
 תזכורת

ההודעות שלנו אינו חופשי כרצוננו כקודם, אלא מדובר  כלומר גודל – congestאנו מדברים עתה על מודל 

, וכך גם נרשה לקדקוד לשלוח את מספר (     ) מסדר גודל של כמה קצרות? בהודעות קצרות. 

דופק אשר מכוון את -כן, אנו מדברים הן על המודל הסינכרוני בו יש לנו מעין שעון-כמוהזהות שלו. 

כן, מנקודת מבט של -כמו .1אשר דומה יותר למה שקורה במציאותסינכרוני, -המערכת, והן על המודל הא

, מהנדסים על המערכת, אנו יודעים שישנו איזשהו פרק זמן ֵמרבי להעברת הודעה בין שני מעבדים שכנים

סינכרוניות מנקודת -, ובאמצעותו נוכל לנתח את זמן פעולת אלגוריתמים במערכות איחידת זמןונקרא לו 

   .ידוע למעבדים עצמםאינו מבט חיצונית בלבד, שכן פרק זמן זה 

כלומר, כמות  –כן, מעתה חשובה לנו לא רק סיבוכיות זמן הריצה, אלא גם סיבוכיות התקשורת -כמו

 בדומה לזמן הריצה, נרצה למזער אותה ככל הניתן. ריתם.כל אלגו במשך ריצתההודעות אשר נשלחות 

 

 ִסמּוִנים

את  ( )    -, ונסמן ב   רחוק ביותר ממנו בגרף לבין קדקוד   את המרחק בין  (   )   -נסמן ב  

באופן פורמלי: .  -המרחק בין שני זוגות קדקודים רחוקים ביותר ב  

   (   )        (   )        (   )      ( )

                                            

. 

 

 תרגיל לבית

( )    להראות כי   .   לכל  (   )      

 

 Broadcastבעית 

, נרצה להעבירה לכל שאר קדקודי 2 עם הודעה קצרה דיה     וקדקוד  (   )  בהינתן גרף 

  הגרף.

 

 אלגוריתם ההצפה

נבצע את האלגוריתם הפשוט ביותר אותו ניתן להעלות על הדעת: בכל שלב, נעביר את ההודעה הלאה, 

דקוד ההתחלה. כלומר בתחילה הקדקוד ההתחלתי שולח את אל עבר הקדקודים ברמת מרחק הבאה מק

, וכן 3לשכניו. לאחר מכן, כל אחד משכניו שולח אותה לשכניו  

, מקבל את ההודעה  כל קדקוד, למעט הקדקוד היוזם הלאה. 

  ר במילא מחזיק בַּהודעה אם קדקוד שכבואז מעבירה הלאה. 

אם כן, יוצא שכעבור אין זה מפריע לנו.  –מקבל אותה שוב 

ֵקי ד פ   (   )   סינכורני( או -יחידות זמן )במודל הא (   )   

ההודעה תגיע אל אחרוני הקדקודים, אלו שעון )במודל הסינכרוני( 

כן, סיבוכיות -כמו.  ממרכז הציבילזציה ביותר מרוחקים ה

    ∑התקשורת שלנו הינה 
         

 הודעות. (| |)  

 

                                                           
1
 אם כי לרוב דוקא נרצה לסנכרן )עד כמה שניתן( מערכות ותהליכים מבוזרים.    

2
| |כלומר      (    )  . 

3
 .   שכניי -שאלו הם שכניי  

 
 

סינכרוני זמן -במודל הא
התקשורת בין שני קדקודים 
עלול להשתנות, דבר אשר 
 מקשה עלינו לנסות לדמות את

 למערכת מסונכרנת. המצב

 ♥נשים 



 ףִשמּוש נוס

עוד תועלת מאלגוריתם ההצפה שלנו היא שהוא בונה לנו עץ פורש, כאשר כל קדקוד שמקבל את 

נדגיש כי הוא עושה זאת רק בפעם הראשונה  .בעץ ההודעה קובע את הקדקוד אשר שלח לו אותה כאביו

לא  סינכורנית-ברשת ., ואם ישנם מספר מועמדים, הוא בוחר מהם שרירותיתבה הוא מקבל את ההודעה

לא נוכל  סינכרונית-. לעומת זאת, ברשת אBFSיהיה מדובר סתם בעץ פורש, אלא בעץ מיוחד הנקרא עץ 

   לדעת זאת בודאות. 

 

 הגדרה

  . בנוסף,     הוא עץ וגם   אם עץ פורש ייקרא     גרף מושרה -גרף. תת (   )  יהא 

(   )  מתקים     אם הוא עץ פורש וגם לכל      מקדקוד BFSעץ ייקרא     (   ) . 

 

 .  שמושרש במקור ההודעה  BFSהוא עץ   אם המערכת סינכרונית אז  :טענה

 :הוכחה

   נראה כי 
(   ) -הוא תת   , כאשר  באינדוקציה על השלב     בעבור כל  (   )   

  .העץ הנבנה עד שלב זה

 :בסיס

   ּוב אֶֹפן מידי ,     
(   )      (   ) . 

 :הנחה

   י מתקים - -נניח שבשלב הַּ 
(   ) (   )  -כך שֶ     לכל  (   )      . 

     שהגענו אליו עד כה, משמע לכל   כלומר, לכל 
 . 

 :הוכחה

(   )  -כך שֶ     -, כל הַּ י-   -בשלב הַּ   .כבר מטופלים מהנחת האינדוקציה   

(   )   עם     יהי    )  -שֶ  כך      קיים אז .    
 ) וגם               

(    )    )  עם       בנוסף, לא קיים  .  
  ) (     )-כך שֶ     , כי   

                                 :נקבל שֶ  לכן . -מ    לא היה במרחק   -אחרת הינו מקבלים שֶ 

     
(   )       

(    )       
(    )      (   

 )      (   ) ,

 .כנדרש

 

 הערה

כאן בכך שברשת סינכרונית, כפי  סינכרונית בא לידי ביטוי-נשים לב שהשוני בין רשת סינכרונית ו ַא

סינכרונית, אמנם ייבנה עץ פורש, אך לא -, בעוד ברשת אBFSשהוכחנו לעיל, בהכרח תמיד ייבנה עץ 

