
 הגדרה

( Multiplicative Spanner- ) פורש כפלי- הוא    גרף מושרה שלו-נאמר כי תת (   )  בהינתן גרף 

(   )  מתקים:       אם לכל   .פורש- לעיתים נקצר ונאמר פשוט . (   )     

 

   ) פורש עם -    קיים     ּוְלכל   לכל גרף  :טענה
 

 . צלעות ( 

 

 . 1נוכיח טענה זו בהמשך. ַהִשמּוש בה הוא בבניית מסנכרנים

 

 2שמעונוביץ'-השערת ארדוש

-    כל כך ש קדקודים  עם  (   )  קיימים גרפים       כל ל

   ) פורש דורש 
 

היחס בין המתיחה נובע כי  3צלעות, ויחד עם הטענה ( 

 .למספר הצלעות בטענה הוא הדוק

 

 דוגמאות:

  קליקה.  יהא 

 
כי מכל שני קדקודים ניתן להגיע אחד לשני דרך ליבת   פורש של - שהוא כוכב הוא   אז 

(   )  הכוכב, ואז אכן             (   ). 

                                                           
1
 .נגדיר, נסביר ּוְנפרט על הכל לאט לאט בהמשך  

2
 פאול ארדוש ומיקלוש שמעונוביץ'.  

3
 .לאחר שנוכיח אותה  

 דוגמא לקליקה בגודל חמש – 1 איור

𝒗𝟎 𝒗𝟑 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 

𝒗𝟒 

 

ל כ 𝑘 ל ל     כ
4

3
𝑘- ורש פ

ש  ור Ωד (𝑛  
 

𝑘) .ות לע  צ

 הידעת?



 
  ְצדדי מלא.-שהוא גרף דו  -נתבונן ב 

 
 : והצלעות היוצאות מהם ניקח את שני הקדקודים העליונים בכל צד

 

 פורש-𝟐כוכב,  – 2 איור

𝒗𝟎 𝒗𝟑 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 

𝒗𝟒 

  𝑲𝟑 𝟑צדדי המלא -הגרף הדו – 3 איור

𝒗𝟎 

𝒗𝟏 

𝒗𝟐 

𝒖𝟎 

𝒖𝟏 

𝒖𝟐 

 פורש שלו-𝟑, או 𝑲𝟑 𝟑הכתפים של  – 4 איור

𝒗𝟎 

𝒗𝟏 

𝒗𝟐 

𝒖𝟎 

𝒖𝟏 

𝒖𝟐 



כל קדקוד שרוצה להגיע לאיזשהו קדקוד בצד הנגדי יעלה לקדקוד העליון בצד פורש, כי - זהו 

הנגדי, משם לקדקוד העליון בצד שלו ומשם לקדקוד היעד שלו אשר נמצא בצד הנגדי. אם הוא 

י ומשם הַגע לקדקוד העליון בצד הנגד –רוצה להגיע לקדקוד כלשהו בצד שלו, הדבר פשוט יותר 

 לקדקוד היעד בצד שלך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(   )  כך שלכל     אם קיים  :טענה (   )  מתקים      פורש. - הוא   אז    

 :הוכחה

כל צלע בו הוארכה פי לכל .  -לְ   -מִ   נתבונן במסלול קצר ביותר  .4כלשהם      יהיו 

, ולכן   מסלול באורך -, כלומר כל צלע במסלול המקורי נהפכה ללכל היותר תת היותר 

(   )    , כלומר אורכו החדש הינו  המסלול כולו התארך פי לכל היותר  הוא           . לכן  

 פורש.- 

 

 
 

                                                           
4
  כלומר לאו דוקא כאלו שיש ביניהם צלע.   

 המסלול המקורי – 5 איור

𝒘𝟐 𝒘𝟏 𝒘𝒕 𝒗 𝒖 

 המחשה של הוכחת הטענה – 6 איור

𝒘𝟐 𝒘𝟏 𝒘𝒕 𝒗 𝒖 

וד  ד ט ו וס ו אס  ל ג ד ארפ,  ארד ק צ' י ון, ר ל א נגה 

גרף  כל  ל ש ו  א ג הר ל ש עם  𝐺פ ור ים עץ פ י ק

ל  ש צעת  ו מ מ יחה  𝑂  log𝑛 log מת log𝑛  .
איתי  ופרת של  מש אה  צ ו ועה ת ד י ום  י כ
של  צעת  ו מ יחה מ מת ל  ש מן  י ועופר נ אברהם 

𝑂(log𝑛  log log𝑛). 

 הידעת?



 הגדרה

 אם:  של חלוקה דלילה היא  {          }  , נאמר כי (   )  בהינתן גרף 

  (א)
   

   
   

   

           . באופן     הוא    -ביחס לְ    כך שהרדיוס של    ( קיים מרכז      )   לכל  (ב)

(     )   פורמלי      .  

