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 ספרות

 ניעזר בעיקר בספרים הבאים:

 "Distributed Computing – a locality sensitive approach" .של דוד פלג 

 "Distributed Graph Coloring: Fundamentals and Recent Developments"  של מיכאל אלקין

 ולאוניד בירנבוים.
 

 מבוא

או מחשבים( הרצים או תהליכים ) מעבדיםכאשר אנו מדברים על אלגוריתמים מבוזרים, יש לנו מספר 

י תיש שבמקרה כזה, צריכה להיות דרך כלשהי בה המעבדים יוכלו לתקשר אחד עם השני. במקביל. 

ֵינות שני   סוגים של אלגוריתמים מבוזרים:צורות תקשורת ִעקריות, המאפ 

  זכרון משותף(shared memory) –  ,למעבדים יש ֵאזור זכרון משותף, אליו כולם יכולים לגשת

 מעין לוח מודעות ענק.

  העברת הודעות(message passing) –  כל מעבד יכול לשלוח הודעות ולקבל הודעות. נרצה

ידי כך שנגביל את המעבדים האחרים אליהם יכול כל מעבד -עט על גישה זו, עללהקשות מ

, ואלו יהיו שכניו לשלוח הודעה. כלומר, כל מעבד יכול לשלוח הודעה לחלק מן המעבדים האחרים

 גישות:-נחלק לשתי תתיאף  כהבתונתמקד בגישה זו, ו. בגרף

o  הודעות מוגבלות בגדלן(congest) – ביל אותנו, לרוב כ  ישנו גודל אשר מג-     . 

o גודל  הגבלת ללא הודעות(local) – יות באורך כלשהו, ללא הגבלת גודללה יכולה הודעה. 
 

 
 אופני התקשורת בין מערכות מבוזרות – 1איור 

 משלוח הודעות

Message passing 

 זכרון משותף

Shared memory 

הזכרון מורכב מתאי זכרון, כל תא כזה 

כלשהו. כל אחת מן  מכיל מידע

היחידות יכולה לקרוא ולכתוב לתוך תא 

 הודעות מוגבלות בגדלן .(Register) זכרון כזה והוא נקרא אוגר

congest 

לכל הודעה יש גודל ֵמרבי אשר 

 היא אינה יכולה לחרוג ממנו.

 הודעות שאינן מוגבלות בגדלן

local 

הודעה יכולה להיות בגודל כלשהו, 

 ללא הגבלה.

תקשורת בין 

 מערכות מבוזרות
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 הגדרה

 לכל הזמן באותו מגיע הדופק .פקיםד   שולחאשר  גלובלי שעון נוישהנה מערכת בה מערכת סינכרונית 

 להניח ניתן לא המקרים מן בהרבהלצערנו,  .זה לשעון אוםבתֵ  פועלים התהליכים וכל ,מהתהליכים אחד

 .בנקומטים רכתמע או טיסה כרטיסי להזמנת מערכת כגון, סינכרונית  היא שהמערכת

היא מערכת בה כל תהליך פועל לפי הקצב שלו. כלומר, יכול להיות שתהליך אחד סינכרונית -מערכת א

פני מערכת -יסיים את עבודתו הרבה יותר מוקדם מן האחרים, או להפך. היתרון במערכת כזו על

באופן חופשי ואינה מגבילה אותם כפי סינכרונית נותנת להתהליכיה לרוץ -סינכרונית הוא שמערכת א

והאם הודעה  סינכרונית עושה, אך זהו גם חסרון, היות וכך קשה יותר לודא את נכונות התכניתשמערכת 

 .לא תגיע או שמא היא רק מתעכבת בדרכה

 נתמקד במערכות סינכרוניות.