 , שכן זמני התקשורת בין הקדקודים אינם ידועים לנו.BFSבהכרח עץ 

  :דוגמא

 הבא: (   )   נתבונן בגרף  

 



 
 שלו יהיה למשל: BFSעץ 

 
 , והשני הינו:BFSכן, נשים לב שלגרף זה שני עצי -כמו 

, עם זמני 𝑮דוגמא לגרף  – 1 איור
 התקשורות בין המעבדים

𝒗𝟐 

𝒗𝟑 𝒗𝟏 

𝒗𝟓 

𝒗𝟔 

𝒗𝟒 

𝒗𝟎 

 
 

  

4
4

  
4  

6  

 אפשרי 𝑮-ל   BFSעץ  2 איור

𝒗𝟐 

𝒗𝟑 𝒗𝟏 

𝒗𝟓 

𝒗𝟔 

𝒗𝟒 

𝒗𝟎 

 
 

  

4
4

  
4  

6  



 
 ידי האלגוריתם שלנו יהיה:-על אך לעומת שניהם, העץ אשר ייבנה

 
 .BFSשזה, כפי שניתן לראות, אמנם עץ פורש, אך הוא אינו עץ  

 

 האחר 𝑮-ל   BFS-עץ ה   – 3 איור

𝒗𝟐 

𝒗𝟑 𝒗𝟏 

𝒗𝟓 

𝒗𝟔 

𝒗𝟒 

𝒗𝟎 

 
 

  

4
4

  
4  

6  

העץ אשר נקבל באלגוריתם  – 4 איור
 שלנו

𝒗𝟐 

𝒗𝟑 𝒗𝟏 

𝒗𝟓 

𝒗𝟔 

𝒗𝟒 

𝒗𝟎 

 
 

  

4
4

  
4  

6  



Broadcast בעץ 

(| |) -זמן ו   ( )     במקרה כזה פשוט נבנה את העץ עצמו. זה יקח לנו    (   )   ( ) 

 הודעות.

 

Pipeline Broadcast בעץ 

אז נעביר תחילה את , כולן אצל השורש.           הודעות   עתה במקום הודעה אחת יש לנו 

השורש שערוץ התקשורת פנוי, ואז  מהשורש לבניו. לאחר ששלח את הראשונה, יבדוק   ההודעה 

ההודעה הראשונה תגיע . 4לנכדים. נמשיך כך הלאה   , ובמקביל בניו ימשיכו להעביר את   ישלח את 

( )     יחידות זמן, השניה כעבור  ( )     כעבור  , אשר תגיע לאחר   -יחידות זמן, וכלה ב     

     ( ) (| |  ) נשלחו בסך הכל כן, -כמו יחידות זמן.      נשים לב  הודעות. (   )  

ונשלחו  זמן ( )     , ּובֹו נקבל שאנו שולחים הודעה אחת תוך    שמקרה פרטי כאן הוא עבור 

 . הודעות ( ) 

 

 הכללה לגרף

אך מתעוררת  . לכאורה אותו האלגורית אמור לעבוד לנו גם כאן.(   )  עתה נתון לנו גרף כלשהו 

, ומתוך שליחת   נשלח את כיצד נתגבר על כך?  אז והיא שעתה תיתכנה התנגשויות בהודעות.  –בעיה 

(   )    הזמן יהיה -. סך          , עליו נוכל להעביר את BFSנבנה עץ     , וכמות     

(   )) ועוד    בעבור  (| |) ההודעות תהיה  . כלומר, BFS-בעבור שאר ההודעות בעץ הַּ  (| | 

 (| |  הכל. -הודעות בסך (| |   

 

 Convergecastבעית 

( ) וערכים בינאריים   המושרש בקדקוד   בהינתן עץ  , נרצה לחשב את    לכל קדקוד  {   } 

⋀ ( )
         

 5שהוא יהיה גימום ( )̂ נשמור גם שדה     נבצע זאת כך: לכל ולהחזיק בתוצאה בשורש. 

, לאחר שקיבל את    כל קדקוד . 6 -העץ המושרש מ  -הנמצאים בתתים - -של כל הַּ  ( )̂ -על כל הַּ 

( ) באשר  ( )̂ כל  ( )̂ , מחשב את 7     ( )   ̂(  )  ., ושולח אותו לאביו(      )̂    

( ) ⋀, שהוא בדיוק הגימום ( )̂ בסוף נחזיר את 
         

הנכונות ברורה כאן. אם כן,  של הכל, כפי שרצינו. 

הודעות,     הודעות, שזה הרי  | |זמן, ונשלחו  ( )     כעומק העץ, כלומר יקח לנו? כמה זמן זה 

דּוב ר בעץ.   היות ּומ 

 

 הכללות

 נתאר מספר כיווני הרחבה לבעיה:

.  לא רק ו, למחצה-חבורהמהווה  מוגדרת שיחד עם האיברים עליה היאאפשר לבצע כל פעולה   (א)

 .        למשל: 

 .8{   }במקום רק  {       }אפשר להרחיב את טווח הערכים שלנו להיות   (ב)

                                                           
4
בשביל  שבו, סינכרוני-נשים לב שכל מה שאנו אומרים כאן לגבי האלגוריתם הנ"ל תקף הן במודל הסינכרוני והן במודל הא  

יעביר הלאה  יקרא אותה ואז להעביר הודעה הלאה אנחנו רק מודאים שערוץ התקשורת פנוי, והלאה הקדקוד שקיבל אותה
 בערוצי התקשורת הפנוים, ואם לא פנוים ימתין עימה אצלו.  

5
 וגם.   –  הפעלת הקשר הלוגי   

6
( )̂ ואם אין לך בנים )כלומר, הינך עלה( אזי נקבע      ( )  . 

