפלגה חוקי מתחנה מינימלית בתוספת עלות              היה בדיוק תמעבר האחרון העלות ו

 .       בדיוק היאש  kתחנה

 

 'גסעיף  1שאלה 
1.        

2.                 

a.        

b.                   

i.                                    

3. Return       

 

 (שתי לולאות)       - זמן ריצה

לא  ערך זה כל השמה בסיוםו  nעד 0-אנחנו ממלאים אותו מ Mערכים למערך  בעת השמת  -הוכחת נכונות

 k<jעבור  M[k]שתמשים רק בערכים מאנחנו  -M[j]בנוסף בהשמה ל. ישתנה לאורך כל ריצת האלגוריתם

 (.שחושבו כבר)

 .              :בסיס,            כי  jעל  שלמה נוכיח באינדוקציה

 .    בור הטענה מתקיימת ונוכיח ע   נניח כי עבור ערכים קטנים מ

 :באלגוריתם 2biלפי שורה 

                                   

  :ולכן            מתקיים     לפי הנחת האינדוקציה לכל 

                                            

 .כנדרש

 

 'דסעיף  1שאלה 
1.                   

2.                   

a.                                       

i.             

ii.           

3.            
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6 

 

בכל שלב , יםעמפ O(n)  הלח האלולה 6 בלשב. תלועופ שלע בוק רפסמ ךרוא 0 בלש: ניתוח זמן ריצה

 .O(n)כ "סהב. ולותמתבצע מספר קבוע של פע

 

 

 'סעיף א 2שאלה 
, בנוסף.            מתקיים כי Max-Flow-Min-Cutאזי ממשפט . חתך מינימום      נניח כי   

, כלומר.               כ נקבל כי"ולכן סה, ברשת         לכל חתך             מתקיים 

 מתקיים      לכל , מאילוצי קיבול .                                

 .       לכל               ולכן נקבל,              

 

אזי מכאן נקבל כי  .       לכל               ונניח כי מתקיים       יהא חתך   

מתקיים          לכל חתך .                                             

      נקבל כי  Max-Flow-Min-Cut ולכן ממשפט,           ומכך נובע כי ,             

 .חתך מינימום

 

 'סעיף ב 2שאלה 
יש מסלול       . עבור חתך מינימום,         -כך ש       נניח בשלילה כי קיים זוג קדקודים 

קיימת  ולכן, T –ומסתיים ב  S –כלומר מסלול המתחיל  ב , Cאשר הינו חלק מהמעגל     -ב    –ל    –מ 

מתקיים ' הוא חתך מינימום ולכן מסעיף א       .(  -ל   -מ) השייכת למעגל וחוצה את החתך      קשת 

לא       הקשת , כלומר.                         ומכאן נקבל כי              כי 

 .   -ב  Cבסתירה לכך שהיא חלק מהמעגל     תופיע ברשת השיורית

 

 'סעיף ג 2שאלה 
' מסעיף א .        -החוצה את החתך כך ש         ותהא קשת       יהא חתך מינימום 

         נתון כי  .   -רוויה ולכן לא נמצאת ב       כלומר הקשת  ,             מתקיים כי 

מכאן לא רוויה ו      בפרט הקשת .                        ולכן הקשת ההפוכה מקיימת 

יוון מכ, בנוסף .         לכן מתקיים לפי ההגדרה  .     תופיע הקשת ההפוכה    נקבל  שבגרף 

ומכאן שהם לא באותו  ,משותף מכוון הם לא חלק ממעגל    מתקיים כי ', לפי סעיף ב,         -ש

 .          כ נקבל"ולכן סה          כלומר מתקיים . רכיב קשיר היטב

 

 'סעיף א 3שאלה 
 .       ינה הוש   יש להראות שהשפה שייכת למחלקה 

                     : 

במידה .  קדקודי הגרף  מהוות חלוקה שלהקבוצות  3-האלגוריתם יוודא ש. קבוצות קדקודים 3 יהיה עדה

יבדוק האם  –אחרת .      יענה –אם כן . הקבוצות הינה קליקה 3-האלגוריתם יבדוק האם כל אחת מ, וכן

 .      יענה –בכל מקרה אחר .      יענה –במידה וכן . תלויה-הקבוצות הינה קבוצה בלתי 3-כל אחת מ
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3 

 

. תתי קבוצות זרות של קדקודים ולכן לינארי בגודל הקלט 3העד הינו  :פולינומיות העד ואלגוריתם האימות

ולכן האלגוריתם          הינה( קליקה או קבוצה בלתי תלויה)קבוצה -ל תתכעלות הבדיקה עבור , כן-כמו

 . זמן פולינומי בגודל הקלט והעדרץ ב

עבור  תתי קבוצות העונות על אחד מתנאי השפה ולכן 3-קיימת חלוקה ל    עבור  :נכונות האלגוריתם

נה קבוצות אי 3-לדקודים וכל חלוקת ק, שאינו בשפה  עבור גרף .       יוחזר עד השווה לחלוקה זו

 .      חזרכל עד יועומדת בדרישות השפה ולכן ל

 

         : 

נסיק את המתבקש מתכונת ,                   -ומאחר ו,              נראה 

 .הטרנזיטיביות של רדוקציות פולינומיות

 כאשר          תחזיר הרדוקציה את הגרף ,        עבור קלט  :פונקצית הרדוקציה

         
    

    
 .במילים פשוטות הרדוקציה תוסיף שלושה קדקודים מבודדים לגרף הקלט.   

