
 הגדרה

אשר   הינה צביעה חוקית  צביעה ברשימות,    לכל קדקוד  ( )  בהינתן רשימות צבעים מותרות 

( ) מקימת בנוסף שגם  לכל בחירה של אם בחיר - הוא  (   )  גרף .    בעבור כל  ( )   

|( )  |בגודל  ( )  רשימות  המספר או מספר הבחירה קיימת צביעה חוקית ברשימות הנ"ל.    

 . ( )  בחיר. נסמנו - שעבורו הגרף הוא     הינו המספר הטבעי הקטן ביותר  הרשימתי הכרומטי

 

 
 אבחנה

 צביע, אך ההפך לאו דוקא נכון. - בחיר הוא בפרט גם - כל גרף 

 :לדוגמא

      ,הגרף בו ישנן שתי עמודות של שלושה קדקודים, כל אחד מימין מחובר לכל אחד משמאל ,

 אך קדקודים אינם מחוברים באותה העמודה.

 
 בחיר.- צביע, אך הוא אינו - צדדי, הוא בפרט גם -גרף זה, כעצם היותו גרף דו

 

 צביעה ברשימות

.  צביעה ברשימות בעבור -    , נרצה למצוא   לכל  ( )  ורשימות  (   )  בהינתן גרף 

|( )  |נניח כי      . 

 

 

ישנו חסם על המספר הרשימתי 
 הכרומטי כתלות במספר הכרומטי

𝜒(𝐺) ≤ 𝜒𝑙(𝐺) ≤ log𝑛 ⋅ 𝜒(𝐺)  

 הידעת?

  𝑲𝟑 𝟑הגרף  – 1 איור

𝒗𝟎 

𝒗𝟏 

𝒗𝟐 

𝒖𝟎 

𝒖𝟏 

𝒖𝟐 



 ברשימות צביעה-Δ+1≤MISרדוקציה 

נבנה קליקה המורכבת מקדקודים     לכל . MISצביעה ברשימות למציאת -   -נראה רדוקציה מ  

̂ באופן פורמלי: . ( )    -בעבור כל ה     חדשים  וקבוצת הצלעות  {( )         |   } 

̂ שלנו תהיה   {(     ) |         ̂     }  {(     ) |        ̂  (   ) נתבונן בגרף . {  

 ̂ ̂ , ונקבל ̂ -תלויה ֵמרבית ב  -ריץ אלגוריתם למציאת קבוצה בלתי. נ(̂  ̂ )  ( ) נגדיר: . ̂      

, שכן אילו היו שניים הרי היתה ̂ נשים לב שבכל קליקה יש בדיוק קדקוד אחד מתוך . ̂    אם ורק אם 

צית לּוב י בדומה להוכחה ברדוק, ̂ -גם לא ייתכן שאין אף קדקוד מתוך קליקה מסוימת ב  ביניהם צלע. 

חוקיות הצביעה ברורה מתוך האבחנה שבכל קליקה ישנו מוגדרת היטב.   לכן הצביעה בשיעור שעבר. 

 תלויה. -בדיוק קדקוד אחד שייבחר לקבוצה הבלתי

 

 מסקנה

 .ברשימות צביעה-   קושי מבעית מציאת -הינה קשה או שוות MISבעית 

 

 הגדרות

מעין הכללה של גרף, כאשר בו צלע אינה חייבת להיות בהכרח בין שני  הינו (   )  גרף -היפר

אם  אחיד- גרף ייקרא -היפר.  קבוצה של -הינה תת    כלומר, כל . צלע-היפרקדקודים, והיא תיקרא 

| |היא בין שלושה קדקודים. כלומר,     כל  גרף -היפראחיד. - גרף -גרף רגיל למשל הוא היפר.   

כלומר, נחתכות בלכל היותר קדקוד אחד.         צלעות שונות -ל זוג היפראם כ לינאריייקרא 

|     | ≤ בהינתן צביעה, הצלעות בהן הוא משתתף. -גרף הינה מספר היפר-בהיפר דרגת קדקוד.  

גרף -של היפר      אם כל קדקודיה באותו הצבע. צביעה  מונוכרומטיתצלע היא -נאמר כי היפר

צלע קיימים ולו שני -צלע מונוכרומטית. במילים אחרות, בכל היפר-אם אין אף היפרחוקית תיקרא 

צלע אין -היפר אם בכלחוקית -היפרבאופן דומה אך נוקשה יותר, צביעה תיקרא קדקודים בצבעים שונים. 