7
 .   מכל אחד מבניו  ( )̂ כלומר קיבל את   

8
 .  לא תגדלנה יותר מדי את הערכים חיבוראבל במקרה כזה עלינו לודא שפעולות כדוגמת   

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%94


סינכרונית תוך -ברשת אזמן.  (   )    עצירה תוך נשלח הודעה ּונ וַּדא ברשת סינכרונית   (ג)

   (   ) ו דּוא מתבצע לאחר שליחת ההודעות.      יחידות זמן, כאשר הַּ

 

Pipeline Convergecast 

ית הערכים - . המטרה היא שבשורש תהיה ( )     ( )   ( )  ביטים   יש     לכל 

⋀  ( )
         

 ⋀   ( )
         

   ⋀   ( )
         

( ) ̂  נגדיר לכן, לקודם בדומה .  ⋀  ̂ ( )

     ( )  
             

,       כל בעבור ,

( ) ̂ ועבור העלים נגדיר  ושלח לאביו את  שלו ( ) ̂ כל קדקוד שכבר חושב לו  .( )   

זמן, בעבור  ( )     -נידרש ב   ( ) ̂ כלומר, בעבור חישוב . ( ) ̂ ישלח גם את  ( )   ̂    ( ) ̂ 

( )     -( של צעד אחד, כלומר נידרש ב  Delayיהיה לנו עיקוב ) ( ) ̂ חישוב   ( ) ̂ זמן, לחישוב    

( )     נצטרך  ( )     -נזדקק ל   ( ) ̂ זמן, וכן הלאה.. עד שלחישוב     היות  זמן.     

( )     -והאלגוריתם שלנו הוא מבוזר, נזדקק בסך הכל ל   נכונות האלגוריתם נובעת  זמן.     

הודעות ואישור קבלתן   עם  Broadcastלאחר מכן נבצע אינדוקטיבית על גובה העץ. 

(Acknowledgment) כדי שבעצם נוכל להודיע לכל שאר הקדקודים שסיימנו את העבודה, ועתה נוכל ,

 . לפנות לביצוע מטלות אחרות או לנוח אם התעייפנו או שסתם מתחשק לנו

 

 Upcastבעית 

מפוזרות בקדקודים, כאשר יכולות להיות מספר הודעות באותו  הודעות  . יש לנו  ושורש   נתון לנו עץ 

 עתה יש לנו שתי אפשרויות:הקדקוד. 

 בונה וקטור   כל קדקוד יודע מה מספר ההודעות שבבעלותו. כל קדקוד  – ההודעות ממוספרות

( )   מתקים:       טה ביטים, כאשר בכל קוארדינ  של  במקור החזקתי את    

( ) ̂ מסוים יש   -אם ל   pipeline convergecast-במהלך הַּ .   ההודעה  אז הוא ישלח    

. זה ההודעות  יהיו לשורש כל  pipeline-בסוף הַּ .  ולא   כאן הוא   ̂ , כאשר 〈    〉לאביו את 

 הודעות.     -זמן ו    יקח 

 שמדובר , לשם פשטות,מניחים אנו זה במקרה מקרה יותר כללי. –ממוספרות  אינן ההודעות 

יש פריט שהוא טרם   -, אם ל     לכל  –במערכת סינכרונית. במקרה כזה ננהג באופן הבא 

 הוא ישלח את הפריט.  –שלח אל אביו והקו אל אביו פנוי 

 במקרה בו ההודעות אינן ממוספרות.מכיון שהמקרה בו ההודעות ממוספרות די פשוט, נתמקד 

 

  יש   -ל      בכל זמן       נניח שלכל . 9     . יהיו ( )   ונניח     יהא  :טענת עזר

 פריטים.   יש   -ל        פריטים. אזי בזמן 

 :הוכחה

  . על קלה באינדוקציה 

 

 ִסמּוִנים

 נכניס את הַּס מּונ ים הבאים:

o  ( ) – העץ המושרש ב  -קבוצת ההודעות אשר מפוזרות בקדקודי תת- . 

o    ̂( ) – העץ המושרש ב  -גובה תת- . 

o     ̂(  ) – כלומר  מבני    העץ המושרש באיזשהו -גובה תת , (  ) , כאשר נניח כי   

 .  הם כל ילדי            

 

                                                           
9
 הודעות.    -היא נקודת הזמן שממנה התחילו להגיע ל    בעצם   



( )̂ בַּז מן  |( ) |    ּול כֹל     לכל  :טענה  פריטים.   לפחות   יש אצל      

 :הוכחה

 .( )̂  באינדוקציה על

 :בסיס

  ̂( )  . , והכל סבבה במובן הריקהוא עלה  . כלומר,   

 :הנחה

 פריטים.   ( לפחות |(  ) |     )לכל         יש בַּז מן    של בן    שלכל נניח

 :הוכחה

של טענת העזר ההנחה . {|(  ) |  }       נגדיר: . |( ) |    יהא 

מטענת העזר נובע שבזמן .     -ו         עם הזמן   ואביו    מתקימת עבור 

 נחלק למקרים:פריטים.    לפחות   -יש ב        

  כך שֶ       אם קיים-| (  )| הזה בַּזמן  , ּובַּמקרה    . אז   

 . פריטים  יש   -ל              

  מתקים:       אחרת, לכל   | (  )| אזי בַּזמן .   

   (     )     (      )     (     )       

 
 
                            

 
                                  

 
                                         

   יש     

 פריטים.   הפריטים, ּוב פ רַּט יש לו  |( ) |את כל   -ל  

 פריטים.   יש לפחות   -בכל מקרה ל   כלומר

 

 מסקנה

( )     תוך   . ההודעות  זמן הגיעו לַּשורש כל      

 

BFS מבוזר 

נראה שני אלגוריתמים: אלגוריתם סינכרוני. -במודל א BFSהבעיה הבאה שנביט עליה היא בנית עץ 

 פורד המבוזר. -דיקסטרה המבוזר ואלגוריתם בלמן

 

 ִסמּונים

( )  . כלומר,  -מ    לציין את כל הקדקודים במרחק בדיוק  ( )  זר בַּס מּון ֵנע    {    |   (   )   } ,

, ּוב אֹופן פורמלי:            מן השורש   לציין את הללו אשר נמצאם במרחק לכל היותר  ( ) ̂ ּובַּס מּון 

 ̂ ( )  {     |    (   )   } . 

 

 אלגוריתם דיקסטרה המבוזר

שהם  –שכניו דעות לשולח הו   שלנו, נתחיל ממנו. קדקוד השורש, שהוא יהיה  ינתן קדקוד התחלתי בה

בניו. כל בן, לאחר שמקבל הודעה מאביו, שולח בחזרה הודעת אישור בעצם יהפכו עתה להיות 

(Acknowledgmentלאחר שהשורש קיבל הודעות אישור מכל אחד מילדיו, הוא שולח .) " בניי, הם הודעה

לעץ שבנינו  10כל שכן שטרם הצטרףלשכניו.  עתה, כל אחד מבניו שולח הודעה ".המשיכו אתם בדרכי!