 .פולינומית, כמובן, הרדוקציה מבצעת מספר קבוע של צעדי חישוב ולכן: פולינומיות הרדוקציה

 .                        :נכונות הרדוקציה

,        כך שעבור כל              כלומר קיימת פונקצית צביעה ,               

 .                        : הקבוצות הבאות 3נגדיר את .          מתקיים 

א מאחר ול.   -תלויים ב-נראה כי כל אחת מן הקבוצות שהוגדרה זה עתה הינה קבוצת קדקודים בלתי

שני קדקודים     יהיו .   -כך יהיה גם ב,  -תלויים ב-אם שני קדקודים היו בלתי,   התווספו צלעות לגרף 

לאחר הוספת . תלויה-קבוצה בלתי   לכן .        נסיק כי ,   מאופן בניית .   -שרירותיים ב

  הקדקודים 
    

    
התלות של -העונה לדרישת אי   נקבל חלוקה של ( באופן שרירותי)לקבוצות אלו   

 .       השפה ולכן

 

 .         -נניח ש  

 .קבוצות כך שכל אחת מהן תהווה קליקה 3-לא ניתנת לחלוקה ל   (: תוכח בהמשך)טענת עזר 

  -נסמן ב.         תלויות -קבוצות בלתי 3-ניתנת לחלוקה ל   נסיק כי , מטענת העזר
    

    
את   

  לאחר מחיקת הקדקודים , החלוקה שצוינה
    

    
  ואיחודן הינו הקבוצה , קבוצות אלו זרות בזוגות.  

     : נבנה את פונקצית הצביעה הבאה(.  קדקודי הגרף )
  אה כי נר.      עבור          

      אזי ,          אם , מבניית הצביעה:  צביעה חוקית של 
 .       ומהגדרת הקבוצות   

 :כל שנותר לעשות הוא להוכיח את טענת העזר

  -נבחין כי מאחר ו. קליקות 3-ניתנת לחלוקה ל   -נניח בשלילה ש
    

    
כל אחד , אינם מקושרים זה לזה  

.  קיימת לפחות קבוצה אחת בה מופיעים קדקודים מהקבוצה , כן-כמו. מהם מוכרח להיות בקבוצה שונה

  ונניח שנמצא בה הקדקוד    -ב( כ"בה)נסמנה 
  -קדקודי קבוצה זו אינם מקושרים ל.  

ולכן היא אינה   

 .בסתירה להנחה. קליקה

 

 'סעיף ב 3שאלה 
ניתן לבצע רדוקציה ולכן                מהנתון .             י כ בהמשך נוכיח

על סמך למה  .           מתקיים       לכל , כלומר. לשפה זו     פולינומית מכל שפה 

מכאן  .    -נובע ש     כל ל(    אז      וגם     אם שפה )שהוכחה בהרצאות 

 .    ומכאן      הוכחנו כי .     
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 :           עבוראלגוריתם פולינומי 

 ,       עבור גרף לא מכוון 

 .                              -כך ש   " המשלים"בנה את הגרף 

 ,"כן"החזר , רכיבי קשירות 3שנם לפחות אם י(. DFSי הפעלת "למשל ע)   מצא את רכיבי הקשירות של 

 ".לא"החזר  –אחרת 

 

 :נכונות האלגוריתם

 .רכיבי קשירות 3ישנם לפחות    -מ ב"אמ             נוכיח כי 

 .כך שבין כל שני קדקודים מקבוצות שונות קיימת צלע          תורז קבוצות 3-ל  קיימת חלוקה של   

המקיימים       -לא יתכן ש, כלומר.   -ות לא תהיה צלע בנושכל שני קדקודים מקבוצות בין , לכן

 .רכיבי קשירות בגרף זה 3נסיק כי ישנם לפחות .   -ישתייכו לאותו רכיב קשירות ב              

 

 .        קבוצות  3-פן שרירותי לנקבץ אותם באו.        -ב   קשירות של הנסמן את רכיבי   

קיימת   בגרף , לכן.     רובע    -לא קיימת צלע לקדקודים מ,     עבור כל קדקוד ,   מהגדרת 

 הינה החלוקה המבוקשת ולכן          -ש ןאכמ.     רובע    -ב םקדקודיהלכל אחד מ   -מ צלע

             . 