 צלע מורכבת מקדקודים בצבעים שונים אחד מהשני.-אף זוג קדקודים באותו הצבע. כלומר, כל היפר

 

 גרפים-ת היפרצביע

חוקית, שהיא קשה -גרפים, ולאו דוקא בצביעה היפר-לרוב נתענין במציאת צביעה חוקית בעבור היפר

)אחיד שלם הוא בעל - גרף -למשל היפריותר למציאה. 
 
 
דרגת כל קדקוד היא פשוט . 1צלעות-היפר (

(
 
 
̃ כלומר,  לבחירה. ניתנים האחרים , שכן אנו כביכול מקבעים את הקדקוד ורק שני הקדקודים(  (

 
 
) ,

-ב   לצבוע גם ניתן למעשה, צבעים. (̃ √)  הרי שזה צבעים,  -גרף ב  -לצבוע היפר ברור שניתן הרי אבל
 

 
 

. לצערנו, לא ניתן לצבוע אותו באמצעות אף צבעים, שכן בכל שלשה נרשה שיהיה זוג באותו הצבע
 

 
   

שכן מעקרון שובך היונים נקבל שיש שלשה שצבועה באותו הצבע, ולכן היא מונוכרומטית, ואז צבעים, 

 הצביעה כבר לא תהיה חוקית. 

̃ כלומר ראינו כאן כי גרף בעל   (
 
 
צביע. למעשה, תוצאה זו הינה אף נכונה בעבור כל -(̃ √) הוא  (

שבהגרלת צביעה אקראית, ידי כך שנראה -על –נוכיח זאת בשיטה הסתברותית אחיד. - היפר גרף 

, ואז בהכרח קיימת צביעה חוקית מבין כלל הצביעות ההסתברות לחוקיות הצביעה הינה חיובית

. האפשריות, שכן אילו לא היתה קימת אחת חוקית, ההסתברות שנגריל צביעה חוקית היתה פשוט אפס

 . לצורך זה ניעזר בלמה מפורסמת
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 .צלע בעלת שלושה קדקודים-כל האפשרויות לבחירת היפר  



 בגרסא הסימטרית למת המקומיות של לובאס

. נניח שישנו קבוע  מאורעות במרחב מדגם            יהיו  המקומיות של לובאס וארדש:למת 

(  ) -כך ש         ≤ ומתקים                                    מאורעות אחרים מבין   תלוי בלכל היותר    , כל  

 ⋅ (   ) ⋅  ≤ נה אפס. כלומר, אז ההסתברות שאף אחד מן המאורעות לא יתקים אי.  

 (
  

⋂  ̅
   

)   . 

 

צבע אקראי מבין     . נגריל לכל  אחיד בעל דרגה ֵמרבית - גרף -היפר (   )  יהא  :טענה

 .   . אזי ההסתברות כי נקבל צביעה חוקית הינה ⌈ √  ⌉      

 :הוכחה

. נשים לב כי ההסתברות    , עבור כל {הצלע   מונוכרומטית}   מאורע נגדיר 

צבע כלשהו, עבור  ייבחר  -הינה ההסתברות שעבור הקדקוד הראשון ב     להתרחשות מאורע 

כלומר, לקדקוד הראשון לא משנה לנו באיזה צבע  .ועבור השלישי אותו הצבע השני אותו הצבע

, ורק לשאר ישנה אפשרות אחת מתוך נבחר
 

  √ 
 ההסתברות הינה: . כלומר, נקבל ש  אפשרויות 

 (  )  (
 

  √ 
)
 
 

 

    
תלוים אם ורק אם יש להם ולו     -ו      . נשים לב כי שני מאורעות 

קדקודים  שלושהקשתות שכנות. יש -היפר    קדקוד אחד משותף. לכל קדקוד יש לכל היותר 

⋅ יש לכל היותר   צלע -צלע, ולכן להיפר-בכל היפר                         צלעות -היפר (   )

⋅ תלוי בלכל היותר    כלומר, המאורע  שכנות.                       מאורעות אחרים.  (   )

≥  g    כלומר:   ⋅   השויון שלנו                              -אי 2נשים לב שאכן מתקים. (   )

 ⋅
 

    
⋅ ( ⋅ (   )   )   ⋅ (

 

   
 

 

