
Notes after HW3 

 הערות כלליות שעלו מתוך הבדיקה:

 :תמיד כדאי להסתמך על נכונות אלגוריתם קיים מבלי לגעת בתוכן שלו. שימוש באלגוריתמים קיימים 

חבל על הזמן אלגוריתם קיים עליכם להוכיח נכונות עבורו וזה קשה. של אם אתם משנים את התוכן 

 נראה שצריך אותה.ועדיין  שניתנה כבר בעבר זו הערה חוזרת והעל הניקוד שלכם.

 

 תמיד צריך לנתח את הסיבוכיות כתלות בגודל הקלט )פרמטרי  פרמטרי השאלה:כיות כתלות בבוסי

 למשל:השאלה(. 

o אם נשאלתם על גרף לנתח סיבוכיות כתלות ב|𝐸|, |𝑉|  זה טוב. אם יש שאלה שבה יש רק

,|𝐸|ואתם יוצרים גרף עזר לא צריך לנתח כתלות ב nפרמטר אחד  |𝑉| אלא כתלות בn . 

o  אם נשאלתם על שאלה ובהn,d 2  פרמטרים והגעתם לחסם זמן ריצה שהוא𝑂(𝑛2𝑑)  אז

𝑑כי  𝑂(𝑛3)תכתבו אותו. חלק רשמו  ≤ 𝑛השתדלו להיות מדויקים. זה חסם פחות מדויק ,. 

 

 :מהחסם הכללי על  יותר טובשהוא ריצה הזמן חסם על לפעמים אפשר לקבל  ניתוח זמן ריצה

יש לשים לב לכך כשמנתחים את זמן הריצה של  .טבהינתן מידע מסוים על הקל האלגוריתם,

 .םהאלגוריתמי
 

o  שזמן הריצה הוא חלק רשמו𝑂(𝑛2 + 𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛)  במקום רק𝑂(𝑛2)  זה כמובן גם נכון מכיוון

𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛ש = 𝑂(𝑛2) (𝑛2 שואף לאינסוף מהר יותר מ𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛 )לא ירדו על זה נקודות,  ולכן

 .לא לאלגוריתמים( לאינפיאבל כדאי להבין את הנקודה הזו )זה קשור 
 

 Dynamic Programming-   

o  הגדרת תת  פתרון שאלות תכנון דינמיכתיבת שראיתם בתרגול עבור  מוצעיםשלבים יש(

פתרון תת הבעיה באמצעות תתי בעיות בעיה, תת בעיה הכי קטנה, קשר לפתרון השאלה, 

ם בפתרון כמו רשימה, חשוב לוודא הלא עוקבים אחריאם גם . (קטנות יותר וסיבוכיות

 .מסודר וברורלוודא שהפתרון בנוסף חשוב . מכיל אותםשכתבתם שהפתרון 
  בעיות קטנות לפתרון תת הבעיה באמצעות תתי  משוואהשימו לב שכאשר רושמים

 .ומדוע היא נכונה המשוואהיש להסביר את יותר 
  לא כל הפתרון צריך לתאר גם את שאר הפתרון.החלק של התכנון דינמי הוא אם 
 כנון דינאמי לציין את סידור חישוב תתי הבעיות.חשוב בכל פתרון באמצעות ת 

o  שכן מניחים שאתם יודעים לעשות את  –היו כאלו שהוכיחו באינדוקציה. כאמור אין בכך צורך

 את הרשום לעיל. לספקמספיק זה כבר ו

 

  וברור תוך שימוש בהגדרות, משפטים  שימו לב שאתם מתנסחים באופן מדויק –הוכחות נכונות

 .גדולות מדי בהוכחה 'קפיצות'בנוסף שימו לב למעברים לוגיים חוקיים בלי   וטענות שראיתם בלבד.

 לפעמים שווה לכתוב בהתחלה את רעיון ההוכחה ואז להסביר את הפרטים.
o  אם יש לכם פירוט היא מספקת ומתי לאקצת קשה לומר מראש מתי רמת  –רמת פירוט ,

אם יש  .זה משהו שלומדים עם הזמן ספק או שאלה תמיד אפשר לשאול את סגל הקורס.

 תמיד אפשר לפרט יותר. – ספק

 ��בהצלחה 