 

 :ניתוח זמן ריצה

 .צלעות     ולכל היותר , קדקודים     ליכמ   הגרף 

 .                       כלומר , בגודל הקלט תהינה לינארי BFSהפעלת 

 .וזה כמובן פולינומי בגודל הגרף המקורי, צעדי חישוב        כ האלגוריתם מבצע "סה

 

 'סעיף א 4שאלה 
בהצבה אשר  ןנובתנ .                         : פסוקים הארבע בונהקוק לוין פונקצית הרדוקציה של 

תלות א לל .      טיורינג על הקלטלריצה של מכונת  רת טבלת חישוב המתאימהמתאו  ד ע תרחוב

, המעברים חוקיים, תחול תקיןהאי :וז הבצה י"ע ים הראשונים יסופקוקסופכל שלושת ה, שפהל   בשייכות

היא פשוט  -של המכונה תקינה  טבלת החישוב, תקין אינו הקלטנבחין שאם ) יש ערך יחיד הלבטבובכל תא 

 בצמב םייתסי בושיחה ם"םא וז הבצה י"ע קפתסי         יעיברה קוספה ,תאז תמועל .(תסתיים במצב דוחה

 .פסוקיות     תוחפל יסופקו ןכלו יחידה פסוקית וניה         -נזכור ש. לבקמ

 .(הפסוקיות   לכתספק את  וזצבה בשפה ה  אם  -הערה)

 

 ' סעיף ב 4שאלה 
הוספת , 6לפי משפט  .    כ "בה ורובע         מ"פע אזי קיים. נניח בשלילה שהטענה אינה נכונה

       ןכו       יכנבחין .   נסמנה , במעגל נבחר את הצלע הכבדה ביותר. מעגל ובסוגרת    -ל   

 6 טפשמ יפלו,   נסיר את  .קלות ממש מכל הצלעות בגרף   ו    ונתון ש , צלעות 3 שכן במעגל יש לפחות

  .פורש ץהינו ע                     ףרגהש עבונ

                            : משקלו של 

 .םופורש מינימהוא עץ  T בסתירה לכך ש          נקבל ש ,            ומכיוון ש 
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 ' סעיף ג 4שאלה 
 .זרימה חוסמת ברשת השכבות אינה בהכרח זרימת מקסימום. הטענה שגויה

 :0בה כל הקיבולים הם , נתבונן בדוגמא הבאה

לאורך המסלול המודגש נקבל זרימה חוסמת שאינה מקסימאלית והאלגוריתם יבצע איטראציה  0אם נזרים 

 .נוספת
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 5 מתוך 1 עמוד

 

 מבחן מועד ב'

 

 

 

 אנא קיראו היטב את ההראות שלהלן:

 

 

 .בידכם נמצאים כולם כי ודאו. זה עמוד כולל ודיםעמ 5 נההבחי בטופס ·

 . 100 נקודות כ"סה ·

 למקום המיועד התשובות את העתיקו מכן לאחר. הטיוטה במחברת תחילה המבחן את פתרו ·

 בגב תוספות או הטיוטה מחברת את בחשבון תביא לא המבחן בדיקת. התשובות בטופס

 ! לגריסה מיועדת הטיוטא מחברת .העמוד

 . דף כל בראש הנבחן מספר את רשמו ·

 . השאלות כל על לענות יש, שאלות 4 -מ מורכב המבחן ·

 . השאלה לקושי קשר בהכרח אין לניקוד או בטופס השאלות הופעת לסדר ·

 . מימושם את לפרט מבלי ידועים נתונים במבני להשתמש מותר ·

 לפרט את מימושם. ) מבלי(כולל מתרגוליםידועים מותר להשתמש באלגוריתמים  ·

 .מלאה הוכחה דורשת הבית מעבודות בתוצאה שימוש כל ·

 .סעיפים קודמים אפילו אם לא פתרתם אותםניתן להשתמש בטענות של  ·

 טענות ללא נימוק לא תתקבלנה. ·

 . במדויק אותםומהתרגולים, אך יש לנסח  מהכיתה ומשפטים טענותניתן להסתמך על  ·

 . נכונות והוכחת ריצה זמן ניתוח לכלול אלגוריתם תיאור על, אחרת במפורש מצוין לא אם ·

 מניקוד 20% -ב ותזכו" יודעים לא" רשמו, כלשהו לסעיף התשובה את יודעים ואינכם במידה ·

 . הסעיף

 . וברור קריא הינו שכתבתם מה כי וודאו זאת עושים והינכם במידה אך, בעיפרון להשתמש מותר ·

 .הגשתה לפני כםעבודת את לבדוק מאוד מומלץ ·

בשאלות הוכחה/הפרכה אתם נדרשים, בנוסף לתשובה, להקיף בעיגול בדף התשובות את  ·

שבחרתם (הוכחה או הפרכה). תשובה ללא סימון מתאים לא תתקבל. כמו כן, סימון  האפשרות

 ללא תשובה לא יתקבל.