    
) . כלומר, אנו עומדים בתנאים של למת   

) המקומיות של לובאס, ולכן 
  

⋂  ̅
   

) . כלומר, ההסתברות שכל הצלעות אינן   

 , שזוהי פשוט ההסתברות לכך שהצביעה תהיה חוקית.   מונוכרומטיות הינה 

 

 צביע.-( √) הוא   אחיד בעל דרגה ֵמרבית - גרף -היפר :טענה

 :הוכחה

אז  ⌈ √  ⌉      מבין הצבעים מן הטענה הקודמת אנו יודעים שאם נגריל באקראי צביעה 

 כזו. ישנה אחת , ולכן בהכרח   ההסתברות שנקבל צביעה חוקית 

 

 הכללה של שימוש בלמת המקומיות

צבע אקראי מבין     . נגריל לכל  אחיד בעל דרגה ֵמרבית - גרף -היפר (   )  יהא  :טענה

      ⌊ ⋅  
 

 .   . אזי ההסתברות כי נקבל צביעה חוקית הינה ⌊   

 :הוכחה

. נשים לב כי ההסתברות    , עבור כל {הצלע   מונוכרומטית}   מאורע נגדיר 

ייבחר צבע כלשהו, עבור   -הינה ההסתברות שעבור הקדקוד הראשון ב     להתרחשות מאורע 

י שגם כן יהיה באותו - -לקדקוד ה   השני אותו הצבע, עבור השלישי אותו הצבע, וכך הלאה עד

כלומר, לקדקוד הראשון לא משנה לנו באיזה צבע ייצבע, ורק לשאר ישנה אפשרות אחת  הצבע.

                                                           
2
 .השויון הנ"ל מתקים ממש חזק-אי   , עבור מקדם  √-יותר ל  ולמעשה אף יכלנו לבחור מקדם קטן   



מתוך 
 

 ⋅ 
 

   

: אפשרויות  (  ) . כלומר, נקבל ש    ⋅
 

 ⋅ 
 

   

⋅  ⋅
 

 ⋅ 
 

   ⏟        
     פעמים

 (
 

 ⋅ 
 

   

)
   

 
 

    ⋅ 
 .

תלוים אם ורק אם יש להם ולו קדקוד אחד משותף. לכל     -ו      נשים לב כי שני מאורעות 

-צלע, ולכן להיפר-קדקודים בכל היפר  קשתות שכנות. יש -היפר    קדקוד יש לכל היותר 

⋅ יש לכל היותר   צלע  תלוי בלכל היותר    צלעות שכנות. כלומר, המאורע -היפר (   )

 ⋅ ≥  g    מאורעות אחרים. כלומר:  (   )  ⋅ השויון -צה שיתקיים אי. נר(   )

 ⋅  ⋅ (   ) ⋅  ואכן ,  
 

    ⋅ 
⋅ ( ⋅ (   )   )   ⋅ (

 

    
 

   

    ⋅ 
) .     עבור   

) כלומר, אנו עומדים בתנאים של למת המקומיות של לובאס, ולכן 
  

⋂  ̅
   

) . כלומר,   

, שזוהי פשוט ההסתברות לכך שהצביעה   ההסתברות שכל הצלעות אינן מונוכרומטיות הינה 

 תהיה חוקית. 

 

 ) הוא   אחיד בעל דרגה ֵמרבית - גרף -היפר :טענה
 

 צביע.-(   

 :הוכחה

⋅ ⌋      מבין הצבעים מן הטענה הקודמת אנו יודעים שאם נגריל באקראי צביעה   
 

אז  ⌊   

, ולכן בהכרח קיימת אחת שכזו, שכן אילו לא היתה   ההסתברות שנקבל צביעה חוקית 

 .   קיימת כזאת, היינו מקבלים כי ההסתברות להגריל אחת כזו תהא 

 

 סיכום

ומעלה אחידים. אם נבחר קבוע קצת גדול   גרפים שהם -הכללנו את התוצאה הקודמת שלנו, עבור היפר

נקבל את התוצאה הקודמת שלנו,     , ובפרט עבור  יותר אז נקבל כי התוצאה המוכללת תקפה לכל 

 צביע.-( ) הוא  3אחיד- גרף -שכל היפר –נקבל את מה שידענו כבר     ועבור 

 

 קשתות-צביעת-2Δ-1≤MMרדוקציה 

יכול לשלוח הודעות     כל קדקוד גרף? -מהו מודל התקשורת בהיפררגע, אבל  –בחזרה לרדוקציה 

גרף כאוסף -בהיפר MMנגדיר צלע, בתוך צעד אחד. -לכל הקדקודים האחרים אשר חולקים עימו היפר

צלעות מקסימלי ביחס ההכלה, באופן שקול לגמרי להגדרתו -היפר

-צלע מתוחזקת על-בנוסף, אנו מניחים כי כל היפר בגרפים רגילים.