 

 קריסת תהליכים

שתהליכים מסוימים יכולים לקרוס,  ישנה אפשרות אשר מקשה עלינו שלא דיברנו עליה עד כה, והיא

כלומר להפסיק לתפקד, דבר אשר מקשה עלינו להגיד שאלגוריתם מסוים יעבוד כפי שאנו רוצים. ישנה 

 יותר של קיום תהליכים ביזאנטיים, אשר פועלים כרעה נגדנו.  העוד אפשרות גרוע

 

 הנחות

 עבוד בינתים:היות ויש מספר רב של אפשרויות, נסכם את ההנחות אשר לפיהן נ

 .המערכת היא סינכרונית 

 ב    התהליכים מתקשרים באמצעות משלוח הודעות, ובתוך כך נעסוק לפעמים- local         ולפעמים

 .congest-ב  

  .אין תקלות אצלנו כלל וכלל, כלומר תהליכים לא נופלים ובטח שאין תהליכים ביזאנטיים 

 

 ִסמונים

  ,כאשר כל קדקוד ייצג מעבד. בין שני קדקודים תהא צלע נתאר את המערכת שלנו בצורת גרף

בגרף אם ורק אם יש ביניהם ערוץ תקשורת למשלוח הודעות. בנוסף, הגרף אינו מכוון, כלומר, 

)המעבד השני יכול לתקשר עם  אם מעבד אחד יכול לתקשר עם השני אז גם בכיוון ההפוך

 .הראשון(

 Comm(A) –  מספר ההודעות הכולל שנשלחו, מענין אותנו במודלcongest   ולא ב-local שם יענין ,

 .הזמן-אותנו יותר סך

 

 צביעת מסילה

 (   )  בהינתן גרף לא מכוון לאחר שֵפרטנו את דרישות המערכת שלנו, נתמקד בבעיה ספציפית. 

צביעה, - ד(, נרצה לחפש עבורו שהינו מסילה )כל הקדקודים ניתנים להצגה כנקודות על קו ישר אח

. למעשה, נגדיל את משימתנו אף יותר, וננסה      צבעים, שנמספרם   -כלומר צביעת קדקודיו ב  

לושה צבעים.  נשים לב שמשימה זו תמיד אפשרית, שכן כל מסילה היא אף יותר לצבוע את המסילה ִבש 

כלומר, צביעת מסילה חול, לבן,... וכן הלאה. היא שתים צביעה, פשוט: כחול, לבן, כ –משלוש צביעה 

נניח כי יש לנו אוריינטציה על המסילה. כלומר, עדיין מדובר היא דבר אפשרי תמיד.  צבעיםבשלושה 

למשל, אם בגרף לא מכוון, אך אנחנו מניחים שכל קדקוד יודע מיהו "אביו" ומיהו "בנו" באותה צורת ִזהּוי. 

שורש צג המסילה כקו מישורי, נוכל לאמר כי האבא הוא הקדקוד השמאלי והבן הוא הקדקוד הימני. יני

בנוסף, אנו מניחים שלכל קדקוד יש מעין מספר זהות, שהוא יחודי העץ יהיה הקדקוד השמאלי ביותר. 

יתן לצבוע בהכרח)!(, אך מלבד היותו מעין שם יחודי של קדקוד, אינו מיצג שום דבר אחר. למשל, לא נ



זוגי", שכן אין לנו שום הבטחה שלא יהיו שני קדקודים -אי/מסילה בשני צבעים בשיטת מספר זהות "זוגי

 זוגי רצופים במסילה.-בעלי מספר זהות אי

 

 
. נרצה ( ) מבוזר, לפי סדר הקדקודים, נקבל זמן ריצה של  1לב שאם נבצע זאת באופן כביכולנשים 

אם כן, מטרתנו הינה צביעה זה יתכן. - צביעה זה בעיתי, אך עבור - עבור  להשיג זמן מהיר יותר מזה.

