
 תזכורת

ואז זמן הריצה  ( ) רוצים להקטין את פרמטר השליטה שלטות. מצד אחד, אנו –( ) דיברנו על קבוצות 

 .זמן הריצה לא יהיה גדול מדי, אבל אז פרמטר השליטה עלול להיות גדול, ומצד שני אנו גם רוצים שיגדל

 

 1אלגוריתם נוסף

מספר טבעי, והוא     יהא למציאת קבוצה שלטת, קצת שונה מן הקודם לו.  נתאר אלגוריתם נוסף

ולקבל או אלגוריתם איטי יותר   . כלומר, נוכל לשחק עם הפרמטר אוף-פרמטר הטריידיהיה אצלנו 

קטן יותר או אלגוריתם מהיר יותר שִיתן לנו פרמטר  ( ) המוצא קבוצה שלטת עם פרמטר שליטה 

     נניח, בלי הגבלת הכלליות, כי צביעה חוקית. - -גרף צבוע ב   (   )  יהא גדול יותר. שליטה 

 נבצע את האלגוריתם המבוזר הבא:. מסוים    עבור 

 נתאר את האלגוריתם:

,                        {          }    לאיזה תחום אני שייך, מבין התחומים:ובדוק  ( ) התבונן בצבע שלי  ①

(   )}   -, וכך הלאה עד ל  {                      }                } . 

 .   -הוסף אותי ל   – י- -אם אני בתחום ה   ②

( הם נכנסים, בנה את הגרפים {       }  )   לאחר שכולם סיימו להחליט לאיזה  ③

 .   המושרים 

אליו הוא    הגרף המושרה -הרץ את האלגוריתם ברקורסיה, כאשר כל קדקוד מתיחס לתת ④

 שייך.

שאין    -את כל מי ֶשב    -עתה, נוסיף ל  .     נגדיר  ,2לאחר שהגיעו תוצאות הרקורסיה ⑤

, ובשלב (( )    )    בשלב הבא: . ((  )    )    , כלומר   -לו שכן ב  

,  סיבובים את הקבוצה     נמשיך כך עד שנקבל לאחר . (( )    )    י: - -ה  

 .  שכבר לא נותר ממי להוסיף לה איברים

 

הקבוצה המתקבלת הינה קבוצה שלטת, וההוכחה לכך פשוט שקולה להוכחה שראינו בעבור האלגוריתם 

באופן דומה לאלגוריתם הקודם, היות ואנו מורידים בכל שלב את הקדקודים שיש להם שכנים הקודם. 

באחד. כלומר,   -שבנינו עד כה, לכל היותר הארכנו מסלול מבין קדקוד כלשהו לקדקוד ב    כבר בתוך 

( ) נקבל כי     (
 

 
)     (

 

  )  ברשלבים, ולכן בסיכומו של ד  . יש לנו               

נתבונן בִנתּוח זמן הריצה הרקורסיבי: מהו זמן הריצה? שלטת. - קיבלנו קבוצה שהיא לכל היותר 

 ( )       (
 

 
)    (   )   (

 

  )      (   )        (   )    . 

 עתה ניקח את האלגוריתם שלנו ונשנה אותו חלקית:

, ונשים לכל אחד          יתבונן בקבוצות     כללאחר שהגיעו תוצאות הרקורסיה,  ⑤

 .  3שנמצאים באחת מהקבוצות אות קין   משכניי קדקודי 

 . -שאינו בעל אות קין, יוסיף את עצמו ל          -עתה, כל מי שב   ⑥

קבוצות   יש  אך מהו פרמטר השליטה?החוקיות ברורה, היות ובקבוצה שלנו אין אף זוג קדקודים שכנים. 

 (
 

 
 :נקבל שפרמטר השליטה הינו , ולכן   כל מסלול לא יתארך יותר מאשר בעוד שלטות, ואז -(

 ( )   (
 

 
)  (   )      (   ) ( ) , וזמן הריצה:      ⏟

סבב  אחד

כי יש  רק

  (
 

 
)        . 

                                                           
1
 .כאן, המאמר זמין מתוך מאמר של ג'והנס שניידר, מיכאל אלקין ורוג'ר וואטנהופר  

2
 , בהתאמה.  כל עבור    קבוצות שלטות -תתי  כלומר,   

3
 .מעין תוית רעה כזו, משהו מהצורה "אל תוסיף אותי"  

https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WaTQ1RTZyQVZBaTA/


נעדיף את האלגוריתם הראשון, ואילו אם נרצה זמן ריצה  –כלומר, אם נחפוץ בפרמטר שליטה קטן יותר 

 נעדיף את האלגוריתם עם השינוי. –קטן יותר 

אז בכל אחת מן הגרסאות כאן,     למשל, אם נבחר עתה, נוכל לשחק עם פרמטר השליטה שלנו. 

 נקבל בדיוק את אותו האלגוריתם כבשיעור הקודם. 