 להיות:  ידי -המושרה עלגרף -סופראת ה, נגדיר  בהינתן חלוקה דלילה 

 ( )  (   ) 

  {(     )                 
     

 (   )   } 

 

 גרף-ִשמּוש בסופר

        שבה מתקיים    נרצה לקבל חלוקה כזאת עם רדיוס 
 

אם נראה שקיים כזה, אז זה  . 

לבנות  ניתן כיצד באופן פורמלי, בהינתן חלוקה דלילה שכזו נראהיוכיח לנו את הטענה הראשונה.  כמעט

   ) פורש עם -    
 

ונכניסו לפורש, ולכל סופר צלע    -המושרש בְ    לכל  BFSצלעות. נבנה עץ  ( 

(    ) (     ) נכניס לפורש צלע נציגה אחת    , מן הגרף המקורי,      -וְ       , כאשר   

 מספר הצלעות יהיה: שרירותית.

  ( )  ַהכל נקבל -פנימיות, ובסך (    ) ים בסך הכל. בכל אחד -  -צלעות פנימיות, על כל ה

 צלעות פנימיות. ( ) שזה 

  עוד (   
 

 צלעות בין רכיבים.  ( 

   ) הכל זה אכן יוצא -ובסך
 

 צלעות, כפי שרצינו.  ( 

 
 𝑮גרף לדוגמא  – 7 איור

𝒖𝟏 

𝒖𝟎 

𝒖𝟐 

𝒖𝟑 

𝒖𝟓 

𝒖𝟔 𝒖𝟗 

𝒖𝟖 

𝒖𝟕 

𝒖𝟏𝟎 

𝒖𝟏𝟏 

𝒖𝟏𝟐 

𝒖𝟏𝟑 

𝒖𝟏𝟒 

𝒖𝟏𝟓 

𝒖𝟏𝟔 𝒖𝟏𝟕 

𝒖𝟒 



 
 

 
(   )  שבנינו בין כל שני   הגרף -עתה, בתת אז היות                          -כך ש     אם קיים    

(     )   -וְ  (   ) נקבל: ,        (    )    (    )                    .

עם  𝑮עבור  לחלוקה דלילהדוגמא  – 8 איור

𝒌רדיוס   𝟏  𝟐 

𝒖𝟏 

𝒖𝟎 

𝒖𝟐 

𝒖𝟑 

𝒖𝟓 

𝒖𝟔 𝒖𝟗 

𝒖𝟖 

𝒖𝟕 

𝒖𝟏𝟎 

𝒖𝟏𝟏 

𝒖𝟏𝟐 

𝒖𝟏𝟑 

𝒖𝟏𝟒 

𝒖𝟏𝟓 

𝒖𝟏𝟔 𝒖𝟏𝟕 

𝒖𝟒 𝑪𝟎                                                                                           𝑪𝟏   

 

𝑪𝟐 

 

עם       𝑮הנבָנה עבור  גרף-הסופר – 9 איור

𝒌רדיוס   𝟏  𝟐 

𝑪𝟎 𝑪𝟏 

𝑪𝟐 



(   ). ניזכר כי     -וְ       –אחרת               -וְ           ישנם , ולכן         ולכן    

(               )-כך ש   ידי הצלע המקורית -ממומשת על          . כלומר הצלע החוצה    

(               ) (   )  . לכן מתקים:       (       )    (               )  

  (           )    (   )      (   ) , כפי שרצינו, ומן הטענה שהוכחנו קודם      

 ., כפי שרצינופורש-    הוא   לכן נובע כי 

 
 𝑪𝟎עץ פורש עבור המקבץ  – 10 איור

𝒖𝟏 

𝒖𝟎 

𝒖𝟐 

𝒖𝟑 

𝒖𝟓 

𝒖𝟔 

𝒖𝟒 𝑪𝟎                                                                                          



 

 

 𝑪𝟏עץ פורש עבור המקבץ  – 11 איור

𝒖𝟗 

𝒖𝟖 

𝒖𝟕 

𝒖𝟏𝟎 

𝒖𝟏𝟏 

𝒖𝟏𝟐 

𝒖𝟏𝟑 

𝒖𝟏𝟒 

𝒖𝟏𝟓 

       𝑪𝟏   

 

, אשר מהווה גם עץ פורש 𝑪𝟐המקבץ – 12 איור
 עבור עצמו

𝒖𝟏𝟔 𝒖𝟏𝟕 
𝑪𝟐 

 



 
  ִאחוד וִמזוג חלקי הפורש הנבָנה – 13 איור

𝒖𝟏 

𝒖𝟎 

𝒖𝟐 

𝒖𝟑 

𝒖𝟓 

𝒖𝟔 𝒖𝟗 

𝒖𝟖 

𝒖𝟕 

𝒖𝟏𝟎 

𝒖𝟏𝟏 

𝒖𝟏𝟐 

𝒖𝟏𝟑 

𝒖𝟏𝟒 

𝒖𝟏𝟓 

𝒖𝟏𝟔 𝒖𝟏𝟕 

𝒖𝟒 𝑪𝟎                                                                                           𝑪𝟏   

 

𝑪𝟐 

 



 
 

 ִסמּונים

 נכניס את שני הִסמונים הבאים:עבור גרף מכוון, 

   g     –  ִלשכן כלשהו שלו.  -כמות כל הצלעות שיוצאות מ 

   g    –  אל   כמות כל הצלעות שנכנסות משכן כלשהו של . 