 .( ) בזמן שהוא יותר טוב מאשר  למסילה צביעה- למצוא 

 

 וישקין-קול אלגוריתם

טרם עשותנו זאת, נסכים על הִסמּונים:     .2וישקין-צביעה, נציג את אלגוריתם קול- -פתרון בעית ה  לצורך 

הצבע  – ( ) הגרף כולו )המסילה(,  – (   )  אוסף כל הקשתות,  –  אוסף כל הקדקודים,  –  

,  ל הקדקוד ה"אבא" ש – ( ) ,  מספר הזהות של הקדקוד  – ( )  ,  תחת הצביעה   של הקדקוד 

, אשר מתבצע עתה נפנה לאלגוריתם עצמו .( ) של הצבע  3י בֵתאור הבינארי- -הביט ה   – [ ]( ) 

 :   במקביל, עבור כל 

( ) קבע  ①     ( ). 

[  ]( ) שעבורו האינדקס הראשון )השמאלי ביותר(    יהי  ② ידוע שקים  .[  ](( ) )  

( ) היא צביעה חוקית, ולכן   -כזה היות ו   אנו . כלומר, הם שונים ולו בביט אחד. (( ) )  

 שרירותי.    שורש, נבחר הבמידה ואנחנו בקדקוד  .4בוחרים בשמאלי ביותר

 
( ) , אשר תוגדר באופן הבא:  נבנה צביעה חדשה  ③   〈    ( )[  ]〉 . 

 .②לאחר שכל התהליכים ִבצעו זאת )במקביל(, נחזור לשלב  ④ 

                                                           
 

1
במקרה ובו אנו ממשים את האלגוריתם הטריויאלי לצביעה, אין ממש משמעות לכך שמדובר באלגוריתם מבוזר, שכן מדובר  

 בִבצּוע סדרתי של פעולות, ואין אנו משתמשים במקביליות.

 
2
  .ריצ'ארד קול ועוזי וישקין 

3
 באופן כללי מעתה כאשר נדבר על צבע כלשהו, נתכון למספר הצבע )ולא לשמו(, ובמספר הצבע נתכון לרוב ליצוגו הבינארי.  

4
 למעשה, אין חובה לבחור בביט השמאלי ביותר, ומותר לבחור באופן שרירותי, אך נח יותר )לדעתי( לבחור בדרך זו.  

דוגמא למסילה בעלת אורינטציה,  – 2 איור
 משמאל לימין

𝒗𝟎 𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝒏 

אבהות  כיוון ה

עשרה ולאופן -דוגמא לצביעת קדקודי מסילה בגודל שש – 3 איור
 פעולת האלגוריתם

𝒗𝟎 𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟏𝟓 

אבהות  כיוון ה

 הקדקודים:

   : בעים       0 00  000 0000 הצ

𝑖1    𝑖    



אולי סתם מדוע כל זה בכלל עוזר לנו? 

  במה זה מועיל?הגדרנו צביעה מסובכת, 

| |נניח כי    . אז התחלנו עם   

(. לכל צבע         0צבעים שונים )

ביטים עבור  ⌈     ⌉-אנו נדרשים ב  

כלומר, בשלב השני נקבל כי יצוגו. 

0 . כלומר כמות הביטים ⌈     ⌉    

הינה   הנדרשים ליצוג הצביעה החדשה 

⌈     ⌉  [  ]( ) יחד עם הביט )   

לאחר לכן ועוד שתים ולא ועוד אחת(. 

שנחזור על אותם השלבים נקבל שגודל 

   מאוד -היצוג לצבע בצביעה החדשה

בִ  טּוי המעט מפחיד הבא: הוא ה 

⌈    (⌈     ⌉   )⌉ עבור ערכי .   