 

 ותהגדר

תיקרא   קבוצה .  אם המרחק בין כל זוג קודקדים בה הוא לפחות  תלויה-בלתי- תיקרא   קבוצה 

 שלטת.- שלטת שזו פשוט -(   )מקרה פרטי הינו  .שלטת- וגם  תלויה-בלתי- היא אם  שלטת-(   )

( )       }   הקבוצה       אם לכל  מופרדת- תיקרא  {       }    צביעה    } 

 תלויה. -בלתי- היא 

 

 מסקנה

, רק עם העפת הקדקודים השיעוראותם האלגוריתמים מתחילת מופרדת, - צביעה שהיא - בהינתן 

. אבל שלטת-(         )שהיא   קבוצה לנו  ובמקום במרחק אחד, יניב     אשר במרחק 

כל פעם נשלח אות  ומטה?    כמה זמן יקח לנו לבדוק האם יש שכנים במרחק רגע... יש כאן בעיה! 

(   )   פעמים, ולכן זמן הריצה יהיה    )כולל(, ונעשה זאת     עד למרחק  4לרוחב        .

 . שלטותלחילופין, אם בחרנו לפעול לפי האלגוריתם השני נחליף בין זמן הריצה ולבין ה

 

 הגדרה

ים יש קשת אם ות בעל אותם הקדקודים ובין כל שנילהי   נגדיר את הגרף  (   )  בהינתן גרף 

(   )     (   )}   פורמלית: .   המרחק ביניהם היה   בגרף המקורי    .(    )   -ו   {  

 

 מסקנה

זמן, באמצעות אלגוריתם  ( )       צביעה תוך -(  ) ניתן לחשב   עבור גרף עם דרגה ֵמרבית 

תוך             שלטת -(    ) צביעה זו, נקבל קבוצה -  אם נפעיל את האלגוריתם שלנו על  .5ליניאל

שכנים "צמודים" ועוד לכל היותר   יש לכל היותר   . עתה, לכל   נתבונן בגרף  .6זמן (    ) 

(  ) הכל -שכנים "רחוקים", כלומר בסך (   )        (   ) נפעיל את אלגוריתם .    

((  ) )) , ונקבל   ליניאל על 
 
)          , שהיא גם( )        תוך    של  צביעה-(  )  

עליה נפעיל את האלגוריתם הראשון שלנו למציאת  . מופרדת בעבור הגרף המקורי - צביעה -(  ) 

 זמן.  ( )        תוך  שלטת-((    )   )קבוצה שלטת ונקבל קבוצה שהיא 

 

 מסקנה מורחבת

, ונקבל קבוצה שהיא  -או ב    -קבוע שאינו תלוי ב    לכל    נוכל להרחיב את המסקנה הקודמת בעבור 

(   )שלטת תוך -((    )   ) כללי שיתכן כי הוא תלוי באחד מהם,   עבור  .(    )        

((        )   )נקבל קבוצה  (   )שלטת תוך -((       )   )          (       ) 

    עלולה לקחת עד    -כל הודעה בין שני קדקודים ב   ?     -ב   (   )-מניין הגיע הכפל ב  זמן. 

 סבבים בגרף המקורי. 
 

 הגדרה

  הינו אוסף של עצים.יער הינו גרף קשיר וחסר מעגלים. עץ 

                                                           
4
היא הגיעה עד כה וכאשר תגיע למרחק  כלומר הודעה מתמשכת, מעין הודעת שרשרת אשר כל פעם סופרת לאיזה מרחק  

 ., כבר לא תבקש להישלח הלאה   
5
 .01לא ראינו את האלגוריתם עדיין, אך נראה אותו בהמשך, ככל הנראה בהרצאה   

6
 , הכי פשוט.   כאן בחרנו   



 חלוקה ליערות

שאמנם             יערות  נרצה לחלקו ללכל היותר  . גרף בעל דרגה ֵמרבית  (   )  יהי 

כלומר, מתקים יכולים להכיל קדקודים משותפים, אך יהיו זרים זה לזה בצלעות. 

     

    

     

בהקשר  .  

נשים לב שלאותו  כל עץ יהיה עץ עם אורינטציה, כלומר ידע מי השורש שלו.בכל יער המבוזר, נרצה ש

, למשל שורש של עץ אחד ביער מסוים קדקוד יכולים להיות תפקידים שונים בעצים שונים ביערות שונים

של צלע  יערות    נשים לב שתמיד ניתן לפרק גרף ליערות, לכל היותר . ועלה בעץ אחר ביער אחר

  יערות.  -בודדת כל אחד מהם. אנחנו נתענין בחלוקה ל  
 

 :דוגמא

 .עץ או יער. ניתן לחלק עץ או יער ליער אחד, שזה באופן הטריויאלי פשוט הוא עצמו 

  ליער אחד וצלעות אשר סוגרות מעגל יחדיו, ולכן לא נוכל לחלק  יש בו קדקודים. - מעגל עם ,

אומרת שהראשון -. זאתכולל צלע אחת והאחר כולל את כל השארכן נחלקו לשניים: האחד -ועל

 .צלעות(    קדקודים )עם - הוא צלע בודדת והשני הוא פשוט מסילה של 
 

 הגדרה

 . של  יעריותנקרא ה (   )  המספר המזערי של יערות זרים בצלעות שאליהם ניתן לחלק גרף 
 

 אלגוריתם לחילוק ליערות

 :   , באופן מבוזר, לכל נתאר את האלגוריתם הבא לחלוקתו ליערות, (   )  בהינתן גרף 

 .( )  שלח לכל שכניי את  ①

( )  -כך שֶ  (   )נקנה לכל הקשתות שלי  ② צלע שכזו . 7אליי  -אורינטציה מִ  ( )   