 

 בנית החלוקה

,    ניקח .    . נאתחל שלא כוסו עד כהשהיא תהיה קבוצת הקדקודים     נתחזק קבוצה 

 באופן הבא:  ונבנה עבורו מקבץ 

 { }  את המקבץ אתחל  ①

̂  להיות   את הקליפה של  הגדר ②    {              (   )   }  

|̂ |בדוק האם  ③        
 

 . אחרת, החזר את . ̂     וגם  ̂   אם כן, ?  

 ., כי כבר אין את מי להוסיף, ואז נעצור   נמשיך כך עד שנישאר בסוף עם .  ככה נקבל מקבץ אחד 

  פי   אנו מגדילים בכל פעם את האם הבניה שלנו אכן ְמַמֵמשת את מה שרצינו? 
 

, כלומר תיתכנה לכל  

  איטרציות, ואז הגדלנו אותו יותר מפי     היותר 
   

  . לא תיתכנה  , כלומר קיבלנו כמעט את כל  

  איטרציות, משום שאז היה יוצא שהגדלנו אותו יותר מפי 
 

  , כלומר קיבלנו יותר קדקודים מאשר    

הנוכחי.   את השפה של  –הקדקודים שיש. נשים לב שבכל הגדלה אנו מוסיפים רק רמה אחת נוספת 

  של כל ית, ולכן הרדיוס -   -רמות נכניס לכל היותר את הרמה הַ     כלומר, לאחר לכל היותר 

𝟒𝒌 𝟑-ה   – 14 איור   𝑮-פורש שבנינו ל  -𝟗 

𝒖𝟏 

𝒖𝟎 

𝒖𝟐 

𝒖𝟑 

𝒖𝟓 

𝒖𝟔 𝒖𝟗 

𝒖𝟖 

𝒖𝟕 

𝒖𝟏𝟎 

𝒖𝟏𝟏 

𝒖𝟏𝟐 

𝒖𝟏𝟑 

𝒖𝟏𝟒 

𝒖𝟏𝟓 

𝒖𝟏𝟔 𝒖𝟏𝟕 

𝒖𝟒 



      לידו לכל היותר  , לפי תנאי העצירה,, היו כשגמרנו לבנות מקבץ  ., כפי שרצינו    הוא 
 

  

 〈    〉הצלעות -מספר סופר . לכןוכל אחד מהם במקרה הגרוע יהיה במקבץ ִבְפֵני עצמו  מתוך  קדקודים

        הוא לכל היותר  נבנה אחרי    -ש   כך
 

נספור   לכל מקבץ  –הכל -נספור את כל הצלעות בסך.  

     g  ∑    , ונקבל כי 5למי שנבנה אחריו  -את הצלעות מִ 
                 

   
 

  ∑   
     

   
 

       
 

  ,

 .גם זה כפי שרצינו

 

 

 סיכום

   ) עם  פורש-    אכן סוגר לנו את הפינה של ההוכחה לקיום  וזה שכזו, חלוקה ובנינ אז
 

 צלעות. ( 

 

 6הרחבה ושכלול

   ) פורש עם -    -עתה נשכלל לְ 
 

̂   לכל  אז  מקבץ  לבנות מַסְימים כאשר אנו צלעות. (     

ממקבצים שונים נכניס את   -וְ   נכניס צלע לפורש שלנו. כלומר, במקום צלע בודדת רק בין זוג יחיד של 

      הצלעות הללו היא לכל היותר כמות . BFSכל הצלעות בין הללו, ואז שוב נריץ 
 

, ולכן כמות הצלעות  

∑שהוספנו ביחס לבני הקודמת היא לכל היותר        
 

 

             

  
 

  ∑     

      

    
 

מה בנוגע למרחקים?  . 

(   )   תהי אז   -צלע פנימית באותו הַ   אם קּובָּץ קודם לכן.   -הגבלת הכלליות, ש   נניח, ללא.   

  (   )     קיים  ולכן לכן, קודם ץקוב   מההנחה אז.     -וְ      –אחרת  .          

(   )-כך ש   (   )  , ולכן       (   )    (   )             7.  

   ) פורש עם -    כלומר, קיבלנו 
 

 .8לא ממושקל (   )  צלעות, בעבור גרף  ( 

 

 הגדרה

(   )  מתקים       אם לכל חיבורי - פורש ייקרא   גרף שלו -גרף. תת (   )  יהא   

  (   )     )פורש הוא   בנוסף, נכניס הגדרה המשלבת את שני המושגים הנ"ל. נאמר כי  .  