ִבטּוי ירד, אך בשלב      גדולים ה 

 מסוים קצב ירידתו יואט, וכך נגיע ל :

⌈     ⌉          

⌈     ⌉          

⌈     ⌉          

⌈     ⌉          

  

אנחנו ִנָתקע בלולאה שחוזרת לאותו הערך. משמע, האלגוריתם יותיר אותנו     -כלומר, החל מִ 

אבל רגע..  .(        0) צבעים שונים 5משמע, שמונהמו של דבר עם שלושה ביטים ליצוג כל צבע. ּובִסכ

 מה מבטיח לי בעצם שהיא בכלל חוקית?כך יפה, -צביעה כזאת, שהיא די מסובכת ולא כל

 

 .סבבים הינה חוקית      הצביעה המתקבלת לאחר  :טענה

 :הוכחה

        ידי כך שנראה שלאחר כל שלב אנו נותרים עדין עם צביעה -נראה כי הצביעה חוקית על

נניח בשלילה כי ישנם  .הצביעה איננה חוקיתלאחר שלב כלשהו חוקית. נניח בשלילה כי 

(1 ) -כך ש        1  (   1 )וגם  (  )   הינו  1 . ללא הגבלת הכלליות, נקבע כי   

   〉כלומר,  .  האבא של 
  ( 1)[   

]〉  〈   
  (  )[   

    כלומר, אנו מקבלים כי. 〈[
    

 

   ](1 ) וגם כי 
]   (  )[   

   ](1 ) . משמע, [
]   (  )[   

, בִנגּוד לאופן [

   הגדרת האינדקס /בחירת
   ](1 ) ככזה שבו  

]   (  )[   
משמע, הצביעה נשארת . [

 חוקית בכל שלב, ולכן תהא חוקית גם בסיום האלגוריתם. 

 בכמה סבבים מדובר?

כל מה שהיא היתה קודם לכן, כמעט     כל סבב אנו מקטינים את כמות הצבעים להיות בערך 

 .סבבים      -עד שמגיעים לשתים )שהוא בסיס הלוגריתם שלנו(, ולכן מדובר ב  

 

 , לא?לשלושה צבעיםרצינו להגיע הרי  נעשה עם זה? מהאבל אז זה חוקי והכל, אוקי, 

 

                                                           
5
,  או  0  יוכל לקבל ערך שהוא    רגע בו הגענו לשמונה צבעים, איטרציה נוספת תביא אותו לשישה צבעים, שכן למעשה, מה  

 , ולכן ישנם שישה צבעים.( ) אפשרויות שונות עבור הצבע החדש   , כלומר יש לנו  או  0הוא ביט ולכן הינו  [  ]( ) -ו  

   𝑎
 𝑛  מספר ות  י לה דרת  ג ו מ ציה ה ונק ינה פ ה

ל  י להפע ש  י ש ים  מ 𝑎   הפע 𝑛  יל להפע וב  ש אחר  ו (
אה( צ ו יתם על הת גר ו מש  ל טן מ מספר ק ל יע  ג שנ עד 

אך 𝑎-מ   לה,  ו ציה ע ונק ובר בפ ד מ י  כ לב  ים  ש מאוד . נ

ש. מאוד ל ל:  ח ש מ     ל
>       כי         

גם      ו
(     )    כי       ≈  .   <   .

ל  ש ליה  צב הע ות ק י ט י א ל  אה ע מר שר  א ונה  כ 𝑎   ת
  

אה: ינה הב 𝑎    ה
  𝑛       𝑎

 𝑛 נם זו מ . אז א
אט)!!!(.  מש ל מש מ מ אבל  ולה... ציה ע ונק  פ

 הידעת?



   בגרף לא מכוון כלשהו שבו הדרגה הֵמרבית של קדקוד הינה :)רדוקצית הצבעים הסטנדרטית( טענה

 סבבים. (   )  תוך  צביעה-(   )-צביעה ל  - ניתן לרדת מכל 
 

 :הוכחה

 :   נבצע את האלגוריתם הבא, באופן מבוזר, עבור כל  

 לכל שכָניי. ( ) שלח את הצבע שלי  ①  

?  , אבדוק האם אני צבוע בצבע 6לאחר שִקבלתי את ההודעות ששכניי שלחו אליי ②

   , אשווה את  ולנוח. אם אני כן צבוע בצבע  7אם לא, אשב לי לשתות כוס קפה

. ידוע לי כי יש לכל {        0}הצבעים של שכניי שזה עתה ִקב לתי אל מול הקבוצה 

צבעים שונים, אבחר את האיבר הקטן      שכנים, ולכן קבלתי לכל היותר   היותר 

{        0}בקבוצה    ביותר  ידוע לי שקבוצה זו אינה ריקה,  {הצבעים  שקיבלתי} 

  צבעים שונים והשניה מכילה לכל היותר     שכן שתיהן סופיות, האחת מכילה 

 .  אצבע את עצמי בצבע  צבעים שונים.