 ֵניב  כל אחד מ  ממנו קיבל הודעה כאביו בעץ, ומחזיר הודעת אישור אליו.  11מצטרף לעץ, קובע את הקדקוד

מן הנכדים החדשים, מעביר הודעות אישור אלו לשורש.  השורש, לאחר שקיבל את כל הודעות האישור

כאשר השורש מקבל הודעות אישור מכל בניו, רק אז הוא מודיע על תחילת הפאזה הבאה. כלומר, 
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 עצמו.    בעצם בשלב זה יש רק קדקוד יחיד מבין השכנים שהוא כבר בעץ, הלא זה   
11

 במידה ויש כמה שכאלו ניתן לברור שרירותית.    



( ) ̂   בעבור  BFSעץ     ( נבנה(   )       )ית - -בפאזה הַּ 
ית -   -, ואז בתחילת הפאזה ה

,   על גבי צלעות  Broadcastשולח סנכרן של המערכת שלנו, השורש, שהוא בעצם מכהן בתפקיד המ

הודעת חקירה לכל שכניהם. כל שכן מקבלים הודעת התחלת הפעולה זו, הם שולחים    וכאשר עליי 

( אם הוא פנוי להצטרף לעץ והוא החליט על העלה אשר שלח לו Ack – Acknowledgmentעונה ב אישור )

( או אם הוא פנוי להצטרף לעץ Nack – Not Acknowledgmentאו לחילופין עונה בדחיה ) 12הודעה כאביו

כל שכן שאישר הופך את העלה שהוא בחר  .13אף החליט על עלה אחר כעל אביו או אם הוא כבר בעץ

שור או דחיה מכל שכניו, הוא שולח אישור לאביו, אשר גם הוא . לאחר שכל עלה קיבל הודעות אי14לאביו

ין לכל שאר ילדיו וכן הלאה וכן הלאה, עד שנגיע לשורש. לאחר שהשורש מקבל הודעה מכל בניו, ממת

ְצ'מע, אצלי אין הוא יוזם את השלב הבא. התהליך נעצר כאשר השורש מקבל הודעות מכל אחד מבניו ש"

 .BFS, ובשלב זה אנו כבר יודעים שהתקבל אצלנו עץ "יותר מה לחקור למטה

 

( ) ̂   בעבור  BFSהוא עץ    ית - -הפאזה הַּ לאחר  :טענה
 . 

 :הוכחה

 .   באינדוקציה על

 :בסיס

 , ברור.    

 :הנחה

( )   ̂   בעבור  BFSהוא עץ      ית -   -ה לאחר הפאזהנניח ש
 . 

 :הוכחה

     |הוספנו כמות צלעות ככמות הקדקודים שהוספנו, כלומר, אם קודם היו 
|    

   |צלעות, אז עתה ישנן 
| כן, בעבור כל קדקוד שהוספנו גם הוספנו -. כמוצלעות   

קדקוד אשר נוסף זה עתה   יהא . עץ פורש   קשיר. כלומר,    צלע שמגיעה אליו, ולכן 

       ית. אם כן, ישנו איזשהו קדקוד - -בסיום הפאזה הַּ 
( ) -כך שֶ     -ו   היות .  

(   )  לא התגלה קודם לכן, נובע כי          
כן, היות והוא -. כמו(   )

(   )  התגלה זה עתה, נובע כי        
(   )  . לכן (   )       

(   ) .

עבור כל שומר מרחקים בעבור כל הקדקודים החדשים שנוספו עליו.    כלומר, העץ 

משמר מרחקים בעבור כל הקדקודים    לכן תנה המרחק, והששאר הקדקודים לא 

( ) ̂   עבור  BFSהוא עץ    אותם הוא פורש. כלומר, 
. 

 

 מסקנה

 .  של  BFSהתקבל עץ ית, -(   )   -לאחר הפאזה הַּאחרונה, שהיא לכל היותר הפאזה הַּ 

 

 ִנתּוֲח האלגוריתם

יחידות   -יחידות זמן כדי להגיע מעלה עד לשורש ו    -ית נדרשנו ב  - -בפאזה הַּ פאזות.  (   )   ישנן 

זמן בכ די להגיע מטה עד לעלים. כלומר, סך זמן הריצה הינו 

    (   )  

∑   
   

יחידות זמן.  ((   )    )  

 ((   )     ) שזה  וַּמטה הודעות מעלה ( ) לכל היותר  בכל פאזה נשלחותכמה הודעות נשלחו? 
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קדקוד יכול להתלבט בין מספר עלים, אך בהכרח הוא יבחר אחד מהם כאביו, ההחלטה בנוגע ללבטיו הינה שרירותית, ככתוב   

 .  11לעיל בהערה 
13

 ".  שמע אבא, רוצה להיות הבן שלי?כלומר הוא אבי אחד העלים. "  
14

    שהוא מחזיק לשם כך.  בשדה להיות אביו של העלה הנבחר  Id-כלומר מכניס את הַּ   



הודעות גילוי צאצאים חדשים, שכן כל הודעות החקירה הינן על  (| |) -הכל כ  -ישנן בסךבנוסף, הודעות. 

(, שכן       ( או בין שנים ברמות עוקבות )    גבי קשתות משני קדקודים באותה הרמה )

       
   (   )             (   )

  (     )  (       )

                           

| |) הכל נשלחו -לכן בסך .  הודעות.  ((   )      

 

 מטרה אידיאלית

אבל זו, הודעות.  (| |) זמן עם  ((   )   ) תוך  BFSמה שנרצה זה למצוא אלגוריתם הבונה עץ 

 לפחות בעת הקלדת מילים אלו, עדיין בעיה פתוחה.

 

 פורד המבוזר-אלגוריתם בלמן

, אשר אמנם יפעל ב פ חות זמן, אך תהיה לו בעיה אחרת, עליה נדבר BFSנתאר עוד אלגוריתם לבניית עץ 

אשר מיועד   נתחיל מקדקוד מסוים בהמשך. במקום להקדים את המאוחר, פשוט נציג את האלגוריתם. 