, וכך גם קורה בגרפים הנמוך ביותר בה   -ידי הקדקוד בעל ה  

  רגילים.

הגרף שאת קשתותיו נרצה לצבוע. נתאר את  (   )  יהא 

(   )  הרדוקציה: לכל צלע  מתאימה, כלומר פקועה נבנה    

 ̃  {〈       〉 |  ≤  ≤ . עתה נגדיר את קבוצת {    

̃ הקדקודים להיות     {   |      ≤  ≤ ואת  {    

̃ קבוצת הצלעות להיות   ⋃  ̃ 
    

הגרף שלנו יהיה -. היפר

 ̃  .ולינארי אחיד- גרף -יפר, שזהו ה(̃  ̃ ) 
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 .צביע-( )     , שהוא הרי שזה בעצם גרף רגיל  

 

-גרף. בהיפר-מולטי   היפר גרף
צלע, שהיא מעין -גרף יש היפר

צלע רק לאו דוקא רק בין שני 
גרף מדובר על -קדקודים. במולטי

צלעות רגילות, אך תיתכנה מספר 
 צלעות בין אותו זוג קדקודים.

 ♥נשים 



, שכן כל שתי שנבחרה 〈       〉 יש לכל היותר צלע אחת  ̃ , בכל פקועה ̃ -בהינתן שידוך ֵמרבי ב  

( ) נגדיר  .  4צלעות מאותה הפקועה חולקות קדקוד משותף, שזהו הקדקוד    . 

 

 .  ̃ צלע אחת מתוך כל פקועה -קיימת בדיוק היפר ̃ -בשידוך ֵמרבי ב   :טענה

 :הוכחה

צלעות -שתי היפר ישש או אז. ̃ -שידוך ֵמרבי ב   ̃ נניח בשלילה שאין פני הדברים כך. יהא 

〈       〉 〈       〉 שנבחרו שידוך, או שאין אף  ̃ , ואז הן אינן זרות, בסתירה להיות ̃  

≥ כלומר לכל  .אחת  ≤ כך              〈          〉   צלע -שלנו מכיל היפר ̃ השידוך      

חולקת     ( אז בהכרח       )     -היות ו  .  ̃   , כאשר     וגם        -ש  

צלעות מפקועות      נחתכת עם     . כלומר, הצלע     קדקודים משותפים עם 

שכנים מלבד רעו. כלומר, ללא   יש  ((   )  )כאשר   -ו    כלומר, לפחות לאחד מבין שונות. 

היא   -לכך ש   , בסתירה   . משמע דרגתו היא  שכנים מלבד   יש   -הגבלת הכלליות, ל  

 .הדרגה הֵמרבית

 

 .  -קשתות חוקית ב  -צביעת-    היא    :טענה

 :הוכחה

(  ) -כך ש          נניח בשלילה כי הצביעה אינה חוקית. לכן ישנן    (  ) נניח כי .    

: כך ̃ -ב   ̃ יש שידוך ֵמרבי  אז. (   )   וכי  (   )    〈         〉  〈         〉ש     ̃ .

〈         〉אבל   〈         〉  {   }   לכן הצביעה הינו שידוך.  ̃ -, בסתירה לכך ש    

הנבחר הוא בתחום   הרי האינדקס קשתות, שכן -צביעת-    -בנוסף, מדובר ב  חוקית. 

 ≤  ≤      . 

