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 הערות כלליות שעלו מתוך הבדיקה:

- Linear Programming:  

o  קל לשכוח אותם אבל תשתדלו שלא.םטריוויאליי–אילוצי אי שליליות , 
o כשמבקשים מכם להציג בעיה בצורה של  לא לשים ערך מוחלטLP מקווה( למרות שברור( 

 טפל בזה.איך ל

 

  – שימו לב לנתונים בשאלה -
o  כשרשום נתונה רשת זרימה𝐺 = (𝑉, 𝐸) מs לt  שנתונה זרימה מקסימלית אומר  לאזה

 ברשת.
 

 –הוכחות נכונות  -
o   זה עדיין קורה  6זה כבר נאמר בעבר אבל נאמר זאת שוב מכיוון שגם בתרגיל– 

 .כיוונים 2להוכיח . הרבה פעמים זה אומר שצריך האלגוריתם צריך להיות נכון בכל המקרים

חוצה אז צריך  eא אם קיים חתך מינימלי ש2ה למשל אם האלגוריתם בודק כמו בשאל

האלגוריתם  ⇐לא קיים חתך  להוכיח: , וגםtrueהאלגוריתם מחזיר  ⇐להוכיח: קיים חתך 

 .falseמחזיר 

  לרשום את ה –פירוט'one-liner': זה נובע ישירות מ"MFMC "אלא אם  זה לא מספיק ,כהוכחה(

 .במקרה ממש ביקשו לומר את תוכן המשפט(
 

  –שימוש באלגוריתם קיים  -
o לומר מפורשות באיזה אלגוריתם כשמשתמשים באלגוריתם קיים צריך , כפי שנאמר בעבר

, שבו יש יותר מאלגוריתם מקסימלית זרימה מציאת בנושא כמו .ומה הקלט שלומשתמשים 

 אחד לפתרון, זה חשוב.
o יות הטובה ביותר כשיש יותר מאלגוריתם אחד לפתרון, השתדלו לבחור בזה שמביא לסיבוכ

שאתם יכולים להשיג. ראיתם גם אלגוריתמים שרצים בזמן פחות טוב מכיוון שהעקרונות 

בהם חשובים, אבל כשיש לכם שאלה כללית עליכם לפתור באמצעות אלגוריתם שמביא לזמן 

 ריצה כמה שיותר קטן.
 

חשוב יש את המקרה הכללי ואת סוגי הרשתות בהן למדתם שהוא יעיל יותר. שימו לב שלדיניץ  -

שתבינו טוב מתי מדובר במקרים הספציפיים בהם הסיבוכיות טובה יותר ומתי לא. היו טעויות מהסוג 

 הזה גם.
o  יש כללי, יש ברשת  בזה.הרבה מתבלבלים  ,לאיזה מקרה מתאימה הרשת שלכםשימו לב

תחזרו על ההגדרות ותבינו  מסוג שני. 0-1מסוג ראשון ויש רשת  0-1כללית, יש רשת  0-1

 את ההבדלים.
 

. השיטה היא סכמה כללית, וקיימים מספר FFלבין אלגוריתם  FFדעו את ההבדל בין שיטת  -

 הוא מימוש נאיבי של השיטה. FFאלגוריתמים, בעלי סיבוכיות זמן שונה, המממשים אותה. אלגוריתם 

o של מספר חסום של איטרציות של אלגוריתם  שימו לב שלפעמים הרצהFF  יכולה להיות

 הוא פחות עדיף מדיניץ. לרשת כלליתכאלגוריתם  כל מקרה לגופו. יעילה יותר.
 