( ) -שולח הודעה לכל שכניו שֶ   שייבנה.  BFS-להיות השורש של עץ הַּ  כל קדקוד אחר מאתחל .   

 ( ) ( ) בודק האם  ( )   -מ   ( ) קבל הודעה שמ  כל קדקוד .      ( ) . אם לא, הוא   

( ) לא עושה דבר. אם כן, הוא מבצע    ( ) ( ) וגם     שכניו  15ּול כֹל שאר  -ומודיע ל     

שלנו, ֵפרּוש הדבר יהיה שהכנסנו את הצלע  BFS-כאשר נדבר על עץ הַּ . "אבי!הינך    מעתה אתהש"

 .  והסרנו את הצלע שהיתה מהאב הקודם של  לַּעץ (   )

 

( ) יש ערך   -אם בשלב מסוים במהלך הריצה ל   :1ת עזר טענ שבנינו עד כה   הגרף -אז בתת   

( ) באורך   -ל    יש מסלול בין   . 

 :הוכחה

 . ( )   נראה זאת באינדוקציה על הערך 

 :בסיס

 ., ברור    

 :הנחה

( ) בעל ערך     שלכל נניח    -הגרף שנבנה עד כה מ  -קיים מסלול בתת     

 .  -ל  

 :הוכחה

( )  ערך עם    יהא      יהא  .בשלב מסוים בריצת האלגוריתם (   )   

( ) בתום שלב שליחת ההודעה  . של  16האבא הנוכחי    ( )       . 

(   ), והרי     באורך   -ל    -מ    -ב    מהנחת האינדוקציה קימת מסילה      

החל מהשלב הזה והלאה, אם .   באורך   -ל    -היא מסילה מ   {(   )}  ולכן 

  החלפנו את האב של , אז ֵפרּוש הדבר הוא כי   -מ   (   )מתישהו נוריד את הצלע 

, ואז מאותו הטיעון רק ששימש בתפקיד האב עד כה  במקום     להיות איזשהו 

  .  -ל    -נקבל שישנו מסלול באורך שיכול רק לקטון מ    במקום   עם 

 

( ) -חישבו את הַּ  ( ) ̂   יחידות זמן כל הקדקודים   לאחר  :2ת עזר טענ    (   ). 

 :הוכחה

 .  נראה זאת באינדוקציה על 

 :בסיס
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 .  פועלים בהתאם  -ו    , ואז  שהיה האב הקודם של   -ו לַּ   -, אלא מספיק להודיע ל  ( ) למעשה לא חובה להודיע לכל   
16

( ) כלומר כרגע     בזה עתה.    -מ    -, וקיבלנו הודעת האבהות ל    



 .17הכל אחלה –שורש  

 :הנחה

את                            חישבו ( )   ̂   יחידות זמן כל הקדקודים     שלאחר נניח 

( ) -הַּ     (   ) . 

 :הוכחה

, ולכן מהנחת האינדוקציה מתקים ( )   ̂   אז הרי  ( )    אם  .( ) ̂   יהא 

 ( ) כך ֶשמהנחת האינדוקציה    של   אז ישנו שכן  ( )    אם  .(   )   

(   )  מתקים    ( ) שלח   באותה נקודת זמן  .יחידות זמן    לאחר      

               כלומר, לאחר. לכל היותר כעבור יחידת זמן נוספת  שהגיעה אל   -הודעה ל  

( ) יחידת זמן נוספת נקבע לכל היותר  ( ) וגם       ( )                   ן, ולכ  

 ( )  ברור שהוא לא יגדל, אךמדוע? .  יישאר להיות  ( ) כן, -כמו .(   )     

  -נניח בשלילה שכן. מן הטענה הקודמת נובע שישנה מסילה ב   האם יתכן שהוא יקטן?

 . ( )   ̂   -, בסתירה לכך שֶ  -ל    -מ     באורך 

 

 שו"ת

 , אבל מתי נעצור? BFS: בסדר, אני מאמין שאנו אכן בונים עץ שאלה

הּוי עצירה. למרות זאת, מנקודת מבט חיצונית על המערכת אין לנו כאן ז   –: אכן ישנה בעיתיות תשובה

  נוכל למצוא נקודת זמן בה כבר בודאות הושגה מטרתנו.

 

 . שבנינו הוא עץ פורש של   הגרף -יחידות זמן תת (   )   לאחר  :3טענת עזר 

 :הוכחה

ות זמן אנו יחיד (   )   . כלומר, כעבור ( )(   )   ̂   בהכרח     נשים לב שלכל 

ודאים שישנו אב יחיד, כלומר מכניסים רק ואנו תמיד מ    נוגעים בכל הקדקודים, כאשר לכל 

 קשיר.  , ולכן 19 -ל    -מ    -מסלול ב      יש לכל  1מטענת עזר .  -ל   (  ( ) ) 18צלע אחת

|  |, ולכן    כמות הצלעות היא צלע ממני לאבי, בעבור כל קדקוד  עץ   לכן .     

 . פורש של 

 

 .BFSהוא עץ   יחידות זמן  (   )   לאחר  :4טענת עזר 

 :הוכחה

( )(   )   ̂   נובע שלכל  2יחידות זמן מטענת עזר  (   )   לאחר  מתקים    

 ( ) (   )  באורך   -ל    -מ    -נובע שאכן ישנו מסלול ב   1מטענת עזר  .(   )      ,

(   )  כלומר  , ולכן כל מסלול בו יכול רק  גרף מושרה של -הוא תת  אבל . (   )   

(   )  להתארך, כלומר  (   )  . מכאן: (   )      נובע כי  3. מטענת עזר (   )   

 .BFSהוא עץ פורש, ויחד עם זאת נסיק כי הוא עץ 

 

 שו"ת

יודעים מתי עוצרים, מה פתאום עכשיו מדובר על זה שאנו  רגע.. קודם אמרנו שאנחנו לא : רגע,שאלה

 יחידות זמן? (   )   עוצרים לאחר 

                                                           
17

  http://images.globes.co.il/Images/NewGlobes/big_image/2012/457773-575.jpg   
18

    .יחידצלע זו עלולה להשתנות במהלך שלבי הבינים, אך תמיד תישאר בדיוק אחת שכזו, היות ולכל קדקוד אב   
19

( ) ולמעשה אף ידוע לנו כי אורכו        , אך אין אנו צריכים זאת כרגע. 

http://images.globes.co.il/Images/NewGlobes/big_image/2012/457773-575.jpg


מנקודת מבט חיצונית, אנו יכולים לקבוע שכעבור כך  –ני דק, אך מהותי נשים לב שישנו כאן שוֹ : תשובה

, 20עצמם למעבדיםשלא ידוע הוא מושג יחידת זמן , אך המונח BFSּוכך יחידות זמן האלגוריתם בנה עץ 

  .ומשמש אותנו רק כאשר אנו באים מנקודת מבט גבוהה לנתח את המערכת

 

 פורד-סיכום בלמן

(   )   , וראינו שהוא עושה זאת תוך BFSהוכחנו שהאלגוריתם שלנו אכן בונה עץ  יחידות זמן.   