 

 שו"ת

 בעזרת הרדוקציה, לא?  קשתות-צביעת-    : אז אחלה, פתרנו את בעית שאלה

עצמה נכונה )כפי שהוכחנו(, אך לפחות עד כה לא ידועה לנו דרך לפתור את  : אמנם הרדוקציהתשובה

גם נמצא פתרון  –, אך אם נמצא כזו בזמן יעיל אחידים- גרפים, אפילו כאלו שהינם -בהיפר MMבעית 

  .קשתות-צביעת-    בעית יעיל בעבור 

 

 5פאנקונזי וריצי אלגוריתמי

 .צוא שידוך ֵמרבי בונרצה למצבוע. - עץ   יהי 

 .    אתחל  ①

שלח .  -ל   אותה בחר צלע שרירותית צלע שיורדת ממנו לאחד מבניו והכנס  בצבע אם אני  ②

 הודעה שאני משודך. גם הקדקוד אשר בקצה השני של הצלע שולח הודעה לכל שכניו.לכל שכניי 

בחר צלע שרירותית וטרם שודכתי   אם אני בצבע  –סיים פעולתו   לאחר שכל מי שבצבע  ③

שלח . 6כלומר, שדך אותה –  -צלע שיורדת ממני לאחד מבני שעוד לא משודך והכנס אותה ל  

 גם הקדקוד אשר בקצה השני של הצלע שולח הודעה לכל שכניו.דך. הודעה לכל שכניי שאני משו

בחר צלע שרירותית וטרם שודכתי   אם אני בצבע  –סיים פעולתו   לאחר שכל מי שבצבע  ④

 .  -צלע שיורדת ממני לאחד מבני שעוד לא משודך והכנס אותה ל  

 .( ) זמן הריצה כאן הוא פשוט 
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 .גרף אשר בנינו-צלע בגרף המקורי וקדקוד בהיפר  

5
 .כאןאלסנדרו פאנקונזי ורומיאו ריצי, המאמר זמין   

6
 "הרי את משודכת לי..."  

https://drive.google.com/file/d/0BxenuDU6PcPAZC1sRTVRWWhCOGs/


 .ֵמרביאלגוריתם מחזיר שידוך ה :טענה

 :הוכחה

 .שתמיד מדובר על שידוך חוקי ({       }  אינדוקציה" על השלב )-במעין "מיני נוכיח

 :בסיס

 .ריקה ולכן חוקית  תחילה  

 :הנחה

 . קיבלנו שידוך חוקי מסוים {     }   שלבסיום נניח כי ב

 :הוכחה

אנו מתבוננים על קדקודים בצבע  .י חוקי גם כן-   -בסיום השלב ה  השידוך  נראה כי

עבורם אנו בוחרים )אם קיימת( צלע אל קדקוד אשר טרם אשר טרם שודכו.      

שודך גם הוא, כלומר צלע שכזו היא צלע ששני קצוותיה אינם משודכים, ולכן הוספתה 

 אינה סותרת את חוקיות השידוך.

, לא היתה נותרת צלע {     }השידוך הוא ֵמרבי שכן כל קדקוד צבוע באחד מבין הצבעים 

( הללו   מקדקוד באחד הצבעים )נסמנו  כלשהי אשר ניתנת להוספה לשידוך, היא היתה 

י היא היתה אמורה להתוסף, -  -בשלב ה  לקדקוד אחר, ששניהם אינם משודכים. אם כן, 

 כלומר, אין אף שידוך אחר המכיל את השידוך שבנינו. בסתירה לכך שהיא לא נוספה. 

 

הכל בשלושה סיבובים, כלומר -נשים לב שמדובר בסך אך כמה זמן הוא לוקח? אוקיי, האלגוריתם נכון,

 זמן.  ( ) 

 

קשתות בעץ בעל אורינטציה, -צביעת-    למציאת  –עתה נראה אלגוריתם נוסף של פאנקונזי וריצי 

 אשר ייראה ממש דומה לקודם. 

 . 8{         }את צלעותי היורדות בצבעים  7אצבע  אם אני בצבע  ①

אני צובע את כל צלעותי היורדות   אם אני בצבע  –סיים פעולתו   לאחר שכל מי שבצבע  ②

(     )  , כאשר לכל {          }בצבעים  על , (   (  ) ) אנו מסתכלים על  –   

{ (     )  |   (  ) (  )   |  (     ) }ועל  {    כלומר, על הצבע של הצלע  .{   

   ועל צבעי הצלעות מהאבא    לילדיו     הצלעות מהבןצבעי על ,   לאבא  (  ) מהסבא 

, ולכן יש רק לודא שצבענו את   -ּוב     -נשים לב כי אלו הצלעות היחידות אשר נוגעות ב  .   לאח 

צלעות     בצבע שונה מאשר צבעי הצלעות הללו. נשים לב כי יש לכל היותר  (     )

. כלומר,   לאב  (  ) ועוד צלע אחת מן הסב    צלעות לבני הבן     , לכל היותר 9לאחים

