
 4 תיב ליגרתל םישגד

 :יללכ

 :הלאשה יקלחמ דחא לכ דרפנב בותכל שי ,הלאשב תודוקנה םומיסקמ תא לבקל תנמ לע םירקמה בורב •
o םתירוגלא רואית 

 יתיצמת §
 תונוכנ תוחכוהו תונעט אלל §
 ןורתפה תונוכנל יטירק תויהל לוכי הז ,typos-מ ענמיהל ולדתשה §
 יושע הזו ,)...תמוצה התואל םיכרד המכ ,םילגעמ ,םישיגנ אל םיתמצ( הצק ירקמ וקדב §

 םתירוגלאב תויזכרמ תויועט תולגל רוזעל
o תונוכנ תחכוה 

 םתירוגלאה תונוכנ תא החיכומש §
 ילמינימ לולסמ םיריזחמשכ ,תוצובק םיריזחמשכ( "םא קרו םא" תנעט תובורק םיתיעל §

 )...הצובקב
 ותונוכנל החכוה וניא םילימב םתירוגלאה רואית §
 )...םירקמה לכב םילפטמש ,שקובמה תא םיחינמ אלש( הלילשב תוחנהל בל םישל §

o תויכוביס חותינ 
 םתירוגלאה יבלש לכ לע תויתיצמתב §
 תויכוביסה ךס םוכיס §
 םתוא רידגהל זא n,m םינמיסב םישמתשמ םא §
 ןכל םדוק וניוצ אלש םישדח םיבלש לולכל אל §

 )4-ב הכרפהה יפיעסו 6,8 תולאש תמגודכ( םירצק תיסחי תונוכנ תחכוהו םתירוגלא רואית םע תולאשב •
 תילמרופ הרוצבו ואולמב םתירוגלאב יונישה תא ראתלו ,typos תושעל אל ,ףפחל אל םייתעבש בושח

 אל םה םא – )םתירוגלאה תוטשפ וא תונוכנהמ קלח אלו( דבלב לועי םתרטמש םירופיש םיעיצמשכ •
 זא םיתמצ/תותשקה לכ לע רובעל םוקמב לשמל .תועמשמ רסח הז זא תללוכה תויכוביסה לע םיעיפשמ
 .עובק/ןטק קלחל טרפ לכה לע םירבוע

 קיודמ םידומע ןומיסו הרורב הקירס לע ודיפקה •
o אירק די בתכו )ןורפע אל ףידע( רורב טעב ןתינש לככ – די בתכב םיליגרתב  
o םכלש ליגרתה תא קודבל תלוכיה תא רפשמ םג 
o םיקדובה לש םייניעה לע םחרל םג 

 

 :הרטסקייד

 דבאמ הזב עגופש יוניש לכ ,םעפ לכב ילמינימה ךרעל extract-min םישועש הז לע ססבתמ םתירוגלאה •
 :תוצופנ תויועט יתש ,טרפב .םתירוגלאה תונוכנ תא

o תותשק תפסוהו( הציר ידכ ךות םילקשמ יוניש( 
o ספות אל הז זא רודסה גוזה לע רדס סחי ןיא םא( תינמז-וב קחרמ יכרע ינש קוזחת( 

 חינהל אלו ,ריזחהל רומא םתירוגלאהש המ תא ונלביק אלש הלילשב חינהל ךירצ ,הלילשב םיחינמשכ •
 .עיגהל םירומא הילא הריתסה תאז ,ילמינימ אל לולסמ ריזחה הרטסקיידש הלילשב

 דיחי תויהל בייח אל ב"קמ •
 )םידבכ "ךרד ירוציק"( ב"קמהמ קלח ןכ םהש םיתמצ ןיב ב"קמהמ קלח ןניאש תותשק תויהל תולוכי •

 

 :1 הלאש

  - א ףיעס •



o הקדבנ אלש תיפצת תמוצ שי םא םישוע המ – הצק ירקמ? 
 ללכי הרקמה ןכלו ףוסניא רדגוי הקבדה ןמז זא קבדנ אל םאש שרופמב ןייצל ןתינ §

 םיתמצה ראש ומכ הקידבב
 םיתמצה תצובק םע ךותיח תושעל זאו )DFS/BFS( תושיגנ םיתמצ שפחל ןתינ ןיפולחל §

 תושיגנ ןניאש
o ממא תנעט( םיירשפאה תורוקמה קוידב איה םתרזחהש המישרהש תוארהל – תונוכנ( 

  – ב ףיעס •
o יצח לקשמ רמוא הלופכ תוריהמ :-P 
o חוורה ןורתפה וניהש( םיקתועה ינש לש ןורתפה רובע( 

 B קתוע שיש ךכ תותשקה לכ תא לפכשלו ,םיתמצה לכ תא קיתעהל היה "יטנגלא" יכה §
 .B קתועל תרבוע לע קיבדממ תאצויש תשקש ךכל טרפ אלמ A קתועו ,אלמ

 תורוקמ רשפאל ךירצ זא ,ןושארה קתועהמ לעה יקיבדמ תא םתדרוה םא •
 לע קיבדמ וניהש תמוצ הז ממא ינשה קתועהמ