גמרו לעשות זאת, נחזור על התהליך, עד שלא נוכל לבצעו  לאחר שכל התהליכים ③

 .    -יהיה שווה ל    שוב, וזה יהיה כאשר 

נשים מדוע מדובר בצביעה חוקית? הגרף. צביעה של -   כלומר, בִסכּומו של דבר נותרנו עם 

אנו נותרים  (8לב שמספיק שנראה שבכל שלב של הורדת צבע אחד )אשר לוקח סבב אחד בדיוק

( )  |    }   נתבונן בקבוצה בכל פעם עם צביעה חוקית.  נשים לב כי אנו צובעים . {  

      1 עתה ישנם נניח בשלילה כי  .  בצביעה החדשה  זו 9במקביל רק קבוצה בלתי תלויה

(   1 )-כך ש   (1 )  וגם     1 . אם (  )    (1 ) אז       וגם        (  ) ,

היות ומדובר בגרף לא מכוון, נניח, בלי הגבלת הכלליות, כי  . בסתירה לחוקיות הצביעה 

 1       .   -ו   1 , וזה יכסה עבורנו גם את האפשרות עם ִחלּוף התפקידים בין      -ו      

(1 )  . ידוע כי 1 הוא שכן של    כלומר,   {0        } וכי                  {הצבעים  שקיבלתי} 

  (  )   (  ) , בסתירה להנחתנו לא יתכן שויון ביניהם, ולכן {הצבעים  שקיבלתי} 

שניהם. אבל אפשרות זו לא תיתכן,         1 נותרנו רק עם האפשרות בה  .שמתקים שויון

(   1 )שכן  כלומר, הגענו לסתירה עבור כל תלויה. -הינה קבוצה בלתי   וכבר ציינו כי    

(   1 )-כך ש        1 לא קימים משמע, מקרה שיתכן.  (1 )  וגם     או  .(  )   

ם התהליך ניוותר עם צביעה מכאן נסיק )אינדוקטיבית( כי בסיוצביעה חוקית.    במילים אחרות, 

חזרנו על שלב זה כל עוד צבעים.     חוקית גם כן, וכפי שִנָמקנו קודם לכן היא תהיה בעלת 

 הכל.-סבבים בסך (   )  -, וכל שלב לוקח סבב אחד בדיוק, ולכן מדובר ב       
 

צביעה, ראה הערות - צביעה )או - -כלומר, נפעיל את רדוקצית הצבעים הסטנדרטית על המסילה ה  

הזמן של האלגוריתם שלנו -עוד חמישה )או שלושה( שלבים. כלומר, סךצביעה תוך - , ונקבל שוליים(

          -ש   10, כאשר הכונה הינהסבבים ( )       יהיה 
  . 

 

 מסקנה

וישקין, הדבר היחיד שבו נעזרנו הוא קיום אב לכל קדקוד. משמע, אלגוריתם -למעשה, באלגוריתם קול

כל  ) ולאו דוקא מסילה עץצביעה חוקית התחלתית וגם לגבי כל קלט שהוא וישקין נכון גם לגבי כל -קול

מזה... נרצה ממש אבל נרצה להשיג יותר  .צביע- אומרת, שכל עץ הוא -זאתאורינטציה(.  עוד נקבעה לו

 לצורך זה, ניעזר בפעולה נחמדה שתכף נכיר. צביעה של עץ.- למצוא 
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 .במקביל לכך שאני שלחתי אליהםכל אחד משכניי שלח את הצבע שלו גם כן,   

7
 גם שוקו. מותר  

8
 לא נספר בזמן הריצה. –ידי התהליכים, מה שכל אחד מבצע לאחר מכן -משלוח הודעות על –סבב   

9
 היא בלתי תלויה כי לו היתה קשת בין זוג קדקודים היינו מקבלים סתירה לחוקיות הצביעה ממנה התחלנו.  