 . תיקרא צלע יוצאת של 

 .        -נמספר את צלעותי ב   ③

להיות המושרה מתוך כלל הצלעות בגרף אשר מוספרו     נגדיר את היער       לכל  ④

 . -ב  

הוא   , נאמר כי  וספרת במספר ממה (   )יש צלע יוצאת   -כך ֶשל        לכל  ⑤

    .  בעץ כלשהו ביער   האבא של 

קדקוד שאין לו צלעות יוצאות .           הזרים בצלעות עם אורינטציות ועתה נקבל את היערות 

 ①מספר רק צעד הכל -בסך.   מסוים, נדע כי הוא שורש של עץ ביער   הממוספרות במספר  (   )

 פשוט צעד אחד.  ולכן זמן הריצה הוא לוקח סבב אחד,
 

 :טענה

     

    

     

   

 :הוכחה

 אחד בדיוק.   -כל צלע בעלת מספר אחד בדיוק ולכן משויכת ל   –ישירה מתוך האלגוריתם 
 

 הוא יער.   כל  :טענה

 :הוכחה

אם נניח בשלילה שקיים מעגל.  .הוא חסר מעגלים   -והוא שֶ  –יש לנו דבר אחד שעלינו להראות 

מדובר במעגל לא עקבי, כלומר בכזה שבו מספר צלעות יוצאות מאותו הקדקוד משתתפות 

אם כן, נניח .  -ב  במעגל, אז נגיע לסתירה שכן לכל קדקוד ישנה רק צלע יוצאת אחת הממוספרת 
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 . בלשון המספר, שהוא   



יהי                     כי מדובר במעגל עקבי. כלומר, מכל קדקוד ישנה רק צלע יוצאת אחת בלבד. 

אם כן, היות וכל הצלעות הן צלעות יוצאות, מאופן הגדרת המעגל.  {          }  

(  )  האורינטציה נובע כי     (  )        (  ) ו מעגל ביחס . כלומר, קיבלנ(  )   

כלומר, הגענו לסתירה בכל מקרה, על המספרים הטבעיים, בסתירה להיותו חסר מעגלים.   -ה  

 הוא חסר מעגלים.    כל  ולכן
 

 מסקנה

 האלגוריתם יהיה קצר וקולע:. צביעה-  מתוך אלגוריתם החלוקה ליערות, נבנה 

 .          בנה חלוקה ליערות  ①

 .וישקין בעבור כל אחד מן היערות בפני עצמו, באופן מקבילי-הפעל את אלגוריתם קול ②

נגדיר את הצבע שלי להיות                     .   צביעה - ( קיבלנו      )   בכל יער  ③

 ( )  .8שרירותי ( )  כלשהו, אז נגדיר      . אם 〈( )     ( )   ( )  〉 

בכמה וישקין מתרחשות במקביל. -, היות וכל ההפעלות של אלגוריתם קול( )       הזמן יהיה -סך

הכל ישנם -, כלומר בסך  יה עם שלושה צבעים אפשריים לכל - הינה   הצביעה שלנו צבעים מדובר? 

 צבעים.    
 

 חוקית.  הצביעה  :טענה

 :הוכחה

(   )נניח בשלילה קיום צלע  ( ) -כך שֶ     (   )-כך שֶ       יהי  .( )       
. 

( )  -וישקין נקבל שֶ -מנכונות אלגוריתם קול ( ) ולכן  ( )      ( ). 
 

 מסקנה מן המסקנה

             צביעה תוך    -צביעה ל  -  -ניתן לרדת מִ  וישוואנתן-באמצעות רדוקצית הצבעים של סזגדי

 (       )         (  )  סבבים.        
 

 9צביעה-Δ+1-ל   דומהאלגוריתם 

 צביעה. -   ר דרךזמן, אך לא יעבו (  )       צביעה תוך –    כן יניב גםשדומה  אלגוריתם נבנה

 .          בנה חלוקה ליערות  ①

 .וישקין בעבור כל אחד מן היערות בפני עצמו, באופן מקבילי-הפעל את אלגוריתם קול ②

נגדיר את הצביעה  –   -ו     נתחיל עם .   צביעה - ( קיבלנו      )   בכל יער  ③

 ̃ ( ) , נשאיר צבעים    -משתמשת בפחות מִ   ̃ צביעה זו - . אם 〈( )   ( )  〉 

באמצעות רדוקצית הצבעים     -אותה כמו שהיא, ואחרת נוריד את מספר הצבעים ל  

( ) ̃ עתה נבנה את הצביעה הבאה  .הסטנדרטית שוב, אם צביעה זו  .〈( )   ( ) ̃ 〉 

צביעה באמצעות רדוקצית הצבעים -   -נצמצמה ל   –צבעים     משתמשת ביותר מאשר 

( ) ̃ -כך נמשיך עד שנגיע לבסוף ל  הסטנדרטית.  , וגם אותה נצמצם 〈( )   ( )   ̃ 〉 

 . באותה הדרך צביעה-   -במידת הצורך ל  

 ( ) -, ועבור השלב השלישי מדובר ִבכ  בעבור שני השלבים הראשונים ( )       הזמן יהיה -סך