 בהצלחה!

  8.8.2016הבחינה:   תאריך 

 פרופ' עמוס ביימל  :  שמות המרצים
 פרופ' יפים דיניץ                               
 דר' עדן כלמטץ'                               
 מר אורי שטמר                               
  גב' מיכל שמש                               

 תכנון אלגוריתמיםשם הקורס: 

 202-1-2041 מספר הקורס:

 ב' ב'   מועד: סמסטר:   2016שנה: 

 שעות 3.5 משך הבחינה:

 אסור חומר עזר: 

מרצה פתרון
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 5 מתוך 2 עמוד

 

 נקודות] 25[ 1שאלה 
 

 נקודות] 7[ סעיף א
�נתון גרף מכוון  = (�, , )הוכיחו כי אם קשת  .(� !) ∈  DFS, אזי בכל ריצת � -היא חלק ממעגל ב �

,  -מתקיים ש �על   .ביער הפורש המוחזר נמצאים באותו עץ !

 

 נקודות] 8[ סעיף ב
�נתון גרף מכוון  = (�, , )נתונה קשת ו (� !) ∈ ,  -מתקיים ש �על  DFSכך שבכל ריצת  � נמצאים  !

, ). הוכיחו כי ביער הפורש המוחזר באותו עץ  .� -ב (לא בהכרח פשוט) היא חלק ממעגל (!

 

 נקודות] 10[ סעיף ג
�תכננו אלגוריתם המקבל כקלט גרף מכוון  = (�, , )ומזהה את כל הצלעות  (� !) ∈ המהוות חלק  �

|�|)#, כלומר בזמן . על האלגוריתם לרוץ בזמן לנארי� -ממעגל ב + . יש לנתח את זמן ריצת (|�|

 האלגוריתם, אך אין צורך בהוכחת נכונות.

 

 

 נקודות] 25[ 2שאלה 
 

 הספקים/צרכנים הבאה:עסוק בבעיית בשאלה זו נ

%ספקים  $ישנם  = { &, … , *-יכול לספק עד  * כאשר ספק  {'  ∈ ℝ/0  .יחידות של מוצר מסויים

�צרכנים  1בנוסף, ישנם  = {!&, … , *3יכול לצרוך עד  *!כאשר צרכן  {2! ∈ ℝ/0 .יחידות של המוצר 

�נתון גרף דו צדדי  = (4, 4כאשר  (� = % ∪ * 6וכאשר  � , !78 ∈ רשאי לצרוך את  7!אם"ם צרכן  �

 .* המוצר מספק 

 

פתרון חוקי הוא קביעה של מספר היחידות שצרכנים צורכים מספקים, תוך שמירה על  פתרון חוקי:

9זוגות  קבוצתהאילוצים. באופן פורמלי, פתרון חוקי הוא  ⊆ (� × ℝ/0) :כך ש 

 כלומר, .*-מספק איננו עולה על  *  -סך היחידות שש מתקיים * לכל .1

∀ * ∈ %: > ?
6(@A,B),C8∈D

≤ -* 

 כלומר, .37צורך איננו עולה על  7! -סך היחידות שש מתקיים 7!לכל .2

∀!7 ∈ �: > ?
F6@,BG8,CH∈D

≤ 37 

 

9 לדוגמה, = I6( &, !&), 28, 6( K, !&), 18, 6( K, !K), 18M :הוא פתרון חוקי עבור המופע הבא 

 

∑מתקיים:   K למשל, האילוץ עבור  ?6(@O,B),C8∈D = 2 ≤ 3 = -K 

 
�&  & = 4 

 
�K  K = 3 

 
�R  R = 1 

 
!& "& = 8 

 
!K "K = 1 

2

-  ,   

158

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 5 מתוך 3 עמוד

 

  הוא סך כמות המוצר המסופק. כלומר, 9של פתרון חוקי  שהגודלנאמר  גודל של פתרון חוקי:

size(9) = ∑ ?6(@,B),C8∈D. 

 

 עם גודל מקסימלי. פתרון חוקי :למצואיש 

 

 נקודות] 7[ א סעיף
אין צורך  הנ"ל לבעיית זרימת מקסימום. מבעיית הספקים/צרכנים(ממיר קלט+ממיר פלט) הראו רדוקציה 

 בהוכחת נכונות.

 

 דרישות:

  לבעיית הספקים/צרכנים (ולא רק גודל של פתרון). פתרוןממיר הפלט מחזיר .1

 יש לנתח זמני ריצה. ממיר הקלט וממיר הפלט רצים בזמן לנארי..2

רשת זרימה , על ממיר הקלט להחזירנתן מופע לבעיית הספקים/צרכניםבהי.3

T = (�U = (�U, �U), V, W, X) כך שגודל זרימת מקסימום ב- T  אופטימלי שווה לגודלו של פתרון

  עבור המופע לבעיית הספקים/צרכנים.

