به نام یکتای هستی بخش
دانشگاه تهران ،دانشکدهی مهندسی برق و کامپيوتر
ساختمان داده و الگوریتم  -نيمسال اول ،سال تحصيلی ۹۲-۹۳
تمرین شماره ۷


موعد تحویل۹۲/۰۱/۳ :

برای هر مساله ،الگوریتم بهینه با اثبات درستی و محاسبه ی مرتبه ی زمانی و حافظه را بنویسید.

سوال  - ۱الف) الگوریتمی ارائه دهيد تا مشخص کند یک گراف جهتدار دور دارد یا نه.
ب) الگوریتمی ارائه دهيد تا در صورت وجود دور در یک گراف جهتدار ،کمترین یال را حذف کند تا گراف بدون دور شود.
سوال  - ۲گراف  Gجهتدار و بدوندور است و شامل  nراس است .هر راس  iوزن مثبت  wiدارد .میخوواهي ایون رئووس را بوه
دستههای  ۰تا  Kتقسي کني که هيچ یالی از دستهی بوا عودد بوگر تور بوه دسوتهی کوچوکتور نباشود .وزن هور دسوته را
سنگينترین مسير رئوس در آن دسته میگویي  .بگرگترین وزن دستهها را  Wمینامي  .الگوریتمی ارائه دهيد تا رئوس را به K
دسته افراز کند تا | |W-K*Cکمينه شود که  Cیک عدد ثابت است.
سوال  - ۳یک گراف  nراسی غيرجهتدار و وزندار داری  .وزن یال بين هر راس  uو  vمثبت و برابر  wuvاست  .الگوریتمی ارائوه
دهيد که یالهایی مانند ) (u,vرا شناسایی کند که  wuvبگرگتر از وزن مسيری بين  uو  vباشد
سوال  - ۴یک گراف وزندار داری  .می خواهي گشتی پيدا کني که تمام رئوس را ببيند و وزن آن کمينوه باشود .فوری مویکنوي
چنين گشتی وزن  Tدارد ،حال الگوریتمی ارائه دهيد که گشتی پيدا کند تا شرایط مذکور را داشوته باشود و وزن آن حوداکثر
 2*Tباشد
سوال  - ۵گراف وزندار و بدون جهت  Gرا در نظر بگيرید.
الف) الگوریتمی ارائه دهيد که در  Gمسيری بين دو راس  uو  vپيدا کند که وزن آن کمينه باشد.
ب) الگوریتمی ارائه دهيد که در  Gمسيری بين دو راس  uو  vپيدا کند که وزن یال کمينهی مسير ،در بين مسيرهای ممکن
بيشينه باشد.

سوال  G - ۶یک گراف بدون جهت و ساده است .اثبات کنيد زیرگرافی از  Gمانند  Hوجود دارد که دوبخشی است و درجوهی هور
یال در  Hبيشتر مساوی درجهی آن راس در  Gاست.