(  ) הכל -פעמים. כלומר, בסך ( ) , במשך 10פעולות כל פעם בכמה צבעים מדובר? . זמן       

 צביעה.-   צבעים, ולכן גם בסוף נותרנו עם     בכל שלב הקפדנו על כך שיישארו לכל היותר 

אז מה השתבש? מה האט אותנו? דם... אבל רגע... אמרנו שנראה אלגוריתם באותו זמן ריצה כזה הקו

, דבר שהאט פעמים ( ) במשך  נשים לב שבשלב השלישי ביצענו את רדוקצית הצבעים הסטנדרטית
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 ., רק כקדקוד בדד  -כן מופיע ב    וניתן להניח כי   

9
 .כאן, המאמר זמין מתוך מאמר של לאוניד ברנבוים ומיכאל אלקין  

10
 .זמן ( ) צביעה תוך -   -צביעה ל     הורדה מלכל היותר   

https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WbjBkMXJOVG00U00/


וואטנהופר, כי כל פעם אנחנו -מוש ברדוקציה של קוןנשים לב כי אין יתרון ב שִ  .אותנו בצורה משמעותית

. אם כן, נשנה את השורה זמן ( ) , וזה עדין יקח צביעה-   צביעה להיות -  מקטינים לכל היותר 

  :באופן יעיל אחר השלישית

( ) ̃ נגדיר את הצביעה  –   -ו     נתחיל עם  ③   ̃ צביעה זו - . אם 〈( )   ( )  〉 

-צבעים, נשאיר אותה כמו שהיא, ואחרת נוריד את מספר הצבעים ל      -משתמשת בפחות מִ 

   במקביל נבצע את אותו הדבר בעבור הזוג באמצעות רדוקצית הצבעים הסטנדרטית.     

. עתה קיבלנו   -ו       , ..., ועד לזוג   -ו  
 

 
בעבור  צביעה- , שכל אחת מהן היא   ̃ צביעות  

          (    
 

 
ונבנה מהן      ̃    ̃ נמשיך כך והפעם ניקח זוגות של צביעות . (

-צבעים ל   (  ) מתוך לכל היותר  , נבצע עליה את רדוקצית הצבעים הסטנדרטית    ̃̃ יעה צב

 .            המוגדרת על   , וכן הלאה, עד שנגיע לצביעה צביעה-   

( ) הרקורסיבית:  הנוסחא הריצה שלנו יבוטא לפי זמן כלומר,   (  )   (
 

 
)       (       ). 

 רק הגדלנו את הזמן!  אז מה עשינו בזה?צביעה. -   ולבסוף קיבלנו ישירות 

וישוואנתן, שהיא תוריד אותנו -אם כן נשים לב שעתה יש טעם להשתמש ברדוקצית הצבעים של סזגדי

     זמן בכל שלב, ולכן עבור כלל  (      ) צביעה תוך -   -צביעה ל  -(  ) מלכל היותר 

(       ) השלבים נקבל כי זמן הריצה הכולל הינו   . צביעה-   לקבלת        
 

 ., ונעבור לדבר על שידוכיםהצביעניתן קצת ברקס בינתים ב
 

 הגדרה

שונות מתקיים         אם לכל  שידוךהיא     קבוצה -, נאמר כי תת(   )  בהינתן גרף 

 זרות זו לזו בקדקודים.   כל שתי צלעות מתוך  –. או במילים        
 

 הֵמרביבעית השידוך 

( תחת יחס MMאו בקיצור  Maximal Matching, נתעניין במציאת שידוך ֵמרבי )(   )  בהינתן גרף 

 . 11ההכלה
 

 :דוגמאות

  גרף כוכב. כלומר, גרף בו ישנו מעין קדקוד אחד באמצע, ומסביבו כל שאר הקדקודים, כאשר רק

 הוא מחובר אל כולם. 
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לחילופין, כל שידוך  .שידוך מרבי ביחס ההכלה הוא כזה שאין אף שידוך אחר שמכיל אותו –ולא בהכרח ֵמרבי בגודל, כלומר   

 שמכיל אותו הוא הוא עצמו.



 
, ולכן לא ניתן   . כל שאר הצלעות גובלות במרכז הכוכב (     )נניח כי נבחר את הצלע 

הוא שידוך ֵמרבי. נשים לב שכאן בחירת צלע כלשהי היא  {(     )}להוסיף עוד צלעות, משמע 

 . שרירותית ותוביל בכל מקרה לשידוך ֵמרבי בגודל 

 
 

 

 12גרף הריבוע. 
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 נקרא ככה מכיוון שהוא פשוט נראה כמו ריבוע.  