(   )  מתקים       אם לכל חיבורי -כמעט-(   (   )    (   )    . 

 

 

 תוצאות על פורשים

 נרכז את התוצאות הבאת בנוגע לפורשים מסוגים שונים:

  חיבורי עם - ידוע פורש (  
 

  ) , תוצאה קודמת היתה עם 9צלעות ( 
 

   log  .10צלעות ( 

  חיבורי עם - פורש (  
 

 צלעות. ( 

                                                           
5
 .נמנה את כל הצלעותוכך   

6
 .כאןמתוך מאמר של ברוך אברבוך. המאמר זמין   

7
(   )  ולכן          (   )  בנוסף,  .      (   )כי       . 
 

8
 קימת הכללה לגרפים ממושקלים, אך לא נראה אותה במסגרת הקורס. 

9
 .כאןמתוך מאמר של דוד פלג ומיכאל אלקין, מידע על המאמר ניתן לקרוא   

10
 .כאןמתוך מאמר של דונָּלד איינגוורת', צ'נדרה צ 'קורי, פיוטר אינדיק ורִג'יב מוטוואני. המאמר זמין   

https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WSUZzLXFlOHFTanM/
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=903678
http://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/S0097539796303421


  חיבורי עם-     למצוא פורשהיא האם ניתן שאלה פתוחה  (   
 

 צלעות? ( 

  עם  ריחיבו-כמעט- (   )       פורש קיים    ל ולכ    ידוע שלכל (   
 

 ) 

 ! -שאינה תלויה בְ     יה של  היא פונקצ  , כאשר 11צלעות

  פורש  
 

 
  

 

   ) חיבורי עם - 
 

 .12צלעות ( 

 

 הזמנה להרצאה בסמינר

( בבנין 202באולם הסמינרים הגדול )חדר  1030-בְ  26/01/2015הרצאה של מר גרגורי גודווין ביום שני 

  -ההרצאה הינה בנושא הפורש הַ (. 37מדעי המחשב )בנין 
 

 
  

 

   ) עם חיבורי - 
 

 צלעות. ( 

 

 13בעית מנגנון הסנכרון

 מחזיק ִבְשֵני ביטים:    כל קדקוד גרף.  (   )  יהא 

o    – לפי שיקולים עצמאיים. 14אותו הוא מעלה 

o      –  ַעלה.  ( )   -של כל הַ    -אותו הוא מעלה לאחר שכל ה 

 שניהם מאותחלים לאפס. 

 

 הגדרה

 מסנכרן.אלגוריתם הפותר את בעית מנגנון הסנכרון ייקרא 

 

 ִסמּוִנים

 : לצורך השואתם, נכניס את הִסמּונים הבאים, בעבור מסנכרן . מסנכרניםנתאר מספר 

          ( ) –  ַעלה.    -האחרון ועד הרגע שאחרון הַ   -כמות הזמן שעבר מהרגע שעלה ה 

          ( ) – תוך כדי סנכרון של פולס אחד  ידי -מספר ההודעות שנשלחו על. 

 

  מסנכרן 

מקבל הודעה מכל השכנים   -ְכש  שולח הודעה לכל שכניו ומודיע על כך.   הקדקוד  –עולה    -ברגע ש  

 שלו.     שלו, הוא מעלה את הביט 

 אז נקבל שסיבוכיות התקשורת וזמן הריצה שלנו הינן:

         ( )    

         ( )   (   ) 

 

 

  מסנכרן 

העלו את     -ידע שכל הַ   אז כאשר השורש  של הגרף. BFSעץ   גרף. נבנה מראש  (   )  יהא 

 שלהם.      -ויודיע לכולם להעלות את הַ  שלו     -הוא יעלה את הַ  –שלהם    -הַ 

 מהי סיבוכיות הריצה והתקשורת?

         ( )       ( )      ( ) 

         ( )   (   )   ( ) 
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 .כאןמתוך מאמר של דוד פלג ומיכאל אלקין. המאמר זמין   
12

 .כאן. המאמר זמין     וויליאמס, לא מזמן, מלפני שבועיים, ינואר -בסקהמתוך מאמר של גרגורי בודוויון ווירג'יניה ַוסלי  
13

 . כאןּו כאן. המאמרים זמינים     -ידי ברוך אברבוך בְ -הוצגה לראשונה על  
14

 .   -לְ   -כלומר מחליף מִ   

https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WS0xaYlE1ci1mLU0/
https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WVXBUd0hlY0NidXM/
https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WNjNGRUdta0pXbmc/
https://drive.google.com/file/d/0B5DeRtMxvI3WSFc3T08zdXBnTVk/


 הערה

שעלינו ללכת עד לשורש בכל פעם, ובעיתיות אחרת היא הדרישה שלכל  היא  במסנכרן אחת בעיתיות 

 .( )   -ולא רק לכל הַ    -יעלה הַ     הקדקודים 

 