10
 . כמעט בכל המקרים, אם לא צוין בסיס הלוגריתם, נניח כי מדובר בבסיס   



 shift-downפעולת 

נבצע את מהלכים )סבבים( ִבשלושה צבעים.  ( ) נצבע אותו תוך צביעה של עץ, - לאחר שקיבלנו 

 :   לכל  ,פן מבוזרו, באהאלגוריתם הבא

{  0}הקבוצה יותר מבין הנמוך  ( ) קבע הוא השורש,   אם  ① מדוע קבוצה זו  .{( ) } 

( )  -או ש  אינה ריקה?    -ו   0או שלא. בכל מקרה, תמיד יהיה ולו איבר אחד מבין {  0} 

  .קטןזה שהוא כמה שיותר , נבחר את ( ) שאינו 

( ) נקבע אינו שורש,   אחרת, אם  ②   ( ( )). 

 תהליך זה מניב לנו צביעה חוקית? מדוע
 

ימת שלכל קדקוד ישנם לכל היותר יומק היא חוקית shift-downהצביעה המתקבלת לאחר פעולת  :טענה

 .שני צבעים שונים מבין שכניו

 :הוכחה

( )   וישנו קדקוד     הצביעה אינה חוקית. כלומר, ישנו קדקוד נניח בשלילה כי  כך    

( ) -ש   כלומר, מכן נוכיח למקרה שהוא כן. -אינו שורש, ולאחר  נניח תחילה כי . ( )  

(( ) ) קיבלנו כי    ( )   ( ) הוא שורש,   אם .  , בסתירה לחוקיות הצביעה ( )  

( )  כי נקבל אז {  0}, בסתירה לכך שבחרנו צבע מבין ( )   לכן הגענו לסתירה . {( ) } 

יש הורה  או עלה שאינו שורש    בנוסף, לכל  חוקית. כן שלנו הצביעה כי נסיק ןומכא בכל מקרה,

הישן של  הצבע הוא אביו של החדש והצבע וילדים, הצבע החדש של כל ילדיו הוא הצבע הישן שלו,

שהוא שורש או עלה ניתן אף להדק   גובל בלכל היותר שני צבעים שונים. עבור   סביו. כלומר, 

 אבל בכל מקרה, זה עונה לנו על הדרישה. את החסם ולאמר שהוא גובל בדיוק בצבע אחד. 

 מסקנה

 .( )       של  גודל סדר צביעה תוך אותו- עבור עץ ולקבל  גם וישקין-קול אלגוריתם את לממש ניתן
 

 נוספת מסקנה

בהינתן עץ, ידי ִשמּוש בתוצאות שהשגנו עד כה. -נתבונן עתה בבעיה שונה, אך דרך פתרונה היא על

כלומר, קבוצה בלתי תלויה מקסימלית ביחס ההכלה.  – Maximal Independent Set – MISנרצה למצוא 

 .ימלי, כפי שניתן לראות בדוגמא מטהנשים לב שזה לאו דוקא גורר את היותה בעלת גודל מקס

 
 תלויה ֵמרבית ביחס ההכלה, אך לא ֵמרבית בגודלה-דוגמא לקבוצה בלתי – 4 איור

𝒗𝟎 

𝒗𝟑 

𝒗𝟏 𝒗𝟒 

𝒗𝟓 

𝒗𝟐 

𝒗𝟔 



תלויה. הוספת כל קדקוד אחר תגרור גם קיום תלות )צלע(, ולכן -הינה בלתי {1    }בדוגמא זו הקבוצה 