 דוגמא לכוכב – 1 איור

𝒗𝟎 

𝒗𝟏 

𝒗𝟐 

𝒗𝟕 

𝒗𝟑 

𝒗𝟒 

𝒗𝟓 

𝒗𝟔 

𝒗𝟖 

 דוגמא לשידוך מרבי בגרף הכוכב )בסגול( – 2 איור

𝒗𝟎 

𝒗𝟏 

𝒗𝟐 

𝒗𝟕 

𝒗𝟑 

𝒗𝟒 

𝒗𝟓 

𝒗𝟔 

𝒗𝟖 



 
גם כאן לא משנה מאיזו צלע נתחיל. לכל צלע התחלתית, ישנה רק צלע אחת הזרה לה 

 .בקדקודים, וזו הצלע המקבילה לה אשר נמצאת מולה

 
 

 13עץגרף כמ . 

 
כאן נדגים את השוני בין להיות ֵמרבי בגודל ובין להיות ֵמרבי תחת יחס ההכלה. נתבונן בשידוך 

 הֵמרבי תחת יחס ההכלה הבא:
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 כמעט עץ.  

 ריבוע – 3 איור

𝒗𝟎 𝒗𝟑 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 

 אפשרות אחת לשידוך מרבי בריבוע – 4 איור

𝒗𝟎 𝒗𝟑 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 

 דוגמא לכמעץ – 5 איור

𝒗𝟐 

𝒗𝟔 

𝒗𝟏 

𝒗𝟓 𝒗𝟒 𝒗𝟑 

𝒗𝟎 



 
כל צלע שנבחר לא תהא זרה לצלעות שכבר בחרנו, ולכן מדובר בשידוך מרבי תחת יחס ההכלה. 

מספר נסיונות נוספים יוכלו להראות כי הוא גם מרבי בגודלו, שכן לא ניתן למצוא שידוך בעל 

 שלוש ומעלה צלעות בגרף זה. לעומת זאת, נתבונן בשידוך אחר:

 
צלע זו אינה זרה לאף צלע אחרת, ולכן הינה שידוך מרבי ביחס ההכלה. אבל כבר ראינו קודם 

בה, שכן אנו  שידוך מרבי בגודל שתים, ולכן צלע זו אינה שידוך מרבי בגודל. בכל זאת נתעניין

 מתמקדים במציאת שידוך מרבי בהכלה.
 

 ארבעה קדקודים. קליקה בעלת 

דוגמא ְלשידוך מרבי, הן  – 6 איור

 בהכלה והן בגודל, בכמעץ

𝒗𝟐 

𝒗𝟔 

𝒗𝟏 

𝒗𝟓 𝒗𝟒 𝒗𝟑 

𝒗𝟎 

מרבי, בהכלה  דוגמא נוספת לשידוך – 7 איור

 בלבד )ולא בגודל(, בכמעץ

𝒗𝟐 

𝒗𝟔 

𝒗𝟏 

𝒗𝟓 𝒗𝟒 𝒗𝟑 

𝒗𝟎 



 
במקרה כזה כל צלע שניקח תפסול לנו את הצלעות שנוגעות באחד משני קצוותיה, ויש ארבע 

 להוסיף, ואז השידוך יהיה:צלעות כאלו. כלומר, ניוותר עם צלע אחת שנוכל 

 
 באופן שקול גם יכלנו לבחור קשתות אחרות, והיינו מקבלים קליקה שקולה. למשל:

 
 

 כמו במקרה הקודם, ניתן לראות בקלות כי אין העדפה זה קדקודים. במקרה-  קליקה של ,

כל צלע שנכניס, לאחר  מסוימת לגבי הצלע הראשונה שנכניס, שכן כל הבחירות עתה שקולות.

. כלומר, גודל קבוצה    שנוריד את הצלעות שחותכות אותה, תתיר אותנו עם קליקה בגודל 

 קליקה בגודל ארבע – 8 איור

𝒗𝟎 𝒗𝟑 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 

 𝑲𝟒-דוגמא לשידוך בְ  – 9 איור

𝒗𝟎 𝒗𝟑 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 

 𝑲𝟒-דוגמא שנייה לשידוך בְ  – 9 איור

𝒗𝟎 𝒗𝟑 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 



⌋בלתי תלויה ֵמרבית הינו 
 

 
עם קדקוד בודד )מעין קליקה בגודל אחד(, אז לא , כי כאשר ניוותר ⌊

 . נישאר עם צלעות להוסיף 

 

 הגדרה

להיות גרף שבו כל קדקוד הינו צלע                 גרף הקו נגדיר את  (   )  בהינתן גרף לא מכוון 

             מהגרף המקורי, ובין שני קדקודים שונים בגרף הקו ישנה קשת אך ורק כאשר שתי הצלעות        

,               {         }   מן הגרף המקורי המיוצגות בידי קדקודים אלו נחתכות. באופן פורמלי: 

   {(   
    

( ) -ו   {                        (  (     ) . 