 15 מסנכרן 

   ) פורש עם -     שהוא   נבנה מראשגרף.  (   )  יהא 
 

  צלעות. נריץ עליו מסנכרן  ( 

(    )   (    )     ( )   ( )   ( )     : אזפעמים.      במשך   כלומר ,     

(   )  , וגם ההתחלתי   -שהוא הַ  ( )  ביטים, יחד עם      לכל קדקוד יהיו  כלומר . ( )     

שלו, שזה קרה  ( )  העלה את  ( )    אני יודע שכל  (   )  , מעלה את  כאשר אני, הקדקוד 

-כלומר, באופן אינדוקטיבי נקבל ש  שלו.  (   )  העלה את   -בְ   -מִ   שבמרחק   לאחר שכל 

של כל    כלומר, כאשר עלה.   -בְ      של כל מי שבמרחק  ( )  עולה כאשר  (    )  

 (    )       -ש  עלה, שזה בדיוק מה שרצינו להשיג, ואכן אז נקבל   השכנים שלו בגרף המקורי 

 עלו.  ( )    -של כל הַ    -עולה בדיוק לאחר שכל הַ 

 מה הסיבוכיות? 

         ( )        ( ) 

         ( )   (   
 
   ) 

   אז נגדיל את   אם נקטין את  –וכאן יש לנו מעין טריידאוף 
 

   אז גם   , ואם נגדיל את  
 

יגדל.     

 .  -ומתקרבים לְ           רגיל הוא שהקטנו את   היתרון כאן לעומת מסנכרן 

 

  מסנכרן 

       -וְ         דלילה של הגרף עם  נבנה חלוקה
 

        את   . נתחזק ְבכֹל ִמקבץ  

רק   . במקבץ  נכרן ּובין המקבצים נריץ מס  כל מקבץ נריץ מסנכרן ְבתֹוְך ידי השורש. -שיתוחזקו על

נשמור עוד   אשר נמצא בשפה של     לכל .   עלה אז גם נעלה את     -של כל הַ    -כאשר הַ 

 .     נריץ שוב ונעלה את  –, ואז לאחר שנקבל שכולם אחדות  דרך   -ששכן לְ    ביטים, אחד לכל 

בתוך  Broadcast שולח ששור כל ואז   , בתומו השורש מעלה את Convergecastבתוך כל מקבץ מתבצע 

 Broadcast-הַ  את מקבל לפחות אחת יגהנצ לצלע שסמוך   כשקדקוד".     העץ למקבץ שלו, שמודיע "

עות הנציגות הסמוכות אליו, ואז מתבצע כל הצל פני-" הוא מעביר את ההודעה הזו על    עם "

Convergecast  של ̂ הביט  מעלה את אחת פחות צלע נציגהינו סמוך ללשא    כל קדקוד  –שני         

 ים שהוא סמוך אליהם.-  -" מכל הַ      שלו כאשר הוא מקבל הודעת " Convergecast-הַ 

שסמוך אליו מתקים    שלכל מקבץ יודע   השורש של המקבץ השני נגמר  Convergecast-כאשר הַ 

  כל  Broadcast-. בתום הַ בעץ שלו Broadcastושולח   -לְ      -, ואז השורש מעלה את הַ      

 :ש   . אם כן, נקבל    השני מעלה את  Broadcast-שקיבל את הַ 

         ( )     ⏟  
            

ראשון

    ⏞  

         

ראשון

  ⏟
עברתה

ההודעה

    ⏞  

            

שני

    ⏟  
         

שני

       ( ) 

         ( )   ( )⏟
סך  על  כל  העצים 

 במקבצים (יער)

  (   
 
 )

⏟      
מספר  הצלעות  הנציגות

  (   
 
 ) 
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 , מבחינה דידקטית.   בכונה מופיע אחרי מסנכרן   



 מסנכרן חוקי   :טענה

 :הוכחה

עולה רק      -וְ  עולה   -עולה רק לאחר ש     אזי     אם . ( )   קדקוד ויהא     יהי 

עולה לפני    אז .       אחרת, עולה.    -עולה רק אחרי ש       עולה, ולכן    -אחרי ש  

 .   עולה אחרי      עולה, ולכן      -עולה רק אחרי ש       -וְ      שעולה לפני     

 

 סיכום

בעצם בכך אנו מסיימים את הפרק שלנו על מסנכרנים, רק שלא אמרנו איך בעית עדכון השכנים קשורה 

 נחזור לעצים פורשים. .נספיק לעשות בקורס, וזאת לא למסנכרן עצמו
 

 תזכורת

בעל   , נרצה למצוא עץ פורש של       ופונקצית משקלים  (   )  בהינתן גרף לא מכוון 

 ראינו שתי דרכים לכך:משקל מזערי. 

o  – .כל עוד קיים מעגל, מצא מעגל כלשהו בגרף, ּוְמחק את הצלע הכבדה ביותר בו 

o  –  כל עוד הגרף שלנו אינו קשיר, הוסף את  התחל מפרגמנט כלשהו .