 גוררתקטן אז הוא קטן לפחות באחד. כל הקטנה  ( ) בכל פעם שהערך  { }    עבור כל קדקוד 

קטן בכל פעם לפחות באחד, ישנן לכל היותר   ( ) -נשים לב שהיות ו   .שכניו     -ל    -מ  שליחת הודעה 

  (   )    (   ) , כלומר סך כמות ההודעות אשר תישלחנה ( ) הקטנות של  ( )      

      ∑לכל היותר  היא
               

   ∑    
         

    | |   (  | |). 

 

 סינכרוני-א BFSסיכום 

 סינכורנית:-ברשת א BFSנסכם את האלגוריתמים שראינו עד כה למציאת עץ 

o  זמן עם סיבוכיות תקשורת של  ((   )    ) לוקח  –דיקסטרה (| |       (   )) 

 הודעות.

o עם סיבוכיות תקשורת של  22ללא ז הּוי עצירה 21זמן ((   )   ) לוקח  –פורד -בלמן

 (| |  הודעות. (  

o  לוקח ש 23דטרמיניסטיאלגוריתם ישנו   (   ) | |-זמן ו   (    √)     .הודעות (    √)   

o שלוקח  24קיים אלגוריתם אקראי (   (   ) | |) זמן ו שולח  (             ) . 

o  לאחרונה הופיעו אלגוריתמים יותר מהירים ל ח שּוב מקורב של עץBFS אך גם הם לא הצליחו ,

 הודעות.  (| |) זמן עם  ((   )   ) של המיוחלת להגיע לתוצאה 

 

DFS מבוזר 

    כל קדקוד מחזיק באסימון ויוזם את האלגוריתם.     הרגיל, קדקוד  DFS-בדומה ממש לַּ 

לאחר שקיבל אישור  שמחזיק באסימון שולח הודעה על כך לכל שכניו, וממתין לא שור הקבלה מצידם.

אחרת, הוא   -הוא מעביר את האסימון ל  אשר טרם נכנס לעץ,     קבלה מכולם, אם יש לו שכן 

. אם הוא רוצה להחזיר את האסימון לאביו, אך דהינו, מחזיר את האסימון לאביו – back-trackingמבצע 

 כן האלגוריתם יעצור. -אין לו אב, סימן שהוא השורש, ועל

זמן על כל אחת  ( ) לקדקוד לשליחת ההודעה ולקבל אישור קבלה עליה ועוד  ( ) כמה זמן זה יקח? 

-זמן בסך ( ) , כלומרים, על גבי כל אחת מן הצלעות. יההודעות שהועברו, באחד משני הכיונים האפשר

הודעות      עדכון ומקבל הודעות      שולח     כל קדקוד מהי סיבוכיות התקשורת? הכל. 

נשלחה הודעה  אשר נבנה DFS-על כל צלע של עץ הַּ בנוסף, הודעות.  (| |) , שזה אישור קבלה

(   )  המעבירה את האסימון הן בכיון הלוך והן בכיון חזור, כלומר עוד  לכן מדובר הודעות.  ( )  

| |) בסך של    )  הודעות. (| |)  
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   הוא היה ידוע, הרי שפשוט היה ניתן לאמר שמדובר במערכת סינכרונית. ואילו  
21

    .( )(   )   ̂   כי הרי   
22

ֵני הַּ כפי שמפורט ב         שו"תים לעיל.ש 
23

    .כאןמתוך מאמר של ברוך אברבוך. המאמר זמין לא למדנו אותו במסגרת הקורס.   
24

    .כאןסאקס. המאמר זמין  קימישמיר, דוד פלג ו-מתוך מאמר של ברוך אברבוך, בועז פזגם כן לא נלמד במסגרת הקורס.   

https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WTTRfLUU2QlN6ZlU/
https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WdnRQNVRkbEI2OW8/


 הגדרה

,     הצלעות. בהינתן  על שליליים-אי משקולות מתן פונקצית       גרף ותהא  (   )  יהא 

(  ) נסמן:   ∑ (  )
     

      

 אם הוא:( MST)פורש מזערי -עץיקרא   של  (    )  גרף מושרה -. תת

 . עץ פורש של   (א)

 וגם

(  ) ם יקיתמ (     )   לכל עץ פורש אחר   (ב)   (   ). 

 

אזי לא קיים עץ פורש  . -ב   25הצלע הכבדה ביותר ממש    מעגל ותהא     יהא  :1ת עזר טענ

 . הכולל את   של מזערי 

 :הוכחה

הינו יער בין  ({ }     )אז  .    -כך שֶ  (    )   נניח בשלילה שישנו עץ פורש מזערי

מתפרס הן   אז המעגל . 26 -ּוב    -ב   , ונסמן את שתי קבוצות הקדקודים של העצים בושני עצים

  -מ   ות החוצותלעצ 27שתילפחות ולכן הוא כולל   -וחלקו ב    -, כלומר, חלקו ב   והן על   על 

{ }     )   נגדיר: . 28  מלבד  -ל    -מ      כלומר, ישנה צלע חוצה.  -ל   הורדנו . ({  } 

כן, נותרנו עם -צלע חוצה בין שני עצים והוספנו צלע חוצה אחרת, ולכן הקשירות נשמרת. כמו

         מהו משקלו?עץ פורש.    לכן , כי הרי הורדנו צלע והוספנו צלע.    אותה כמות צלעות 

 (   )   (  )   ( ) ,     וגם   במעגל  ביותר הכבדה הצלע היא  -שֶ  ניזכר .(  )  

(  )  ולכן   ( ) (   ) , כלומר      (  )   ( )   (  ) , בסתירה לכך (  )  

 הוא עץ פורש מזערי.   -שֶ 

 

 קיים עץ פורש מזערי יחיד.  -אזי ב   .29חד ערכית-פונקצית משקולות חד  הא ת :2ת עזר טענ

 :הוכחה

, 30בצלע אחת לּונשים לב שהם שונים ו  .     יח בשלילה שישנם שני עצים פורשים מזעריים ננ

|      |ולכן  הצלע הכבדה          תהי כולל מעגל.  (        ), כלומר   

ביותר ממש במעגל. ישנה כזאת במשקל ממש כבד יותר מן האחרות, היות ומהשקלים יחודיים. 