 

 :דוגמאות

 ,והפעם ניתן שמות לצלעותיו לשם נוחות. נתבונן בגרף כוכב החביב עלינו  

 
 כל הצלעות נחתכות במרכז הכוכב, ולכן גרף הקו יהיה כדלקמן:

דוגמא לגרף כוכב, עם  – 10 איור
 שמות לצלעות

𝒗𝟎 

𝒗𝟏 
𝒗𝟓 

𝒗𝟐 𝒗𝟑 

𝒗𝟒 𝑒   



 
 

קדקודים )כולל     באופן כללי, עבור כוכב עם .   קיבלנו את גרף הקליקה  כלומר בעצם

 .   הקליקה  שגרף הקו הואהמרכז(, נקבל 

 

 ואוסף הקשתות  {          }  ידי קבוצת הקדקודים -הנתון על (   )   גרףה

  {(     )⏟    
  

 (     )⏟    
  

 (     )⏟    
  

 (     )⏟    
  

 (     )⏟    
  

 (     )⏟    
  

 (     )⏟    
  

נתבונן באיור . {

 , וגם כאן נדביק תוויות לצלעות לשם הנוחות. המתאר את הגרף 

 
( ) אז גרף הקו שלנו יהיה:   {          }    הקדקודים שלנו הםכאשר  (     ) 

}   והקשתות שלנו הן 
(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

כלומר, גרף  .{

 הקו ייראה:

 גרף הקו של גרף כוכב – 11 איור

 

𝒆𝟎 

𝒆𝟒 

𝒆𝟏 𝒆𝟐 

𝒆𝟑 

 𝑮דוגמא לגרף  – 12 איור

𝒗𝟐 𝒗𝟔 𝒗𝟏 𝒗𝟓 

𝒗𝟒 

𝒗𝟑 

𝒗𝟎 

𝒗𝟕 

𝑒    

𝑒    

𝑒   



 
והן בדוגמא הקודמת ניתן לראות את היתכנות השוני המהותי בין הצורה של הגרף כאן הן 

נהפכות פתאום  –המקורי ובין זו של גרף הקו שלו, מספר צלעות שיש להן קדקוד משותף 

 לקליקה.

 

 

 שו"ת

  ואיך זה מתקשר לנו לשידוכים? ?אנחנו צריכים את גרף הקו בכלל: מדוע שאלה

 .בגרף המקורי, וזה נובע פשוט מאופן הגדרת גרף הקו MMבגרף הקו הוא  MISנשים לב כי  :תשובה

  מכאן זה יוביל אותנו לרעיון הבא.

 

 pMIS≥MMרדוקציה 

תלויה ֵמרבית. הרדוקציה -נתאר רדוקציה מבוזרת מבעיית מציאת שידוך ֵמרבי למציאת קבוצה בלתי

בגרף הקו הוא פשוט  MIS, אנו יודעים כי תהיה פשוט לבנות את גרף הקו, ומן האבחנה שראינו בשו"ת

MM  בגרף המקורי. נשים לב כי כדי שזו תהא רדוקציה מבוזרת, עלינו להיזכר כי כל קדקוד אצלנו הוא

בעצם מעבד בפני עצמו. כלומר, לאחר שנבנה את גרף הקו, כל קדקוד בו מהווה בעצם צלע בגרף 

( )  אם  (   )יח כי לכל צלע לשם כך ננ איזה מעבד בפועל יטפל בו?המקורי, אז  אז היא  ( )   

. כמובן שככל הנראה כל קדקוד (   )יסמלץ את הצלע   המעבד /. כלומר, הקדקוד ידי -תנוהל על

 𝑳(𝑮)גרף הקו  – 13 איור

𝒆𝟐 

𝒆𝟎 

𝒆𝟏 

𝒆𝟑 

𝒆𝟔 

𝒆𝟒 

𝒆𝟓 



שני  14יסמלץ מספר צלעות. סבב בודד של משלוח הודעה בין שני קדקודים בגרף הקו ייקח לכל היותר

 סבבים בפועל )בגרף המקורי(.

 בתקשורת בין שני קדקודים בגרף הקו:נתבונן 

 
 ובפועל בקדקודים המסמלצים אותם, כאשר המרחק ביניהם הוא לכל היותר שתים:

 
 ( ) צביעה בגרף הקו -    . אז ראינו קודם לכן כי נוכל לחשב הדרגה הֵמרבית בגרף הקו   תהא 

, שכן (         )         תוך 

ראינו אלגוריתם עם אותו סדר .         

, והרי כבר אמרנו MISלמציאת  גודל של זמן

בגרף  MMבגרף הקו הוא פשוט  MISכי 

תוך סך  MMכלומר, הצלחנו למצוא  המקורי.

   .(             ) זמן של 

 

שידוך ֵמרבי תחת יחס ההכלה הינו : טענה

לכל הפחות במחצית הגודל מאשר שידוך 

 .ֵמרבי בגודל

 :הוכחה

שני שידוכים, האחד    -ו     יהיו 

מקסימלי בגודל והאחר מקסימלי 

נתבונן תחת יחס ההכלה, בהתאמה. 