�Uקבוצת הקודקודים ברשת הזרימה שתבנו צריכה להיות הקבוצה .4 = {W, X} ∪ % ∪ , כאשר �

%,  �Uבנוסף, קבוצת הצלעות  הן קבוצות הספקים והצרכנים במופע לבעיית הספקים/צרכנים. �

�U צריכה להיות = � ∪ {(W,  *) ∶ 1 ≤ Z ≤ $} ∪ {(!*, X) ∶ 1 ≤ Z ≤ למשל,  הגרף . {1

  המתקבל עבור הדוגמה הנ"ל הוא

 

 

 

 

 

 

 

 בממיר הקלט עליכם להגדיר את כל רכיבי רשת הזרימה..5

 

 
 נקודות] 5[ סעיף ב

Tבהינתן רשת זרימה  הגדרה: = (�U = (�U, �U), V, W, X)  ושתי קבוצות קודקודים זרות[, \ ⊆ �U  נסמן

,])[ -ב ,])[כלומר . \לקבוצה  ]את סך קיבולי הצלעות שעוברות מהקבוצה  (\ \) = ∑ V( , !)@∈^
B∈_

 ,

, )Vכאשר  !) = , )אם  0 !) ∉ �U .שימו לב ש- [,  לא בהכרח מהווים חתך בגרף. \

 

,b)יהי  c)  חתך כלשהו ברשת הזרימה המתקבלת מהפעלת הרדוקציה שלכם מהסעיף הקודם על מופע

 לבעיית הספקים/צרכנים. הוכיחו כי מתקיים

](b, c) = ]({W}, c ∩ %) + ](b ∩ �, {X}) + ](b ∩ %, c ∩ �)
,%כאשר   ספקים/צרכנים.הן קבוצות הספקים והצרכנים במופע לבעיית ה �

 

 נקודות] 13[ סעיף ג
size(9)אם  מושלםלבעיית הספקים/צרכנים הוא  9נאמר שפתרון חוקי  הגדרה: = ∑ -*'*f& , כלומר אם

 לספק. יכוליםפתרון שווה לסך כמות החומר שהספקים גודל ה

 

 

 

 
�& 

 
�K 

 
# 

 
$ 

 
�R 

 
!& 

 
!K 
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 5 מתוך 4 עמוד

 

 :סימונים

�Uעבור קבוצת צרכנים · ⊆ (�U)3  -נסמן ב � = ∑ 3*BA∈gh את סך היחידות ש- �U .יכולים לצרוך 

U%עבור קבוצת ספקים · ⊆ (U%)- -נסמן ב % = ∑ -*@A∈jh את סך היחידות ש- %U .יכולים לספק 

U%עבור קבוצת ספקים · ⊆  . כלומר,U% -יש להם שכן בשצת כל הצרכנים את קבו (U%)� -נסמן ב %

�(%U) = {! ∈ � ∶   ∃ ∈ %U  such that  ( , !) ∈ �}
 

U%הוכיחו כי אם לכל  ⊆ 8(U%)�36מתקיים  % ≥ -(%U) .אזי קיים פתרון מושלם 

 

 ניתן להסתמך על נכונות הפתרון לסעיף א.

 

 .Hall: הזכרו בהוכחה של משפט 1 רמז

 : הזכרו במשפט זרימת מקסימום וחתך מינימום.2רמז 

 

 נקודות] 20[ 3שאלה 
 

 ):6ססגונית (מעבודת בית הזכרו בהגרדה של צביעה 

 

:rצבעים היא פונקצייה  X -ב qקבוצה כלשהי. צביעה של  qתהי  הגדרה: q → {1,2, … , X}. 

 

ℱקבוצה סופית כלשהי, ותהי  qתהי  הגדרה: ⊆ x(q)  תת קבוצה של קבוצת החזקה שלq כלומר .ℱ 
אם קיימת  ℱ -ססגונית ביחס ל- לצביעה  ניתנת �. נאמר כי qהיא קבוצה המכילה תתי קבוצות של 

"בכל שצבעים כך    -ב �צביעה של  ∈ ℱ לכל  $ -הצבוע באיבר  םקיי$ ∈ {1, … , (כלומר בכל קבוצה  { 

 .ℱ -ססגונית ביחס ל- נאמר שצביעה כנ"ל היא צביעה  .מופיעים כל הצבעים)

 

�לדוגמה: עבור  =  מתקיים: {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

ℱ -ססגונית ביחס ל-3לצביעה  ניתנת �· = %{1,2,3}, {3,4,5},  , למשל:&{5,6,7}

'(1) = '(5) = 1,        '(2) = '(4) = '(6) = 2,        '(3) = '(7) = '(8) = '(9) = 3
ℱ -ססגונית ביחס ל-2לצביעה  ניתנת לא �· = %{1,2}, {1,3}, {2,3}&. 