. כלומר, מבין קבוצת הצבעים (     )צלעות שנחתכות עם      לכל היותר הכל ישנן -בסך

 . ובו נצבע אותה,  קיים ולו צבע אחד שבו ניתן לצבוע באופן חוקי את  {          }

אבצע את אותן הפעולות כמו אלו   אם אני בצבע  –סיים פעולתו   לאחר שכל מי שבצבע  ③

 . , בהתאמה שבצבע 

 

 ②חוקיות הצביעה מוסברת ומפורטת כבר בתוך שלב . ( ) באופן דומה לקודם, גם כאן זמן הריצה הוא 

 באלגוריתם עצמו.
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(. אבל, כל קדקוד בפני עצמו  )בהנחה ששניהם בצבע    -לא מחכה ל     פועלים באופן מקבילי, כלומר   כל הקדקודים בצבע   

צובע צלע אחת, צלע שניה, וכן הלאה, אחת אחרי השניה. במקביל אליו    קדקוד  –צובע את צלעותיו באופן סדרתי. נבהיר 

צובע צלע ראשונה שלו, צלע שניה, אחת אחרי השניה. כלומר, בפני עצמם כל אחד מהם הוא סדרתי, אך כל אחד מהם    קדקוד 

 .ביל לרעופועל במק
8
 .צלעות יורדות מטה    שכנים, אחד מהם הוא אביו, ולכן יש לכל היותר   לכל קדקוד יש לכל היותר   

9
, ולכן נותרנו עם לכל היותר (     )ועוד צלע אחת  (   (  ) ), וכבר "בזבזנו" צלע אחת  כי דרגת כל קדקוד היא לכל היותר   

 .  צלעות לאחי     



 מסקנה

, ( )    logזמן של -בעץ בעל אורינטציה תוך סךקשתות -צביעת-    -ו  ניתן למצוא שידוך ֵמרבי 

 וישקין.-בשימוש באלגוריתם קול

 

 שו"ת

הרי כבר ראינו רדוקציה                                  ?להסתבך עם האלגוריתם הזהאנחנו צריכים : מדוע שאלה

  ≤   בעץ. MISקשתות, והרי קל לפתור למשל -צביעת-≥    קדקודים -צביעת-   וגם     

הרדוקציות הנ"ל אמנם נכונות, אך לאחר הפעלת ממיר הקלט שלהן, אנו כבר לאו דוקא נשארים  :תשובה

  .עם עץ. כאן לעומת זאת, אנו פועלים על עץ עם אורינטציה לכל אורך הדרך

 

 םהרחבת האלגוריתמי

. בעבור  בעל דרגה ֵמרבית  (   )  עתה נדון בהרחבה של האלגוריתמים הנ"ל, בעבור גרף כלשהו 

נבצע את ֵנעזר באלגוריתם לחלוקה ליערות שראינו קודם לכן, והאלגוריתם למציאת שידוך ֵמרבי, 

 הפעולות הבאות:

 .  של             זרים בצלעות בנה חלוקה ליערות ①

במידה וקדקוד אינו .           צביעות - , ונקבל צביעה- -כל יער ב   במקביל נצבע ②

 כן צבעו שרירותי. -מופיע ביער מסוים, נוכל להניח כי הוא יחידון ביער זה, ועל

נאתחל קבוצה  , באופן הבא:בכל אחד מן היערות, באופן סדרתי, יער אחרי יער MMנחשב  ③

נחשיב ֵמרבי  עתה, כאשר אנו באים למצוא שידוך.   להיות השידוך הֵמרבי שמצאנו בעבור   

כמשודכים. כלומר, מצאנו שידוך ֵמרבי בעבור    גם את הקדקודים המשודכים בשידוך בעבור 

בכל שלב הקדקודים המשודכים מקודם לכן יישארו להיחשב כמשודכים . נמשיך כך,      

י בנינו שידוך ֵמרבי בעבור - -בשלב ה   כן,-בשלב זה. על

   

⋃  
   

י בנינו שידוך - -בשלב ה   כלומר. 