, בסתירה   -או מ    -הגיעה או מ    לא שיכת לאף עץ פורש. אבל   מן הטענה הקודמת נובע כי 

לכן לא יכול להיות יותר מעץ פורש מזערי אחד. קיים עץ פורש מזערי היות לטענה הקודמת. 

גרפים של -. בנוסף, ישנה כמות סופית של תתיDFSאו עץ  BFSוקיים ולו עץ פורש אחד, למשל עץ 

, ולכן כמות סופית של עצים פורשים, ולכן קיים אחד מתוכם שהוא בעל המשקל המזערי, ולכן  

 . כלומר, ישנו עת פורש מזערי לגרף, והעץ הפורש הזה הוא יחיד. MSTהוא אכן 

 

 ידול המערכתמ

יודעים את נניח ששני הקצוות של כל צלע בגרף המבוזר שלנו.         נמדל את פונקצית המשקל

( )  מספר זהות  (   )  משקלה. בנוסף, נגדיר לכל צלע  , וקל לראות שמספר 〈( )   ( )  〉 

עתה, נגדיר יחס השואה בין שתי צלעות, והוא יהיה היחס הלקסיקוגרפי הנותן די לכל צלע. חּוזה הוא אכן י  

צית המשקל שלנו להיות כך נכריח את פונקחשיבות ראשית למשקל וחשיבות משנית למספר הזהות. 
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 במשקל קטן ממש )ולא שווה( ממשקלה.    -כלומר, כל צלע אחרת ב    
26

 .       משמע,   
27

 גבי צלעות המעגל, או עם כיון השעון או כנגדו.  -על  -לקדקוד ב    -כי הרי מדובר במעגל, וישנן שתי דרכים להגיע מקדקוד ב    
28

 צלע חוצה.    הרי גם   
29

 נותנת משקל שונה לכל שתי צלעות.      
30

י ם.     תַּ  ולמעשה לפחות ב ש 



, ולכן נניח מעכשיו שפונקצית המשקל היא 31יחודית לכל צלע, שכן לא יתכן שויון ביחס הלקסיקוגרפי הנ"ל

כן, עץ פורש מזערי תחת סדר השואה זה הינו גם עץ פורש מזערי תחת השואת -כמו .יחודית לכל קדקוד

בנוסף, היות ואנו . היחס הלקסיקוגרפי כן נוכל לחפש עץ פורש מזערי כעת תחת-, ועלהמשקלים בלבד

 32צלע הוא לכל היותר כל משקל מוגבלים בכמות המידע המותרת לנו להעברה בין קדקודים, נניח כי

  די ל יַּצ גֹו.כ  ביטים ב   (     ) -פולינומיאלי בכמות הקדקודים, ולכן אנו נדרשים רק ב  

מביטים על משקלי הצלעות בכל עץ, כן, כאשר אנו משווים בין המשקלים של שני עצים פורשים, אנו -כמו

, כאשר ההשואה הכי קטן באחד אל מול ההכי קטן בשני –ממוינים מקטן לגדול, ומשווים אותם לפי הסדר 

מי מבין העצים  . ברגע שהגענו לשובר שויון, נדעמתרחשת לפי יחס הסדר הלקסיקוגרפי שתיארנו לעיל

 הוא בעל המשקל הקטן יותר.

 

 מבוזר עץ פורש מזערי

נתאר אלגוריתמים  .  , נחפש עץ פורש מזערי      ופונקצית משקולות  (   )  בהינתן גרף 

ג ממגבלת גודל ההודעה רֹוח  ן נַּאשר ישוו בכל פעם משקולות של שתי צלעות, ולא של קבוצות צלעות, פֶ 

 . ים כבר יהיה יותר ממה שמותר לנו לשלוח-  של  הרב כמות, כי שרשור של המותר

 

 הגדרה

של  33מזעריהפורש ה-עץה (    )  פונקצית משקל ויהא        גרף, תהא  (   )  יהא 

  -את הצלע החוצה הקלה ביותר מ  ( )     -נסמן ב  . פרגמנטי ק רא   קשיר של    גרף-. תת 

 לשאר הגרף.

 :דוגמאות

  הבא:  (   )  נתבונן בגרף הממושקל 

 
 מזערי יחיד: (    )   המשקלים בו י חּוד י ם, ולכן קיים עץ פורש
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 כי זה היה גורר שויון במספרי הזהות של צלעות שונות, בסתירה לכך שמספר הזהות י חּוד י.    
32

ידי חלוקה למספר הודעות, אך אלו נושאים יותר מסובכים ולא נתעסק -ישנה אפשרות לטפל במשקלים גדולים יותר, למשל על  

 בהם.  
33

 'ה' הידיעה עקב כך שהוא יחיד, כפי שֵפרטנו ונימקנו קודם לכן.    

 𝑮 דוגמא לגרף ממושקל – 5 איור

𝒗𝟐 

𝒗𝟔 

𝒗𝟏 

𝒗𝟓 𝒗𝟒 𝒗𝟑 

𝒗𝟎 

5  

   

4
4

  

6  



 
 עתה נוכל לראות מספר פרגמנטים שלו, כגון:

 

 

 𝑮עץ פורש מזערי של  – 6 איור

𝒗𝟐 

𝒗𝟔 

𝒗𝟏 

𝒗𝟓 𝒗𝟒 𝒗𝟑 

𝒗𝟎 

5  

   

6  

דוגמא ִלפ רגמנט  – 7 איור

 קדקוד בודד – 𝑻של 

𝒗𝟎 

עוד דוגמא ִלפ רגמנט  – 8 איור

 כולו  𝑻וזה  – 𝑻של 

𝒗𝟐 

𝒗𝟔 

𝒗𝟏 

𝒗𝟓 𝒗𝟒 𝒗𝟑 

𝒗𝟎 

5  

   

6  



 
 

 MSTדרכי מציאת 

 נתאר מספר דרכים וכללי מפתח במציאת עצים פורשים מזעריים.