תלויה ֵמרבית )מקסימלית( ביחס ההכלה. נשים לב כי היא אינה בגודל ֵמרבי, שכן -מדובר בקבוצה בלתי

כמות האיברים, אך אף אחת מהן לא מכילה תלויה גם כן, וגדולה יותר ב-הינה בלתי {       }הקבוצה 

 כן במקרה זה שתיהן מקסימליות תחת יחס ההכלה. -את השניה, ועל

, כל קדקוד  בהינתן קבוצה ריקה צביעה חוקית של העץ. - , בהינתן MISתאר אלגוריתם למציאת נ

 מבצע במקביל:    

( ) האם  ① שימו לב חבר'ה, ושלח הודעה לכל שכניי: "  ? אם כן, הכנס אותי לקבוצה   

 אם לא, לנוח בינתים.ָיַדי!". -כבר נתפס על  -המקום ב   

( ) האם  –סים לפעול  ①לאחר שכל מי שבחר לפעול בשלב  ② ? אם לא, לנוח בינתים.   

אם לא, ? אם כן, לנוח.  -ִקבלתי הודעה משכן כלשהו שהוא כבר תפס מקום ב  אם כן, האם 

 . -להצטרף ל  

( ) האם  –סים לפעול  ②לאחר שכל מי שבחר לפעול בשלב  ③ ? אם לא, לנוח בינתים.   

? אם כן, לנוח. אם לא,  -אם כן, האם ִקבלתי הודעה משכן כלשהו שהוא כבר תפס מקום ב  

 (. , רק בהתאמה עם הצבע ②-)ממש בדומה ל    -להצטרף ל  

תלויה ֵמרבית ביחס -מדוע אכן מדובר בקבוצה בלתי. MISלאחר שלושה סבבים בלבד, קיבלנו  כלומר,

-תחילה, הוספנו את כל הקדקודים בעלי הצבע הראשון. קל לראות כי קבוצה זו הינה בלתי ההכלה?

תלויים בינם לבין עצמם, ואלו מביניהם אשר לא -כל שאר אלו בעלי הצבע השני הינם בלתי .11תלויה

באופן דומה עבור תלויה. -ועדין להוות קבוצה בלתי   -יוכלו להתוסף ל   הנוכחית  לים אף שכן מתוך כול

.  -, ולכן אינם יכולים להתוסף ל   כל מי שנותרו הם כאלו שיש להם ולו שכן אחד בתוך הצבע השלישי. 

 תלויה ֵמרבית ביחס ההכלה. -כלומר, קיבלנו קבוצה בלתי

 

 הערה

 סבבים.  ( ) צביעה חוקית, תוך - ידי יציאה מתוך כל -על MISניתן למצוא גם 

 גרפים בעלי חסם לדרגה

עבור עץ. ננסה להרחיב תוצאה  ( )       צביעה תוך - נחזור לתוצאה המקורית שלנו של מציאת 

נפעיל את  .צבעים במקום שלושה    , רק עם לדרגת קדקודיו  זו בעבור גרף כלשהו בעל חסם עליון 

 :   , במקביל עבור כל קדקוד האלגוריתם הבא

הוא האבא שלי.  1 -נניח לרגע שאנו בעץ וש  .    השכנים שלי, כאשר          1 יהיו  ①

( )  הצביעה -אז אבנה עבורו את תת הוא אבי, ושוב    -עתה, נניח ש  . 〈[    ]( )      〉 

 .   -הצביעה המתאימה. נמשיך כך עד ל  -נחשב עבורו את תת

( ) ביעה אחת: צהצביעות לכדי -עתה, נאחד את כל תתי ②  〈 1( )   ( )     ( )〉 . 

 

 .חוקית  הצביעה  :טענה

 :הוכחה

(   )-ש  כך        יםקדקוד ישנםנניח בשלילה כי הצביעה אינה חוקית. כלומר,  וגם    

 ( ) , ולכן נניח, ללא הגבלת הכלליות, כי הוא השכן  הוא שכן של   נשים לב כי . ( )  

( )1 נראה כי . 1   שבצענו עליו את האלגוריתם. כלומר,   הראשון של  , וזה (1 )1  

(1 ) -כבר יספיק בכדי להראות ש   1   אם . ( )   1   אז סיימנו. אחרת,  1           1 .