, בודק אותה   מתוך השידוך המקסימלי בהכלה   בתהליך איטרטיבי אשר בכל פעם בוחר צלע 

נמחק אותה משני ,     ן מעדכן מעין מונה, בהתאם לתוצאת הבדיקה. אם ולאחר מכ

   -ישנן לכל היותר שתי צלעות אחרות ששייכות ל   אחרת,לא נשנה את המונה. השידוכים, ו

התהליך ייעצר , ונגדיל את המונה באחד.   נעיף גם את שתיהן מתוך .  אשר הינן שכנות של 

כן -נשים לב כי בכל שלב המונה גדל באפס או באחד, ועל .  -כאשר אין עוד צלעות שנותרו ב  

, כי אילו   -בנוסף, עתה לא נותרו עוד צלעות ב  .      המונה יהיה  ערך שלבים     לאחר 

נותרה ולו צלע אחת, היא הרי לא הועפה באף אחד מן השלבים הקודמים, ולכן אף אחת מבין 

, ואז היה מתקבל שידוך   -אינה שכנה שלה, כלומר, ניתן היה לכאורה להוסיפה ל     צלעות 

 לכן ריקה. נותרה    התהליך בסוף אזהמכיל אותו, בסתירה לֵמרביות תחת יחס ההכלה. 

|המונה|            ולכן ,            
    

 
. 
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את שתי הצלעות הוא  למעשה מדובר באחת מבין שלוש אפשרויות: סבב אחד, שני סבבים או אף סבב, אם הקדקוד המסמלץ  

 אותו האחד.

תקשורת בין שני קדקודים  – 14 איור
 בגרף הקו

𝒆𝟏 𝒆𝟎 

המצב הגרוע ביותר )מבחינת  – 15 איור
 מרחק( של הקדקודים המסמלצים

𝒗𝟓 𝒗𝟒 𝒗𝟎 
𝑒   𝑒   

 

ף  גר ף ב גר ל  ש ו  ת הק י ֵמרב דרגה ה ו ה ב

ותר  Δ הינה י לכל ה יש  כל קשת      Δל

ין ו   מ י ים מ כנ מאל,    Δ-ש ש מ ים  כנ ש
ה  ינ ו ה ף הק גר רבית ב ֵמ דרגה ה מר ה ו ל כ

Δ𝐿   (Δ ון (   י ו ש ים  מתק שה,  מע .  ל
ים  כ ו מ ים ס וד י קדק שנ ות  לפח ש  י שר  א כ

דרגה  א ה י גתם ה דר ש י  ור ף המק גר ב

רבית  ֵמ  .Δה

 ♥נשים 



 ותהגדר

הינו גרף המתיר מספר קשתות בין אותו זוג גרף -מולטינגדיר ונבאר מספר מושגים מתורת הגרפים. 

הינו  (   )  של גרף המספר הכרומטי קדקודים. ניתן לדמות זאת למספר כבישים בין אותו זוג ערים. 

בהינתן גרף, ישנה אפשרות  .( ) -מסמנים זאת ב   צביע.- הוא   -כך שֶ     המספר הקטן ביותר 

או  צלעות חוקית-צביעתהיא       נוספת מלבד צביעת קדקודיו, והיא צביעת קשתותיו. נאמר כי 

באופן דומה למספר  .16הן בעלות צבע שונה 15שונות נחתכות        כל אם צביעת צלעות פשוט 

, בקשתות-צביע- הוא   -כך שֶ     להיות המספר הקטן ביותר אינדקס הצביעה הכרומטי, נגדיר את 

 .( )  ונסמנו 

 

 צביעת קשתות

עתה נעבור לנקודת מבט אחרת, במקום 

לצבוע קדקודי גרף, נצבע את קשתותיו. 

הינה נשים לב כי צביעת קדקודי גרף הקו 

קשתות הגרף המקורי, -שקולה לצביעת

צביעת  המושגים פשוט מתוך הגדרת

  .גרף הקוו  קשתות 

 

  17רדוקצית לובי

נתאר את רדוקצית לובי מבעית 

    עבור כל . MISלמציאת  18הצביעה

. צלעות    בגודל    נבנה קליקה 

נוספות שנכניס תהיינה צלעות בין שני 

קדקודים חדשים מקליקות שונות בעלי 

   אותו האינדקס בקליקה שלהם, בתנאי שבגרף המקורי היתה ביניהם צלע. באופן פורמלי: 

{     
    

     
{           (     )}   -ו   {  {(     )   

(   )    
,   בגרף  MISעתה נמצא  .{        

באופן  , נצבע אותו באינדקס שבו הוא מופיע בקבוצה הבלתי תלויה הנ"ל. -. לכל קדקוד מִ   נקרא לה 

( ) פורמלי:          . 

 

 מה הבעיות שעלולות לצוץ כאן?

  קיים   מדוע הצביעה תהיה באמת מוגדרת על כל הקדקודים? כלומר, מדוע לכל קדקוד מתוך

 ?  -אינדקס כך שעימו הוא מופיע בקבוצה הבלתי תלויה הֵמרבית ב  

  מדוע הצביעה מוגדרת היטב? כלומר, אולי יש לי קדקוד עם שני אינדקסים שעימם הוא שייך

 וצה הבלתי תלויה...מה מבטיח לי שאצבע כל קדקוד בצבע אחד בדיוק?לקב

 ?מדוע צביעה זו, אף אם היא מוגדרת היטב על כל הקדקודים, הינה צביעה חוקית 

 ?בכמה צבעים צבענו את הגרף 

מוגדרת היטב צביעה -   נשיב בחיוב על כל שאלות אלו. כלומר, נראה כי הצביעה שלנו היא בהכרח 

 על כל הקדקודים וחוקית. 