 לפרגמנט. ( )    

 .MSTהוכחנו כי שתי הדרכים ַתֵנְבנה לנו 

 

 אלגוריתם פרים המבוזר

, שהוא אלגוריתם פרים המבוזר. נתחיל מפרגמנט שהוא קדקוד נתמקד במקרה פרטי של 

אשר יזם את בנית העץ   צלעות המושרש בקדקוד השורש   ית יש לנו פרגמנט בן - -באיטרציה הַ בודד. 

על הצלע היוצאת הקלה ביותר ואז  Convergecastבכל פעם נבצע . 〈  { }〉   בתחילה: הפורש. 

Broadcast  ,על איזו צלע נבחרה. כלומר, כל קדקוד יציע את הצלע החוצה הקלה ביותר היוצאת ממנו

יודיע על החלטתו   שלנו. לאחר מכן,  ( )    -, והוא יחליט מי היא אכן הַ   המידע יעבור לשורש

אותו קדקוד יעדכן לעצמו . וה המרוחק, שהוא קדקוד חדש, יחד עם קצוַוֵסףלכולם, והצלע החדשה אכן ִתתְ 

 . , וימתין עד שהם יאשרו את קבלת הודעתו16שהוא בפרגמנט, ויודיע בדבר כך גם לכל שכניו

הודעת  ( )   שולח לכל אחד משכניו  Broadcast-שמקבל את הודעת הַ   כלומר, כל קדקוד 

ִמְתַוֵספ ת (   )הצטרפות לפרגמנט אם    כל קדקוד  אחרת. 17, או הודעת דחיה על הצלעהיא הצלע ש 

יוכל  –, ּוכאשר יקבל את כולן 19מכל שכניו שבפרגמנט 18שכזה ימתין עד שיקבל הודעות אישור או דחיה

אם לא, אין צורך לשנות כולם בינתים. אם כן, יודיע על כך  .להחליט האם הוא מצטרף לפרגמנט או לא

ההודעה תעבור הלאה עד שתגיע לשורש, ולכשהוא  .20וגם יודיע בעזרת איזו צלע הוא מצטרףלכל שכניו 

 ישמע שהכל עבר בהצלחה, הוא יזום את השלב הבא.

זמן.  (  ) הכל האלגוריתם יקח -זמן, ולכן בסך ( ) לוקחת  ית- פאזה פאזות שכאלו, וכל     יש לנו 

 (     ) של  היא שלנו התקשורת סיבוכיות הכל-בסך ולכן הודעות, (   ) -בכל פאזה אנו שולחים כְ 

 הודעות.
 

 גרסא נוספת

ידע לעצמו שהקדקוד  –כל קדקוד בפרגמנט יבדוק האם יש לו צלע אל הקדקוד החדש שנוסיף, ואם כן 

דרכו, אלא אם כן הוא הוא הקצה השני של הצלע ממנה מוסיפים את הקדקוד. כלומר, לא החדש נוסף 
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כדי שלא נוסיף בטעות צלע מקדקוד בפרגמנט אל הקדקוד הנ"ל, תוך כדי חשיבה בטעות שזו צלע חוצה, בעוד שהוא כבר   

 בפרגמנט.  
17

 יצטרף לפרגמנט דרך צלע אחרת.    , שכן יתכן כי  ולא על הקדקוד   
18

 למעשה מספיקה הודעת אישור אחת, אבל ניתן גם להמתין עד שכל ההודעות ַתגֲָּענה.    
19

 כל קדקוד יודע מי משכניו הוא בפרגמנט, כי כאשר קדקוד חדש נוסף לפרגמנט הוא מודיע על כך לשכניו.    
20

  Id  של צלע הוא מאותו סדר גודל שלId   .של קדקוד, עד כדי הכפלה בקבוע 



. אבל ישנה גם (   ), ואנו רוצים להוסיפו בזכות הצלע  נניח שהקדקוד החדש שאנו רוצים להוסיף הוא 

(   )הצלע  אמנם   . אם כן,  הינו שכן של   . משמע    לא מצטרף לפרגמנט, אך   ירשום לעצמו ש 

כן מצטרף דרך הצלע   -ידע ש    מצטרף לפרגמנט, וכאן   -ידע ויודיע ש    . לעומתו, (   )דרך הצלע 

(   ). 

הכל -זמן, כלומר בסך ( ) לוקחת  אחת שכל פאזות    בדומה לקודם, ישנן 
         

∑ ( )

            

 זמן. (  )  

 .21עות החוצות שלו ומי הן הפנימיותבתחילת כל פאזה כל קדקוד יודע מי הן הצל אבחנה:

 . ( )    . כלומר, בכל שלב אנו מוסיפים את אנו מיישמים את  :טענה

 :הוכחה

מכן, מנכונות         -לאחר .כל קדקוד בפני עצמו בוחר את הצלע החוצה )אם קיימת( הקלה ביותר

מנכונות              .( )    -ה היא הַ אנו יודעים שהצלע שהוחלט על היווספ Convergecast-הַ 

 , ולכן היא אכן תיווסף. ( )    -כולם יודעים מיהי הַ  Broadcast-הַ 
 

 מסקנה

 אלגוריתם פרים המבוזר בונה עץ פורש בעל משקל מזערי.
 