 באנגלית. בעברית אלגוריתם דיניץ ולא דיניק. Dinitz/Dinicהערה קטנונית ביותר: אלגוריתם  -
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למרות שזה החלק הקל יותר בדרך כלל, לא מעט עשו טעויות בחלקים האלה  –ניתוח סיבוכיות  -

 בהוכחות שלהם.
o  תוודאו שאתם יודעים כמו שצריך את ההגדרה של𝑂 שכוללים  וסכום ומכפלה של ביטויים

 .טעויות שקשורות לזה לא מעט . היו𝑂את 
 

o אפשר וכדאי גדול מדי שלא לצורך(.  לא הדוק )כלומרהוא שים לב שהניתוח הסופי נכון ל

 .)אסימפטוטית( הביטויבגודל  יםלא פוגעשרק בתנאי  אבל של זמן הריצה,את הביטוי  לפשט

𝑂((𝑛 אם הגעתם לביטוי למשל +𝑚)2𝑛𝑚)הוא גם , אז זה נכון ש𝑂((max({𝑛,𝑚}))4) 

)אפשר לפשט אבל  , לכן עדיף להשאיר את הביטוי כמו שהואבדים קצת מהדיוקאאבל מ

  .זהר עם זה(יצריך לה
 

o  אם הגרף  –הערה שחוזרת על עצמהG = (𝑉, 𝐸)  לא נתון בשאלה ומדובר בגרף עזר

,|𝐸|שבניתם, צריך לבטא את הסיבוכיות כתלות בפרמטרים של השאלה, ולא כתלות ב |𝑉|. 

 

o  כשאתם בונים רשת זרימה𝐺 = (𝑉, 𝐸)  זמן הריצה, מאוד חשוב לחשב כמו ומנתחים את

,|𝐸|)כאמור צריך לחשב את  . הרבה נפלו בזה|𝐸|ו |𝑉|שצריך את  |𝑉|  כתלות בפרמטרי

 השאלה ולעשות את זה בזהירות כי לפעמים זה מבלבל(.
 

o  ב הפתרון שרוב האנשים עשו רץ 8בשאלה  6בתרגיל בית𝑂(√𝑘 ∗ min(𝑛, 𝑘2))  למרות(

היו לא  .𝑂(𝑛√𝑘)א יה השהתקבל פתנוס ניתוח סיבוכיותתוצאת . (על ידם שזה לא נאמר

אותו פתרון עם ניתוח סיבוכיות לא  ,מעט שעשו פתרון דומה שמביא לתוצאה פחות טובה

 .או ניתוח סיבוכיות לא נכון הדוק

_______________________________________________________________________ 

 קצת לקראת המבחן:

 :בכל זאת למעוניינים המלצה. /היש את שיטת הלמידה שלו /תלכל אחד

 ולוודא הבנה, לפחות ברמת ה )מה שעבר בהרצאות ותרגולים( לעבור על החומרmacro  של

לחזור על ההערות שניתנו עד כה ולוודא שמבינים  , והשיטות השונות לפתרון.האלגוריתמים השונים

 אותן.
 

   מהלמידה למבחן. אם אין  60%לדעתי זה צריך להיות לפחות  לפתור מבחנים. לתרגל: –הכי חשוב

 תנסו לבד לפני שמסתכלים על פתרון. לכם הרבה זמן ללמידה אז על החלק הזה לא לוותר.
 

 עבור כמה שאלות שתבחרו )כדאי מנושאים  ,שימו לב שאתם גם מנסים לרשום בעצמכם פתרון מלא

יש אנשים שיוצאים מהמבחן בתחושה שהצליחו ים הרבה פעמ שתוכלו לתרגל גם את זה.כדי שונים( 

  הכל ומגלים שירדו להם נקודות על הוכחה לא מדויקת.
 

  לאלה שזה עוזר אפשר לנצל אותה ואז לכתוב מסודר במסגרת את  –יש לכם מחברת טיוטה במבחן

  - יש לזה חסרון שזה לוקח עוד זמן אבל יתרון של סדר שיכול גם לחסוך זמן ובלבולים. הפתרון

 .השתמשו בחכמה

 

  גם בשיעורי בית זה היה ארוך  –אלה שההוכחה שלהם בשיעורי בית מתפרסת על עמודים רבים

אפשר לכתוב את ההוכחות לשאלות במבחן במסגרת עמוד בדרך כלל, יש ומוגזם, במבחן בוודאי. 

 מיותר.'מסגרות חירום' למקרה שצריך יותר. גם זה צורך הרבה זמן לכתוב כ"כ הרבה וגם זה 

 

 �� במבחן, ובהמשך בכלל בהצלחה