 ,ןושארה קתועב לעה יקיבדממ תוירוקמה תותשקה לש קתוע םתראשה םא •
 ןהב ושמתשי אל םלועל עודמ ריבסהל ךירצ

 .םיוסמ גוסב הקבדנ תיפצת תמוצש ךכב שקובמה תא חינהל התייה הצופנ יכה תועטה §
 A גוסב הקבדנ v תיפצת תמוצ םא .ףסונ ןוניס םידמעומה תמישר תא ריבעהל היה ךירצ
 תמוצ .ךופהה רזע ףרגב v_a קתועהמ הרטסקייד םיצירמ ןכא זא ,)B לע ל"נכ ךכ רחא(

u_a םילאיצנטופה םיקיבדמה תמישרל סנכנ ,הקבדהה ןמז תא םאותש קחרמב אצמנש 
 רתוי ןטק היהי u_a-ל ב"קמה ילוא !v_b רובע םג הרטסקייד ץירהל ךירצ וישכע .v רובע
 ןכלו ,A אלו B גוסב קבדיהל הכירצ התייה תיפצת תמוצה זא בצמה הז םא ?הז הרקמב
 .דמעומה תא ןנסל ךירצ

 ףרג םתינב הרקמ לכב .B גוסבו A גוסב וקבדנש םיתמצל היינב התואב שמתשהל ףידע §
 לע ץירהל ןויגה ןיא זא ,תיפצת תמוצ לכל םיימעפ וילע ץירהל ךרוצ שי הרקמ לכבו ,רזע
 .םירקמה ןמ קלח קר ירוקמה ףרגה

 

 3 הלאש

 :םיחוור תונורתפ ינש ויה •
o מ הרטסקייד בשחל-s מו-t )םייקתמ םאה תוארלו תותשקה לכ לע רובעל זאו )ךופהה ףרגב: 

𝛿(𝑠, 𝑡) < 𝛿(𝑠, 𝑢) + 𝑤(𝑢, 𝑣) + 𝛿(𝑣, 𝑡). 
 דוקינ דביא ןכלו ,םירקמהמ קלח ספספמ היה םיתמצה לע רבעמש בל ומיש §

o ףרגמ קלח ןניאש תותשק םע עצבתמ םהיניב רבעמ רשאכ ,ףרגה לש םיקתוע ינש רוציל 
 ינשה קתועב t-ל ןושארה קתועב s ןיב הרטסקייד תצרהו ,םיב"קמה

 ףרגה אוה ןושאר קתוע( םהיניב םינטק םיסנאוינ םע ,םיקתועה לש תויצאירו הברה ויה §
 םילולסמהש ךכ לע ן/םתרמש דוע לכ .)וכו ,t-ל s ןיב םיב"קמ ףרג / s לש םיב"קמ
 .ןיקת ןורתפה ,םיב"קמ םניאש םילולסמה תצובק קוידב םה םיצוחה

  דוקינ םכל דרי אל םא םג ,תירשפאה תויועט תמישרה לע רובעל ץלמומ •
o דחא ב"קמ רשאמ רתוי תויהל לוכי 

 הקידב העצוב םומיסקמ( םתירוגלאה תונוכנ לע עיפשה אל הז תונורתפה ןמ קלחב §
 )תורתוימ תותשק רובע

 תונוכנב עגפ שממ הז תונורתפה ןמ קלחב §
o ןיאש ךכ לע וכמתסהש תונורתפ ויה( לגעמ ליכמ רתויב רצקה ינשה לולסמהש תויהל לוכי 

 )םילגעמ



 ןיב רבוע אוה ממא ב"קמ וניא לולסמש וארת םא !תינוויכ וד הנעט תוארהל ךירצ תונוכנ תחכוהב •
 הרטסקיידה תונוכנמ עבנת תוילמינימה זאו ,םיקתועה

 הז םא דחוימב( םעט ןיא זא ,תללוכה תויכוביסה לע עיפשמ אל הז םא ."תונטקב" לעיל וסינ םישנא הברה •
 )םתירוגלאה תא ךבסמ

 לע הרעה ואר( דבוע אל relax-ב יוניש תושעלו תמוצ לכל תודש ינש קיזחהל תוסנל לש ןורתפה •
 )הרטסקייד

 היה ףידע לבא ,)תונוכנ םיחיכומו קיודמב ותוא םיבתוכ םא( דובעל לוכי היה k-shortest-path לש ןורתפה •
 .k=2 לש הרקמל תיאמצע ןורתפ ואצמתש

 

 7 הלאש

 ךפהה .םיב"קמ םה ב"קמ לש םינושה ויקלח המוד ןפואבו ,ב"קמ אוה ב"קמ לש prefix-ש םתיאר התיכב •
 הנשי u,v רובע םא ,לשמל .)תועט וזו( ב"קמ אוה םיב"קמ דוחיאש ובתכ םישנא הברה – ןוכנ חרכהב אל
𝑢 ב"קמ זא ,ב"קמה לע הניאש x תמוצ ⇝ 𝑥  ב"קמל רשרושמש 𝑥 ⇝ 𝑣 ןיב ב"קמ וניא אוה u ל-v. םצעבו 
 .x-ב םירבועש םילולסמה ךותמ v-ל u ןיב ב"קמה הזש איה חיכוהל םתשרדנש הנעטה

 