 המבוזר ּבֺורּוְבָקה/אלגוריתם קרוסקל

פרגמנט  יהיהזרים. בהתחלה, כל קדקוד  בכל שלב באלגוריתם אנו מתחזקים חלוקה של הגרף לפרגמנטי

ומתאחד עם הפרגמנט שבקצה  שלו  ( )      -מחשב את הַ  ( )  בכל שלב, כל פרגמנטבפני עצמו. 

לכן לאחר כל שלב הוא יהיה מאוחד יחד עם כל מי שהוא בחר, כל מי שבחר  . ( )      -השני של הַ 

כל פרגמנט מתאחד עם ְולּו פרגמנט אחד אחר.  22בכל שלבידיהם. -אותו וכל מי שבחר או נבחר על

ביותר לזוגות. משמע, מספר הפרגמנטים  23כלומר, בכל שלב הפרגמנטים שלו מתחלקים במקרה הגרוע

log, ולכן יהיו לכל היותר קטן בכל שלב לפחות פי שתים  .שלבים  

 הבא:גרף -סופרנבנה את ה

  〈   〉 

    {〈    〉   
            

    ( )  (    )
  חלוקה של  –  , {
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 ד יודע מי משכניו בפרגמנט ומי לא, ואת זאת ניתן בקלות להראות אינדוקטיבית, ִבְשתי הגרסאות.  כי כל קדקו  
22

 או פאזה, אולי יותר נכון להביט על זה כך.    
23

"גרוע" מבחינת כך שעדין נותרנו עם יחסית הרבה פרגמנטים, כאשר נרצה להישאר בסוף עם פרגמנט יחיד, שהוא יהיה העץ   

 י שלנו.  הפורש המזער

 
 

ר ופ ום הס י יד  〈 𝐶 𝐶〉צלע -ק מע ו  ינ א

ר פ ו ום ס י ל ק כרח ע לע -בה צ , 〈𝐶  𝐶〉ה

א  ו ון ה ש א כן הר י 𝑀𝑊𝑂𝐸(𝐶)ש והר  ,

𝑀𝑊𝑂𝐸(𝐶)   וה ל שו כרח  א בה -ל

𝑀𝑊𝑂𝐸(𝐶 ). 

 ♥נשים 



ידי אותה -צלעות של המעגל ממומשות על-אזי שתי הסופר  -בְ   אם קיים מעגל באורך  :1טענת עזר 

 . הצלע במקור מתוך 

 :הוכחה

המממשת את      ותהא  〈    〉הצלע ַהְמַמֵמשת את     תהא  .מעגל 〈      〉יהא 

 , ולכן:  והן של   הן צלעות יוצאות הן של    -וְ   . אז 〈    〉

{
 ( )   (  )

 (  )   ( )
 

  

{
 ( )   (  )

 (  )   ( )
24 

  
  סתירה

 
 .  אין מעגלים באורך   -בְ  :2טענת עזר 

 :הוכחה

ת את    תהי  .   , באשר 〈        3       〉נניח בשלילה שישנו מעגל  הצלע ַהְמַמֵמש 

             היות ְוכֹל אחת מבין .〈     〉ניקח את     , ּוַבעבור      לכל  〈       〉

(  ) וגם       , נובע כי (  )    היא                           וכן הלאה. כלומר, (3 )  

 (  )   (  )      (  ) כן, נשים לב שגם לא יתכן מעגל -, בסתירה. כמו(  )  

עקבי, כלומר מעגל שבו לא כל הצלעות באותו הכיוון, שכן אז יהיה מישהו עם דרגת כניסה -שאינו

. לכן אין אף מעגל   יחיד לכל  (  )    , בסתירה לכך שיש בדיוק   אפס או דרגת יציאה 

 ומעלה.   באורך 

 
 הגדרה

⃗ בהינתן גרף מכוון          אם בין כל שני  חלשה-רכיב קשירותהינה     , נאמר כי  ⃗⃗     

, בהתעלם מכיוון הקשתות. למשל, אם ישנה צלע  קיים מסלול העובר רק דרך קדקודים אחרים של 

 ישנה.  (      )נוכל להניח שגם הצלע  (      )

 
 בדיוק.  באורך  יחיד ישנו מעגל  בסופר גרף  חלשה-בכל רכיב קשירות :3טענת עזר 

 :הוכחה

בְ   -נסמן בְ  . -חלשה בְ -רכיב קשירות  יהא  -סופר  אז יש בו .  -את מספר הפרגמנטים ש 

, וזאת   צלעות )אחת לכל פרגמנט(, ולכן יש בו מעגל. אבל המעגל לא יכול להיות מאורך 

הצלע המקורית  אותה ידי-על שהוא ְממּומָּ   עזר  בדיוק. מטענת  הוא מאורך  , ולכן מטענת עזר 

  , נובע כי המעגל יחיד. גרף היא -היות ודרגת הכניסה והיציאה של כל קדקוד בסופר . -מִ 

 
 הגדרה

הוא עץ וגם, ללא התעלמות מכיוון    , בהתעלם מכיווני הקשתות,אם עץ כפולהוא   בגרף מכוון, נאמר כי 

 .א'-לְ  ב'-ְומִ  ב'-לְ  א'כלומר צלע מקדקוד  –  כולל מעגל יחיד בגודל   הקשתות, 
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 כי הרי ניזכר שהנחנו משקלים יחודיים ולכן לא יתכן שויון.    