 כל עוד קיים מעגל, מצא מעגל כלשהו בגרף, ּומ חק את הצלע הכבדה ביותר בו. 

 ( )    . כל עוד הגרף שלנו אינו קשיר, הוסף את  התחל מפרגמנט כלשהו  

 .לפרגמנט

ֵנב נַּה לנּו עץ פורש מזערי.ש  מדובר ב    תי גישות שונות, אך שתיהן תַּ

 

בשלב מסוים מתקים:                      ידי -אשר נבחרה על    ע כל צלל :טענה

   ( )     ((    { })). 

 :הוכחה

 . 1נובעת ישירות מטענת עזר 

 

| |מחזיר עץ פורש מזערי, לאחר   :משפט  איטרציות. (   ) 

 :הוכחה

כן, -כמו. MST-לו את אותו הַּ גרף שיש -בטענה לעיל ראינו שכל צלע שנסיר תשאיר אותנו עם תת

צלעות,     כאשר תישארנה רק לפחות ולכן נעצור צלעות בהכרח כולל מעגל,    גרף בעל 

| |לאחר לפחות כלומר  הגרף שקיבלנו אינננו קשיר, -נניח בשלילה שתתשלבים.  (   ) 

לכך שהעץ הפורש המזערי שלו הוא אותו העץ הפורש המזערי של הגרף המקורי. העץ ונשים לב 

הגרף עימו נשארנו הוא בהכרח -גרף קשיר של הגרף המקורי, ולכן גם תת-הפורש הוא תת

ֵפרּוש הדבר  –צלעות היוצרות מעגל, שכן אילו היה כך     -מדובר ב   נשים לב שלאקשיר. 

| |לכן אנו נעצרים בדיוק לאחר  הוא כי הגרף שקיבלנו איננו קשיר, בסתירה. שלבים,  (   ) 

משקלו . פורש עץ –קשתות וללא מעגלים, כלומר     גרף בעל -ואז אנו נותרים עם תת

המזערי שלו הוא הוא עצמו, ומן הטענה הקודמת ראינו שזהו מתקים, שכן העץ הפורש המזערי 

 . העץ הפורש המזערי של הגרף המקורי

 

הוא פרגמנט, באשר  ({ }    {   }   )   מתקים:  (     )  פרגמנט לכל  :טענה

  (   )      ( ). 

 :הוכחה

 𝑻ועוד דוגמא ִלפ רגמנט של  – 9 איור

𝒗𝟐 𝒗𝟏 

𝒗𝟓 𝒗𝟒 

5  

   

6  



מכיל   ({ }     )   נניח בשלילה כי  .34העץ הפורש המזערי שלנו (    )  יהא 

 לע אחתצ כולל ו לּו עוד  , וקצה אחד מחוצה לו  -בעל קצה אחד ב   מעצם היותו מעגל.   35מעגל

(  ) -נובע שֶ      מהגדרת  . של  36חוצה      צלע הכבדה אינה ה  , ולכן ( )  

, ומטיעון ההחלפה שראינו קודם לכן נקבל  ונחליפה בצלע    נוריד את אם כן, .  ביותר במעגל 

  בעל משקל מזערי.  , בסתירה להיות  , אך עתה משקלו קטן ממש ממשקל   עץ פורש 

 

|  |)    מחזיר עץ פורש מזערי, לאחר   :משפט הוא    , כאשר איטרציות (  

 .הפרגמנט עימו התחלנו

 :הוכחה

.   בהתחלה ידוע שהתחלנו עם פרגמנט מסוים 

ב, אם אופן אינדוקטיבי ניתן לראות שבכל שלב

ידוע שהתחלנו מפרגמנט, גם בסוף השלב נקבל 

כאשר נקבל פרגמנט מתי נעצור?  .פרגמנט

שהוא עץ פורש, ואז הוא בהכרח עץ פורש 

קשתות, ובפרגמנט     בעץ פורש יש מזערי. 

|  |שלנו ישנן  -קשתות, מהיותו קשיר ותת   

כן איננו יכול לכלול -גרף של עץ פורש, ועל

בכל צעד אנו מוסיפים קשת אחת מעגלים. 

 (    )    בדיוק. כלומר, נעצור כעבור 

  על  צעדים. באופן שקול לחלוטין ניתן להביט

 |  |הקדקודים בעץ הפורש המזערי ועל 

קדקוד אחד בדיוק, נקבל שהאלגוריתם שלנו   -, והיות ובכל שלב אנו מוסיפים ל    -הקדקודים ב  

 .איטרציות |  |  פועל במשך 

 

 הקדמה לשיעור הבא

מּוֵשיהם עבורנו.Spannersבשיעורים הבאים נדבר על פורשים )  ( ועל ש 
 

 ■ 
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 'ה' הידיעה עקב כך שהוא יחיד, כפי שֵפרטנו ונימקנו קודם לכן.    
35

צלע זו כבר במילא היתה בעץ הפורש, וזה מה שאנו רוצים להראות אלא אם כן לכאורה הוספת צלע לעץ פורש סוגרת מעגל,   

 כאן.  
36

 לשאר הגרף.    -כלומר מ    

 

הוא מעין הכללה  אלגוריתם הכלל הכחול
של אלגוריתם פרים, רק שבמקום להתחיל 
עם קדקוד יחיד, שהוא מקרה פרטי של 
פרגמנט, אנו מתחילים עם פרגמנט כלשהו. 

כן, ניתן להניח שישנם מספר -כמו

, וכל אחד מהם בוחר את 𝐹(𝑖)פרגמנטים 

𝑀𝑊𝑂𝐸(𝐹(𝑖))  במקביל, וזוהי תהיה גרסא
 מבוזרת לאלגוריתם ּבֹורּוְבָקה.

 הידעת?