 

 נגדיר את השפה הבאה:  לכל 

 – ColorfulSubets = +(�, ℱ) ∶  , ℱ ⊆ /(�) , � קבוצה סופית
ℱ ססגונית ביחס ל– t  �0 ניתנת לצביעה 

 

 נקודות] 5[ סעיף א
–3הוכיחו כי   ColorfulSubets ∈ NP 

 

 נקודות] 15[ סעיף ב
–3הוכיחו כי   ColorfulSubets  היאNP-.קשה 

–2 ניתן להסתמך על העובדה כי  ColorfulSubets  היאNP-.קשה 
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 5 מתוך 5 עמוד

 

 (אין קשר בין סעיפים שונים בשאלה זו) נקודות] 30[ 4שאלה 
 

 נקודות] 8[ סעיף א
:נתון גרף מכוון  = (;, על צלעות הגרף (לא בהכרח אי שלילית), ונתון  <עם פונקציית משקל  (>

?קודקוד  ∈  כך שכל המסלולים בעץ הם באורך : -ב ? -. ידוע כי קיים עץ מסלולים קלים ביותר מ;

כננו לכל היותר (עץ המסלולים לא נתון לנו, אנו רק יודעים שהוא קיים). ת |;|@ (במספר קשתות)

Aבזמן  הרץ אלגוריתם B|<| ⋅ @|;|E חשב את המF(?, G)  לכל קודקודG ∈ . יש לנתח את זמן ריצת ;

 האלגוריתם, אך אין צורך בהוכחת נכונות.

 

 נקודות] 7[ סעיף ב
 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

,HIאם  HJ ∈ K/C  אזי(HI ∪ HJ) ∈ K/M. 

/בסעיף זה ניתן להניח כי  ≠ K/. 

 

 נקודות] 8[ סעיף ג
 בעיית התקשורת הבאה בין אליס לבוב:בסעיף זה נעסוק ב

:'הקלט של אליס הוא פונקצייה  {0,1}T →  , כך שמתקיים אחד משני התנאים הבאים:{0,1}

Vהיא פונקצייה קבועה, כלומר קיים  '.1 ∈ Wכך שלכל  {0,1} ∈ {0,1}T  מתקיים'(W) = V. 

 או

W}|היא פונקצייה מאוזנת, כלומר  '.2 ∶ '(W) = 1}| = |{W ∶ '(W) = 0}| = 2T/2. 

 

 אין קלט, והמטרה שלו היא להחליט איזה משני התנאים מתקיים. לבוב 

 

\]YZהודעה אחת לבוב מותר לשלוח לאליס  חוקי המשחק: = WI, WJ, … , W]  מחרוזות בנות   המכילה^ 
. כלומר אליס מחזירה (_W)'שאליס מקבלת מבוב היא שולחת לו את  _Wעבור כל מחרוזת  .כ"א ביטים

Y`a_cdלבוב את ההודעה  = '(WI), '(WJ), … , '(W]).  ."אליסלאחר מכן בוב מכריז "קבועה" או "מאוזנת 

 .לא שולחים הודעות אחרות זה לזו ובוב

 

, )שתוכלוקטן ככל   (כלומר הפרמטר  שתוכלותכננו פרוטוקול אקראי עם סיבוכיות תקשורת נמוכה ככל 

 ב מכריז "קבועה" או "מאוזנת" כך שמתקיים:אשר בסיומו בו

 קבועה אז הפרוטוקול לא טועה. 'אם ·

 לכל היותר. 1/16מאוזנת אז הפרוטוקול טועה בהסתברות  'אם ·

 הוכיחו את נכונות הפרוטוקול.

 

 נקודות] 7ד [סעיף 
 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

:יהי  = (;, ,g)ותהי גרף לא מכוון,  (> G) ∈ ). קיים g -אין שכנים נוספים (פרט ל Gכך שלקודקוד  >

 .gנימלי המכיל את יבגודל מ: י בצמתים של כיסו
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 7201: תכנון אלגוריתמים פתרון בוחן אמצע

 

 1 שאלה

 

 סעיף א

𝐶 = {1,6,3,5} 

 

 סעיף ב

 .𝑘נוכיח את הטענה באינדוקציה על שלבי האלגוריתם, 

𝑘: בסיס = 𝐶0, אזי 0 = 𝐶0ולכן  ∅ ⊆ 𝑈  לכל פתרון אופטימלי𝑈. 

𝐶𝑘−1כך שמתקיים  𝑈: נניח כי קיים פתרון אופטימלי הנחה ⊆ 𝑈. 

𝐼𝑗: יהי צעד = [𝑠𝑗, 𝑓𝑗] הקטע הנבחר באיטרציה ה-𝑘 כלומר ,𝐶𝑘 = 𝐶𝑘−1 ∪ {𝑗} נתבונן בערך של .𝑖 באיטרציה ה-𝑘 .

