
 הערות כלליות שעלו מתוך הבדיקה:

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

, אלג' למציאת מסלול BFS ,DFSבלמשל להשתמש בחלק מהמקרים היה אפשר  1למשל בתרגיל 

אלגוריתם קיים עליכם להוכיח נכונות עבורו וזה קשה. של אם אתם משנים את התוכן  ומעגל אוילר.

 חבל על הזמן והעל הניקוד שלכם.
 

 :3ל לחלק את ההוכחה בדרך כלל כדאירוב האנשים עשו זאת אבל היו כאלה שלא:  מבנה תשובה 

, הוכחת נכונות, תיאור אלגוריתם – בתשובה( ברציפות)הכוונה מתוארים  נפרדים ורציפים חלקים

הבחינות  3על האלגוריתם מכל גם באופן הזה החלוקה 'מכריחה' אתכם לחשוב  .זמן ריצהוסיבוכיות 

כל שלושת החלקים נדרשים ברוב המקרים  יש לציין כי השונות ועושה את הפתרון למסודר יותר.

 .מלא עבור פתרון

o יש מקרים )מעטים אמנם( שבהם להוכיח טענה לפני או כחלק מתיאור האלג'   -♥ שימו לב

 .)כאמור, לרוב זה לא המצב( הופך אותו לברור יותר
 

 :אין צורך לפרט למשל  צריך לדעת אילו פרטים אפשר להשמיט ואילו לא. בחירת פירוט נכונה

כן יש צורך לפרט  עבור כל אלגוריתם שתלמדו(. ובכלל) BFSאת כל תהליך הריצה של  BFSכשמריצים 

אתם משתמשים באלגוריתם ידוע ציינו רק מה  . אםאת הנקודות החשובות של האלגוריתם שלכם

 אתם נותנים לו כקלט ומה אתם עושים עם הפלט.
 

  ( אין צורך לכתוב )גם בש"ב וגם במבחןכמעט תמידPseudo code .ברוב המקרים זה  בקורס הזה

למשל אין צורך להיכנס לפרטי המימוש של רשימת/מטריצת שכנויות, לדבר על  מסבך ולא מועיל.

ההנחה היא שאתם יודעים איך לעשות את זה ולכן אין  ים ועל הפירוט הספציפי של הקוד.האינדקס

 על הרעיון עצמו ועל נכונותו.יותר המיקוד הוא  –צורך בכך 
 

o כחלק מזה, חלקכם בחר לפרט לפעמים על שימוש בHash table  עם ניתוח של𝑂(1)  עבור

. פעולות על על ניתוח סיבוכיות במקרה הגרוע מדובר בקורס הזה. Hash tableפעולות על ה

Hash table  הן𝑂(1) גם פה בדרך כלל אין צורך לפרט מה מבנה הנתונים  .במקרה הממוצע

לפרט עדיף   - מנע מטעויות כאלהילה זאת עוד סיבהבו משתמשים )בקורס הזה( ולכן 

  כנס לפרטי המימוש.ימבלי לה High levelב

 

 הצדקתם לעצמכם( שאפשר לעשות משהו באמצעות מבנה נתונים פשוט אז אין )כלומר  כל עוד ברור

 .נתונים( ימבנלא ו וריתמיםאלג הוא קורסהצורך לפרט )

 

 :וצריך לא  חלק ניכר מהתשובה. הוכחת נכונות היא כמעט תמיד יש צורך להוכיח נכונות הוכחת נכונות

של  Aאם אתם צריכים להחזיר למשל תת קבוצה . כיוונים 2פעמים רבות צריך להוכיח  לוותר על זה.

אז האלגוריתם מחזיר אותו, ואם  Aב איברהכיוונים: אם צומת  2צמתים מגרף צריך להוכיח את 

 .אם ורק אם()כלומר להוכיח  Aב איברהאלגוריתם מחזיר צומת אז הוא 

 

  תשתדלו לסמן נכון תשובות, )מיפוי תשובות לעמודים בקובץ( כדי  –סימון נכון של תשובות במערכת

 שנוכל לבדוק כראוי ושלא תאבדו נקודות לחינם.

 

  לפעמים בבדיקה אנחנו נותנים הערות מסוימות גם אם לא מורידים ניקוד, לכן מומלץ לעבור על כל

  ההערות.
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