
 7תרגיל  - מבני נתונים

 גלעד אשרוב      נטע ברקאי      צבי קופולוביץ'

חל איסור . עצמאיייעץ ולפתור את התרגילים בקבוצה אך יש לכתוב את התרגילים באופן ההגשה ביחידים. מותר להת

 מוחלט להחזיק פתרון כתוב של סטודנט אחר

 (50.61)תאריך אחרון:  8בתרגול תאריך הגשה: 

)נתון גרף מכוון  .5 , )G V E  .קודקוד  הציעו אלגוריתם יעיל המוצאעל ידי מטריצת שכנויותv V  שדרגת הכניסה שלו היא

1V   על האלגוריתם לרוץ בזמן 6ודרגת היציאה שלו היא . O V. 

 

 :סוגים 4-ל DFSניתן לסווג את הקשתות בגרף במהלך ביצוע  .2

 .(u,v)התגלה לראשונה בעקבות בחינת הקשת  vהיא קשת עץ אם  (u,v)קשת  :קשת עץ .א

לולאה . uהוא אב קדמון של  v-כש vלקודקוד  uהיא קשת אחורית אם היא מחברת קודקוד  (u,v)קשת : קשת אחורית .ב

 .מקודקוד לעצמו גם היא נחשבת קשת אחורית

 .אינה קשת עץ (u,v)-ו, DFS-בעץ ה vלצאצא שלו  uהיא קשת קדמית אם היא מחברת קודקוד  (u,v)קשת  :קשת קדמית .ג

 .הסוגים האחרים 3-קשת שאינה מ :קשת חוצה .ד

 .כך שבנוסף לסריקה הרגילה יחזיר בסוף התהליך רשימה של הקשתות מכל סוג DFS-שנו את אלגוריתם ה

 

 ת זיהוי מעגל:יבעי .3

) נתון גרף מכוון .א , )G V E  וקודקוד v V כתבו אלגוריתם המבוסס על .BFS  הקובע בזמן( )O V E   האם

v .הוא חלק ממעגל 

)נתון גרף מכוון  .ב , )G V E כתבו אלגוריתם המבוסס על .DFS  הקובע בזמן( )O V E האם יש מעגל ב-G. 

 

 מכוון לא גרף הוא( צדדי-דו) צ"דו גרף .4 1 2 ,G V V V E  1-ש כך 2V V  ומתקיים 

   3, : , 1,2i iu v E u V v V i     .צמתים 2 בין קשת שאין כך זרות קבוצות 2-ל הצמתים של חלוקה יש, א"ז 

 .קבוצה מאותה

 הגרף צמתי של חוקית צביעה .א ,G V E שכנים צמתים שני שאין כך בגרף צמת לכל צבע של התאמה היא 

 .צבעים k-ב המשתמשת חוקית צביעה עבורו קיימת אם צביע-k נקרא גרף. צבע באותו הצבועים( בקשת המחוברים)

 (הוכיחו. )צביע-k הוא צ"דו גרף עבורו המינימאלי k-ה מהו: ל"צ

 .זוגי-אי מאורך מעגלים מכיל לא הוא ם"אם צ"דו הינו גרף: ל"צ .ב

 בזמן הרץ אלגוריתם מצאו: ל"צ .ג O V E להחזיר הגרף על, וכן במידה. צ"דו הוא הגרף האם וקובע גרף המקבל 

-ל החלוקה את 1 2,V V. 

 

)נתון גרף מכוון  .1 , )G V E  הציעו אלגוריתם יעיל המוצא מסלול קצר ביותר מקודקוד .v V  לשאר הקודקודים כך

 . 2-שמתקיים שמספר הקשתות במסלולים מתחלק ב

כפי שלמדנו בכיתה,   BFSהאלגוריתם ייקרא לפונקציה שמממשת את כלומר כקופסא שחורה,  BFS-להשתמש בעל האלגוריתם 

 .BFSואינכם רשאים לשנות את המימוש של 

 בהצלחה!