 .𝑖נבחר משום שהוא הקטע בעל זמן הסיום המקסימלי אשר מכיל את  𝐼𝑗כלומר, 

,1]מכסים בדיוק את הנקודות בקטע  𝐶𝑘−1-אבחנה: הקטעים ב 𝑖 − 1]. 

בכל שלב בוחרים את הנקודה הראשונה שטרם כוסתה, ומוסיפים קטע שמכסה אותה, וכך חוזרים על  -]הסבר 

 ועד סיום הקטע האחרון שנבחר[ 1-התהליך. לכן נקבל כי הקטעים שנבחרו מכסים בדיוק את כל הנקודות מ

𝑗מקרה א:  ∈ 𝑈 אזי .𝐶𝑘 = 𝐶𝑘−1 ∪ {𝑗} ⊆ 𝑈 .וסיימנו 

𝑗מקרה ב:  ∉ 𝑈 מחוקיות פתרון .𝑈  קיים𝑟 ∈ 𝑈 כך ש-𝑖 ∈ 𝐼𝑟 = [𝑠𝑟, 𝑓𝑟]. 

𝑖-מאחר ו ∈ 𝐼𝑟 ולפי אבחנה נסיק כי ,𝑟 ∉ 𝐶𝑘−1 ,לכן .𝐼𝑟, 𝐼𝑗 נמצאים שניהם ב-𝑆 באיטרציה ה-𝑘 ושניהם מכסים את ,

𝑓𝑟, ולפי אופן בחירת האלג' מתקיים כי 𝑖נקודה  ≤ 𝑓𝑗. 

′𝑈נגדיר  = 𝑈 ∖ {𝑟} ∪ {𝑗}מאחר ו .-𝑟 ∉ 𝐶𝑘−1  מתקיים כי𝐶𝑘 = 𝐶𝑘−1 ∪ {𝑗} ∈ 𝑈′. 

𝑈′  1פתרון חוקי: נתבונן בנקודה כלשהי ≤ ℓ ≤ 𝑛 אם .ℓ ∈ [1, 𝑖 − -, לפי אבחנה היא מכוסה ע"י הקטעים ב[1

𝐶𝑘−1פרט מכוסה ע"י ב, ו𝑈′ אם .ℓ > 𝑓𝑟אזי ב ,-𝑈 היא מכוסה ע"י קטע שונה מ-𝐼𝑟ומאחר ו ,-𝑈′  מכילה את כל

ℓ. אחרת בהכרח ′𝑈מכוסה ע"י  ℓ, ולכן ′𝑈-נסיק כי אותו קטע קיים גם ב 𝐼𝑟מלבד  𝑈-הקטעים שהיו ב ∈ [𝑖, 𝑓𝑟] .

𝑠𝑗נשים לב כי  ≤ 𝑖 זאת כי הקטע ,𝐼𝑗  מכיל את הנקודה𝑖 ,בנוסף .𝑓𝑗 ≥ 𝑓𝑟 ולכן נסיק כי ,[𝑖, 𝑓𝑟] ⊆ [𝑠𝑗, 𝑓𝑗] כלומר ,

 .′𝑈, ולכן גם ℓמכסה את נקודה  𝐼𝑗הקטע 

|′𝑈|נשים לב כי  = |𝑈| − 1 + 1 = |𝑈| ומאופטימליות ,𝑈  נסיק כי גם𝑈′ .פתרון אופטימלי בגודלו 

𝐶𝑘כך שמתקיים  ′𝑈מצאנו פתרון חוקי אופטימלי בגודלו  ⊆ 𝑈′ .כנדרש 
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 2שאלה 

 

 סעיף א

 ממיר קלט

,𝑇בהינתן קלט  𝑄 :כבשאלה לבעיית כיסוי בנקודות 

𝐼𝑗לכל קטע  ∈ 𝑇  נגדיר נקודה𝑝𝑗 = 𝑗. 

𝑞𝑘לכל נקודה  ∈ 𝑄  נגדיר קטע𝐽𝑘 = [𝑎𝑘 , 𝑏𝑘] כאשר ,𝑎𝑘 , 𝑏𝑘 .כפי שהוגדרו בטענה הנתונה 

𝑃החזר  = {𝑝1, … , 𝑝𝑟} וכן ,𝑆 = {𝐽1, … , 𝐽𝑑}. 

 

 ממיר פלט

′𝐶בהינתן  = {𝑖1, … , 𝑖𝑘} :פתרון לבעיית כיסוי בקטעים 

C את החזר = {qi1
, … , 𝑞𝑖𝑘

} . 