בעבור ֵמרבי 

   

⋃  
   

 . , ואותו נחזיר  

⋅ -ו   ②בעבור  ( )    log, ①זמן  הריצה כאן הוא אפס בעבור  -. כלומר בסך③בעבור  ( )   

( ) הכל   log    זמן. נכונות האלגוריתם פשוט מנכונות האלגוריתם הקודם ומן ההסבר על אופן

 בו. ③פעולתו המפורט בשורה 

 

 את השלבים הבאים:קשתות נבצע -צביעת-    באופן דומה בעבור האלגוריתם של 

 

 .  של            בנה חלוקה ליערות זרים בצלעות  ①

. במידה וקדקוד אינו           צביעות - צביעה, ונקבל - -במקביל נצבע כל יער ב   ②

 כן צבעו שרירותי. -מופיע ביער מסוים, נוכל להניח כי הוא יחידון ביער זה, ועל

אשר    קשתות בעבור -צביעת-    עתה נחשב .   -ב   קשתות-צביעת-    נחשב  ③

. לכן צביעה זו   לוקחת בחשבון כבר את הצלעות אשר נצבעו כבר קודם, כלומר הצלעות מתוך 

קשתות חוקית -צביעת-    . נמשיך כך עד שנקבל      היא בעצם צביעה חוקית של 

 כולו.  בעבור 

 

( ) נכונות האלגוריתם ברורה גם כאן, וזמן הריצה הינו שוב   log  . 

 



נושא, ונעבור לדבר מעט על אלגוריתמים סדרתיים, בשונה מהאלגוריתמים המבוזרים עתה, נשנה 

 שראינו עד כה.

 

 לֵקרוב לצביעה 10ם ויגדרזוןאלגורית

נחפש  .פולינומיאלי 11בזמן צבעים ( √) -נרצה לצבוע אותו ב  צביע. - הוא גרף  (   )  נניח כי 

g  -כך ש      קדקוד  בסיס אותו -צביעה, על-   √נוכל לבנות בקלות אם אין כזה, .  √  

    אם כן, נניח שיש העקרון של רדוקצית הצבעים הסטנדרטית, רק באופן סדרתי ולא מבוזר כאן. 

צביע, ולכן - כולו הוא   הגרף . (עצמו  לא כולל ) ( ) הגרף המושרה מעל  – ( )   נתבונן על שכזה. 

מהגרף, ונתבונן בגרף  ( ) נזרוק את כל הקדקודים . בשני צבעיםנצבע אותו צביע. - הוא  ( )   

צבעים חדשים, ובכך מובטחת לנו חוקיות  שנינחזור על התהליך שוב, ובכל פעם נבחר המושרה. 

קדקודים,  ( √) נשים לב כי בכל שלב אנו מעיפים . ≥ √עם דרגה   ניעצר כאשר אין כזה הצביעה. 

    √     √  √  היותר לכל קיבלנו הכל-בסך כלומר, לבים.ש  √ לאחר ניעצר היותר לכל ולכן

 . זמן ( ) הכל -, תוך בסךצביעה-( √) , שזוהי הרי צביעה –

קדקוד     יהי  צביע?-  רק, למשל, צביע? מה אם הוא- אבל מה אם הגרף אינו אוקי, אז זה נחמד...

g  -כך ש    ( )   -. כמו קודם, אנו יודעים ש   שכניי    נביט על . כזה שיהיה לנו טוב  . נחפש     

((  )√) מן הפסקה הקודמת נוכל לקבל צביע. - הוא    ( 
 

 .זמן (  ) תוך  צביעה בעבורו-( 

 לכל היותר במשך קדקודים?   כמה פעמים נוכל להעיף 
 

  
כל פעם נשתמש בצבעים פעמים.       

⋅    ) חדשים ולכן קיבלנו   
 

 )   (   
 

לבסוף נותר . בגודל הגרף פולינומיאלי זמן תוך צביעה-( 

נרצה שתוספת זו לא תהא . צבעים (  )      , ולכן נידרש לעוד    לנו גרך עם דרגה ֵמרבית 

      קטלנית מדי. כלומר, לא תחרוג מכמות הצבעים שהשגנו עד כה. כלומר, 
 

    , מכאן  
 

 
 ,

  ומכאן 
 

 
 ) . אז קיבלנו 

 

 צביעה. - צביעה בעבור גרף -( 

 

 תרגיל בית

 צביע.- להכליל את התוצאה הנ"ל בעבור גרף שהוא 

 

 ■ 
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 .כאןאבי ויגדרזון, המאמר זמין   
11

 כאן הכוונה לזמן ריצה בניתוחו הרגיל כפי שאנו מכירים.  

http://www.math.ias.edu/~avi/PUBLICATIONS/MYPAPERS/W82/W82.pdf