 .הוא עץ כפול  בסופר גרף  חלשה-כל רכיב קשירות :4טענת עזר 

 :הוכחה

  . בטענת עזר  -חלשה בְ -רכיב קשירות  . יהא  -וְ   נשים לב כי זוהי מסקנה מטענות עזר 

אין   -, ולכן גם בהתעלם מכיווני הקשתות, נוכל לומר כי בְ   מעגלים באורך   -ראינו שאין בְ 

שקיים מעגל יחיד ראינו   . בטענת עזר , בהתעלם מכיוון הקשתותהוא עץ  מעגלים, ולכן 

 הינו עץ כפול.  -כן נסיק ש  -. על -בְ   אורך ב

 
 סיכום

שכזה.  ישנו שורש לכל רכיב קשירות  גרף, ומטענת עזר -האלגוריתם שלנו בונה בכל שלב את הסופר

 כפול.-הוא עץ  -חלשה בְ -ראינו שכל רכיב קשירות  בטענת עזר 

logיש  זמן,  ( ) איטרציות, כי בכל פאזה מספר הפרגמנטים קטן לפחות פי שתיים. כל פאזה לוקחת   

log  ) הכל האלגוריתם לוקח -ולכן בסך -, ובסך(   ) זמן. סיבוכיות התקשורת של כל פאזה היא  (  

 . (     ) הינה הכל 

 
 דגשים לקראת המבחן

 .תהיינה ארבע שאלות, בחירה של שלוש מתוכן 

   .שעות 

 .אותו הבמנה כמו בשנים עַָּברּו 

  מבחנים משנים קודמות– . 

 ה, מומלץ לזכור, נישאל על אלגוריתמים שעשינו בכיתחומר סגור. 

 גרפים, למשל: -כל הנושאים שלמדנו, למעט צביעה של היפר ( 
 

  log -צביעה של היפר-( 

 גרפים.

 
 סיכום הקורס

 בראשון עסקנו בעיקר בצביעות. נושאים עיקריים בהם נגענו: –חילקנו את הקורס לשני חלקים 

o צביעת עצים בְ -  –וישקין -אלגוריתם קול-log    ( ). 

o 25צביעה-  מכל ניתן כיצד – הסטנדרטית הצבעים רדוקצית
תוך  צביעה-   -לְ  להגיע 

 זמן.      

o צביעה  - -כיצד ניתן להגיע מִ  –וישוואנתן -סזגדי/וואטנהופר-רדוקצית הצבעים המהירה של קון

log  ) צביעה תוך -   -לְ 
 

 
 זמן.  (

o  צביעה תוך -(  ) אלגוריתם ליניאל לקבלתlog    ( )  זמן, כולל שתי דרכים לבניה של

 איחוד.-חסרות- משפחת קבוצות 

o  ( 
 

  log    )  26כללי ובאופן אחידים,-  גרפים-להיפר צביעה-( 
 

    log  צביעה-( 

 אחידים.- גרפים   להיפר

o  צביעה של גרף כלשהו באמצעות צביעה פגומה, תוך              -   קבלת  –צביעה פגומה

 ( )  log   .זמן, שזוהי התוצאה הטובה ביותר שידועה לנו כיום 
 

סינכרוניות, ועל עצים פורשים. אלגוריתמים שראינו -ומערכות א congestלאחר מכן דיברנו על מודל 

 בתחומים אלו:

o Broadcast, Convergecast, Upcast  והקשר לבנית עץBFS. 
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 .    בעבור   
26

 .    ּוְבַתְרִגיל הבית עבור     לא הראנו את התוצאה כללית, אלא ראינו מקרה פרטי אחד בכיתה בעבור   

http://www.cs.bgu.ac.il/~elkinm/teaching/distr_comp/autumn14/index.html


o  בנית עץBFS סינכרונית.-ברשת א 

o ( עצים פורשים מזערייםMST )–  ְו. 

o ( פורשיםSpanners.) 

o וְ       רנים וסוגיהם: מסנכ-  . 

o  עודMST –  .אלגוריתם פרים המבוזר ואלגוריתם קרוסקל המבוזר 

 

 
 

27 

 
 

 ■ 
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 לבינתים.. תמיד נצפה לתגליות חדשות!   


