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Algoritma Prim utk MST
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Suatu potongan (CUT) dlm graf G yang di bagi mjd himpunan vertek menjadi
dua part/bagian

b

a c

d
e

Edge dalam cut

Edge dalam cut

Suatu potongan (CUT) dlm graf G yang di bagi mjd himpunan vertek menjadi
dua part/bagian
Jadi himp. Verteknya adalah {a,b} dan {c d e}

Terdapat kemungkinan banyak part/bagian dalam G, misal
{a,c,d} dan {b,e}
{c} dan {a,b,d,e}

Berapa jumlah CUT /Potongan yang berbeda yang mungkin dalam suatu G ? 2n-1-1

Edge dalam cut



Algoritma Prim utk MST

• Misal kita ambil 2
potongan dari G=(V,E)
terdahulu

• Sekarang kita lihat tiap
edge dalam CUT tsb

• Kita akan menghitung
MST, dan misal edge tsb
mempunyai bobot yang
berbeda

S Ŝ=V-S
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Algoritma Prim utk MST

• Claims : Untuk setiap
CUT (S,Ŝ), edge yang
minimum dalam CUT
Pasti kepunyaan MST

• Bukti dg Kontradiksi :
Di berikan T dari suatu
MST yg tidak
mengandung edge e
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Algoritma Prim utk MST

• Tambahkan e ke T
• Penambahan e ke T

membentuk cycle C
• C mengandung setidaknya satu

edge (kecuali e) dalam CUT
• Akibatnya C mengandung suatu

edge dg panjang/bobot lebih
dari panjang/bobot e

• Dengan menghilangkan edge
ini dari T{e}, kita dapatkan
TREE yang lebih kecil
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Algoritma Prim utk MST

• Bagaimana Menggunakan Claims
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root

Membuat partisi (lingkaran garis putus),
Sehingga partisi lainnya adalah selain
edge berbobot 1 dan CUT edge yang
Terbentuk ada banyak (9,8,2,3,11)

12
10

4

9
8 7

6

5

Membuat partisi (lingkaran garis putus),
Sehingga partisi lainnya adalah selain
edge berbobot 1 dan CUT edge yang
Terbentuk ada banyak (9,8,2,3,11)

Kebetulan yang terkecil bobotnya adalah
2, jadi kita tahu edge ini seharusnya menjadi
Bagian dari MST, dan partisi berubah.

Perubahan partisi ini menyebabkan
edge CUT juga berubah (9,8,7,5,13,11)

Dan kemudian edge CUT yg terkecil adalah 5,
Selanjutnya kita bentuk partisi baru dengan edge
Yang berbeda pula begitu selanjutnya



Algoritma Prim utk MST

• Menulis psuedo code Prim utk MST

S Ŝ
1. Mencari seluruh edge CUT dengan
Bobot/panjang minimum

Root



Struktur Data HEAP
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psuedocode
 v, S[v]=0
S[r]=1
 e insiden ke r do H.insert(e)
While ! H.empty() do {

f=H.findmin() {ret edge}
diberikan v mjd titik akhir f
sdmk rp shg S[v]=0
for all e adj ke v do {e=(v,w)}

if S[w]==0 then H.insert(e)
else H.delete(e)

S[v]=1
}

S adalah array
S[v]=1 jika v  S

0 lainnya

H adalah
struktur data
HEAP

w

 v, S[v]=0
S[r]=1
 e insiden ke r do H.insert(e)
While ! H.empty() do {

f=H.findmin() {ret edge}
diberikan v mjd titik akhir f
sdmk rp shg S[v]=0
for all e adj ke v do {e=(v,w)}

if S[w]==0 then H.insert(e)
else H.delete(e)

S[v]=1
}

f

e

w



Contoh Lain Running Prim



Algoritma Prim (Cormen)
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