 

 .   {         }    הִחתוך     אז לכל  .  -תלויה ֵמרבית ב   קבוצה בלתי      תהי : טענה

                                                           
15

 .       כלומר שתי צלעות בעלות קדקוד משותף, או באופן פורמלי:   
16

(  ) או באופן פורמלי:      (  ). 
17

 .כאן, המאמר זמין מיכאל לובי  
18

 כל עוד לא נאמר אחרת, הכוונה ב"צביעה" היא לצביעת קדקודים.  

טי ל ו מ ֵמרבית -ב דרגה  ל  ף בע שנו Δגר י  ,

וןחסם  י ל ל  ע 𝜒 (𝐺) ש  
 

 
Δ ל ון-ע שנ די  , י

ון  ים חסם תחת י 𝜒 (𝐺)וק  
 

 
Δ  ניתן ו  ות א ש

ות  וש קשת ל ש ש עם  ל ו ש מ ות בעזרת  א לר
ון  שנ ל  ש מר, החסם  ו כל ים.  ד ו ג קדק ו ל ז כ ין  ב

ו חסם הדוק ינ יש חסם ה לים  י ים רג ור גרפ . עב

ל  χ (𝐺)ש  Δ   .ג ינ ויז ל   ש

 הידעת?

http://courses.csail.mit.edu/6.852/08/papers/Luby.pdf


 :הוכחה

         , היות ואילו היו שניים ומעלה קדקודים    {         }    נשים לב כי 

נניח בשלילה כי  .תלויה-קבוצה בלתי   ( אז הרי יש ביניהם צלע, בסתירה להיות    )

  יש שכן        אז לכל.    {         }    
 ( )

גם     לכל . נשים לב כי    

( ) מתקים    , שכן אחרת היו לנו ( )  
 ( )

  -ו   
 ( )

.   -ויש ביניהם צלע, בסתירה להיותם ב   

  כלומר, יש לנו 
 ( )

   
 ( )

       
 (   )

, בהתאמה.             של    שהם שכנים בגרף  

בגרף   הם שכנים של  (   )     ( )   ( )  , אנו מסיקים כי   בניית הגרף  כלומר, מאופן

 . שכנים שונים, בסתירה להיות הדרגה הֵמרבית     הוא קדקוד בעל   המקורי. כלומר, 

 

 חוקית ומוגדרת היטב.צביעה -   הינה   הצביעה המתקבלת : טענה

 :הוכחה

           בנוסף, אנו יודעים כי היא .    מוגדרת על כל   מהטענה הקודמת אנו יודעים כי 

(   )נניח בשלילה קיום צלע כי הצביעה חוקית. עתה נראה מוגדרת היטב.                  כך    

( ) -שֶ    ( ) (     )אנו יודעים כי    . אבל מאופן בניית         אז .        ,

, ולכן מדובר                       בנוסף, נשים לב כי  תלויה.-הינה בלתי   -בסתירה לכך שֶ 

 .צביעה-   -ב  

 

והיא כיצד המערכת תרוץ בפועל. הרי  –באופן דומה לרדוקציה הקודמת שלנו, ישנה עוד סוגיה אחת 

ניתן לכל קדקוד מה נעשה? במקור כל קדקוד היה מעבד, ועתה יצרנו מלא קדקודים ומלא קשתות. 

לסמלץ את הקליקה שלו. נשים לב כי סבב אחד בגרף החדש עדיין ייקח סבב אחד, וכאן אנו מסתמכים על 

הודעות בין קדקודי . localכלומר זה הכח שבמודל כך שגודל ההודעות אשר מותר לנו לשלוח אינו מוגבל, 

בנוסף,  ההודעות הנ"ל.-   קליקה אחת לשכניהם תיראנה כהודעה ארוכה אשר הינה שרשור של 

שכנים בקליקה ועוד לכל   והדרגה הֵמרבית הינה  (   )     כמות הקדקודים החדשה הינה 

 .      , כלומר שכנים מחוצה  היותר 

 

 מסקנה

נתאר מעין עץ קושי בעבור הבעיות  בזמן יעיל.    בזמן יעיל נוכל למצוא גם  MISאת בעית  אם נפתור

 שראינו עד כה:



 
 

 

 הגדרה

 .          נצבע באחד מבין הצבעים     הינה צביעה שבה כל  צביעה-    

 

 מסקנה

קליקה עבור כל קדקוד, יהיה די עבורנו -   למעשה, נוכל קצת לחסוך ברדוקציה שלנו, ובמקום ליצור 

באופן שקול לקודם, נקבל צביעה חוקית, אשר הפעם תיאלץ לבחור קליקה עבור כל קדקוד. -    לבנות 

נוכל למצוא גם  MISכלומר, מתוך , שכן זה גודל הקליקה.           באחד מבין הצבעים     לכל 

 צביעה. -    

 

 הקדמה לשיעור הבא

צביעה, נרצה להקשות על הצביעה הרגילה בכך שלכל קדקוד נתיר לבחור צבע -    -באופן דומה ל  

נפרט ונדבר על כך יותר  (.List Coloring)צביעה ברשימות מתוך רשימה מיועדת עבורו, ונקרא לכך 

 בהמשך. 

 

 ■ 

 

 עץ הקשיים של הבעיות – 16 איור

MIS 

MM 

𝚫 𝟏 coloring 

𝟐𝚫  𝟏 edge-
coloring 

𝐝𝐞𝐠 𝒗 coloring 