[1   ]( ) נניח בשלילה כי  [1   ]( ) . כלומר, [1    ](1 )   . אבל מעצם [1   ](1 )  

 י בצבע-1   -שונה מהתא ה   ( ) י בצבע -1   -כזה שהתא ה  הוא  1   בנייתו, האינדקס /הגדרתו

[1   ]( ) כלומר,  . (1 )  של אביו הזמני )לשלב הראשון בלבד( שהוא   ( 1)[   1] ,
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תלויה, לכל צבע כלשהו, וזאת ֵפרטנו -ולמעשה כבר הסברנו קודם מדוע קבוצת קדקודים בעלי אותו הצבע היא בהכרח בלתי  

 .עשרה בהוכחת רדוקצית הצבעים הסטנדרטית-בשורה הארבע



כן נסיק כי -איננה צביעה חוקית, ועל  -הגענו לסתירה להנחת השלילה שלנו ש  כלומר, בסתירה. 

 . , כנדרשצביעה חוקית  

 

האם היא מועילה לנו בכלל? בשביל מה אנו אוקי...שכנעת אותי, הצביעה החדשה היא חוקית. אבל 

 צריכים אותה?

 קצב מספר זה קטן:ננתח את מספר הביטים ליצוג כל צבע, ונראה באיזה 

| |    ⌊   | |⌋   ≈   ⌊   | |⌋    ⌊   (  ⌊   | |⌋)⌋   ≈   (⌊   ( )⌋  ⌊    ⌊   | |⌋⌋)

   ⌊   (  (⌊   ( )⌋  ⌊    ⌊   | |⌋⌋))⌋ ≈   (                      | |)

 . . .
≈
   (             . . .         | |     )     (      ) 

 

 , ושים ליצוג כל צבע בצביעה  כמות הביטים הדר – | |סבבים, כאשר  | |    -כ  , קיבלנו, תוך כלומר

(      )  ביטים ליצוג צבע. כלומר,  (      ) -שירדנו ל    (  (    ))
 ( )

       צבעים  ( )   

עוד                             תוך צביעה-   -ל   נוכל לרדת הסטנדרטית, הצבעים רדוקצית באמצעות מכאן,שונים. 

  ( )  (   ) ≈ ( )  הכל זמן הריצה שלנו יהיה -כלומר, בסךסבבים.  ( )   סבבים,  | |     

( )  ואם התחלנו מצביעה יחודית לכל קדקוד, נקבל כי סך זמן הריצה יהא   סבבים.       

 

 שו"ת

: מדוע היינו צריכים את כל זה? למה לא פשוט לצבוע באמצעות שיטת רדוקצית הצבעים שאלה

 הסטנדרטית מלכתחילה וזהו? 

צביעה                -   בשיטה שלנו קיבלנו זמן ריצה!  –: במילה אחת )או ליתר דיוק, שתים( תשובה

( )  -ב   סבבים. בגישה המוצעת לעיל, אשר אמנם בֵפרוש הינה יותר פשוטה וקלה להבנה,        

,  סבבים. אצלנו, היופי של התוצאה הוא שהיא אינה תלויה בכמות הקדקודים  (   )  -יהיה צורך ב  

  הוא מסדר גודל של   לעומת זאת, אם  היא הרבה יותר יעילה.  -קטנים ושאינם תלוים ב    ערכי ועבור 

(   )  -נעדיף את הגרסא הפשוטה יותר הרצה ב  כמובן ש,  √או אפילו מסדר גודל של    ( ) 

 √) -מאשר כזו הרצה ב  
√ 

קטנים נעדיף את השיטה שלנו, אשר עמלנו כה קשה   , אך עבור ערכי (

 להשיגה.

 ■ 

 