 

 אלגוריתם מבוסס רדוקציה

,𝑇בהינתן קלט  𝑄 :כבשאלה לבעיית כיסוי בנקודות 

,𝑃הפעל את ממיר הקלט לקבלת קלט  𝑆 .לבעיית כיסוי בקטעים 

,𝑃הפעל קופסה שחורה לפתרון בעיית כיסוי בקטעים על  𝑆 יהי .𝐶′ .הפתרון המוחזר על ידו 

 לבעיה המקורית. 𝐶לקבלת פתרון  ′𝐶הפעל את ממיר הפלט על 

 

 סעיף ב

𝑎𝑘למציאת  𝑂(𝑟), נדרש 𝑞𝑘. לכל נקודה 𝑂(𝑟)מגדירים נקודה בזמן כולל של  𝐼𝑗לכל קטע  –ממיר קלט  , 𝑏𝑘 

𝑂(𝑑)במעבר על כל הקטעים(. זמן כולל  ⋅ 𝑟). 

איטרציות.  𝑂(𝑟)חדשה נוספת בכל איטרציה, ולכן יש אלג' מסעיף קודם מכסה לפחות נקודה  –קופסה שחורה 

𝑂(𝑑. סה"כ 𝑂(𝑑)בכל איטרציה מציאת הקטע המתאים במעבר על הקטעים בזמן  ⋅ 𝑟). 

 .𝑂(𝑑) והמרתו בזמן ′𝐶מעבר על הפתרון  –ממיר פלט 

𝑂(𝑑סה"כ זמן ריצה:  ⋅ 𝑟) 
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 3שאלה 

 

 סעיף א

𝐺[𝑖]מקיים  𝐺המערך  = 𝐺𝑖. 

𝑓𝑜𝑟 𝑖 ← 1 𝑡𝑜 𝑛 

𝐴[𝑖] ← ∞ 

𝐴[0] ← 0 

𝑓𝑜𝑟 𝑖 ← 1 𝑡𝑜 𝑛 

𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑗 ∈ 𝐺[𝑖] 

𝐴[𝑖] ← min {𝐴[𝑖], 𝐴[𝑠𝑗 − 1] + 𝑤𝑗}  

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝐴 

 

 סעיף ב

 טענה

𝐴[𝑘]( מתקיים 4בריצת הלולאה המרכזית באלגוריתם )בשורה  𝑖-בסיום השלב ה = 𝑂𝑃𝑇[𝑘]  0לכל ≤ 𝑘 ≤ 𝑖. 

𝑖: נשים לב כי הטענה מוכיחה ישירות את נכונות האלגוריתם כאשר מציבים הערה = 𝑛. 

 הוכחה

 .𝑖שלבי האלגוריתם,  על שלמה באינדוקציה זאתנוכיח 

 נותר ללא שינוי עד סוף הריצה. 𝐴[𝑖]באלגוריתם,  𝑖-לאחר השלב ה אבחנה:

𝑖: בסיס = 𝐴[0]מתבצע  בשלב האתחול. 0 = 𝐴[0]ואכן מתקיים  ,0 = 0 = 𝑂𝑃𝑇[0]. 

𝑖-בסיום האיטרציה ה נניח כי :הנחה − 𝐴[𝑘] כימתקיים   1 = 𝑂𝑃𝑇[𝑘]  0לכל ≤ 𝑘 < 𝑖. 

𝐴[𝑖] מתקיים 𝑖-בסיום השלב ה נוכיח כי: צעד = 𝑂𝑃𝑇[𝑖].  נשים לב כי זה מספיק, מאחר ולפי הנחת האינדוקציה

 ישתנה., ולפי אבחנה ערך זה לא 𝑖-בתחילת השלב ה חושבו נכון 𝐴[𝑖]כל התאים לפני 

 נתבונן בלולאה הפנימית. בסיום לולאה זו מתקיים:

A[𝑖] = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝜖𝐺[𝑖]{𝐴[𝑠𝑗 − 1] + 𝑤𝑗} 

𝑠𝑗, ובפרט מתקיים 𝑖 𝜖𝐼𝑗מתקיים כי  𝐺𝑗, לפי הגדרת הקבוצה 𝑗𝜖𝐺[𝑖]לכל  ≤ 𝑖 נסיק כי .𝑠𝑗 − 1 < 𝑖 ולפי הנחת ,

𝐴[𝑠𝑗האינדוקציה, בשלב זה מתקיים  − 1] = 𝑂𝑃𝑇[𝑠𝑗 −  נקבל כי בסיום השלב מתקיים:. סה"כ [1

A[𝑖] = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝜖𝐺[𝑖]{𝑂𝑃𝑇[𝑠𝑗 − 1] + 𝑤𝑗} = 𝑂𝑃𝑇[𝑖] 

 

 סעיף ג

 .𝑂(𝑛)( בזמן 1-3פעולת האתחול )שורות 

קטעים  𝑂(𝑚)יש . 𝑖של קטעים המכילים את  𝐺𝑖-, בלולאה הפנימית יש לעבור על כל האינדקסים ב𝑖לכל נקודה 

 𝑛. הלולאה החיצונית רצה על פני כל איטרציה בודדת של הלולאה הפנימיתזהו זמן הריצה של לכן , וכנ"ל

𝑂(𝑛הנקודות, ולכן סה"כ זמן ריצה הוא  ⋅ 𝑚). 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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