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יעילות וסיבוכיות

?תכנית יעילים/איך יודעים האם אלגוריתם•

מחשבים כמה זמן הוא יתבצע–

במחשב/משך זמן הביצוע אינו תלוי בחומרה•

משך זמן הביצוע תלוי באלגוריתם•

,  של אלגוריתם היא הערכהסיבוכיות זמן, בתורת החישוביות•

על מספר הפעולות שמבצע האלגוריתם במהלך  , בעזרת חסמים

הקלטכפונקציה של גודל , פעולתו

-(!שגוייה)הנחה •

משך הזמן שלוקח למחשב לבצע צעד חישוב הוא אחיד
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יעילות וסיבוכיות
מושגים

אוסף פעולות המתבצע בתוך הלולאה -צעד בסיסי

.תלוי באורך הקלטואינו

best case–המקרה הטוב

worst case–המקרה הגרוע

f(n)-פונקציית זמן ריצה

O(n)-העבודה( ג"סד)סדר גודל / סיבוכיות זמן ריצה  

אלגוריתם יעיל
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'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'כל עוד לא הגעת לסוף הטקסט וגם (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)
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'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'כל עוד לא הגעת לסוף הטקסט וגם (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

1
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'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'וגם הגעת לסוף הטקסטכל עוד לא (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

1

1
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'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'וגם הגעת לסוף הטקסטכל עוד לא (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

11

1
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'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'וגם הגעת לסוף הטקסטכל עוד לא (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

11

1

1
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'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'וגם הגעת לסוף הטקסטכל עוד לא (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

11

1 3n

1
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n מספר התווים בטקסט/ מייצג את גודל הקלט



'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'וגם הגעת לסוף הטקסטכל עוד לא (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

11

1 3n

1

1
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n מספר התווים בטקסט/ מייצג את גודל הקלט



'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'וגם הגעת לסוף הטקסטכל עוד לא (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

11

1 3n

1

1

1

2
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n מספר התווים הטקסט/ מייצג את גודל הקלט



'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'וגם הגעת לסוף הטקסטכל עוד לא (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

11

1 3n

1

1

1

2
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n מספר התווים בטקסט/ מייצג את גודל הקלט



'ד'מצא 
{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

chקרא תו ראשון בטקסט  (1)

:בצע, ch' ד'וגם הגעת לסוף הטקסטכל עוד לא (2)

chקרא את האות הבאה (2.1)

אם הגעת לסוף הטקסט(3)

"בטקסט' ד'אין : "הודע(3.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (4)

11

1 3n

1

2

f(n) = 3n+3
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n מספר התווים בטקסט/ מייצג את גודל הקלט



(משופר)'ד'מצא 

{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

בסוף הטקסט' ד'הוסף (1)

chקרא תו ראשון בטקסט  (2)

:בצע, ch' ד'כל עוד (3)
chקרא את האות הבאה (3.1)

של סוף הטקסט' ד'אם זוהי (4)
"בטקסט' ד'אין : "הודע(4.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (5)

מסוף הטקסט' ד'הורד (6)
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(משופר)'ד'מצא 

{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

בסוף הטקסט' ד'הוסף (1)

chקרא תו ראשון בטקסט  (2)

:בצע, ch' ד'כל עוד (3)
chקרא את האות הבאה (3.1)

של סוף הטקסט' ד'אם זוהי (4)
"בטקסט' ד'אין : "הודע(4.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (5)

מסוף הטקסט' ד'הורד (6)

1

1
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(משופר)'ד'מצא 

{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

בסוף הטקסט' ד'הוסף (1)

chקרא תו ראשון בטקסט  (2)

:בצע, ch' ד'כל עוד (3)
chקרא את האות הבאה (3.1)

של סוף הטקסט' ד'אם זוהי (4)
"בטקסט' ד'אין : "הודע(4.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (5)

מסוף הטקסט' ד'הורד (6)

1

1

1
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(משופר)'ד'מצא 

{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

בסוף הטקסט' ד'הוסף (1)

chקרא תו ראשון בטקסט  (2)

:בצע, ch' ד'כל עוד (3)
chקרא את האות הבאה (3.1)

של סוף הטקסט' ד'אם זוהי (4)
"בטקסט' ד'אין : "הודע(4.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (5)

מסוף הטקסט' ד'הורד (6)

1

1

1

1
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(משופר)'ד'מצא 

{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

בסוף הטקסט' ד'הוסף (1)

chקרא תו ראשון בטקסט  (2)

:בצע, ch' ד'כל עוד (3)
chקרא את האות הבאה(3.1)

של סוף הטקסט' ד'אם זוהי (4)
"בטקסט' ד'אין : "הודע(4.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (5)

מסוף הטקסט' ד'הורד (6)

1

1

1

1

1

2n

18

הילה קדמן
n מספר התווים בטקסט/ מייצג את גודל הקלט



(משופר)'ד'מצא 

{בטקסט' ד'האלגוריתם מודיע האם נמצאה האות }

בסוף הטקסט' ד'הוסף (1)

chקרא תו ראשון בטקסט  (2)

:בצע, ch' ד'כל עוד (3)
chקרא את האות הבאה(3.1)

של סוף הטקסט' ד'אם זוהי (4)
"בטקסט' ד'אין : "הודע(4.1)

"בטקסט' ד'יש : "הודע–אחרת (5)

מסוף הטקסט' ד'הורד (6)

1

1

2

2n

f(n) = 2n + 5

1

1

1
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n מספר התווים בטקסט/ מייצג את גודל הקלט



השוואת זמני הריצה

אורך הקלט

n

f1(n)=3n+3f2(n)=2n+5f1(n) / f2(n)

1676/7

5181518/15

10332533/25

100303205303/205

1,0003,0032,005~1.5

10,00030,00320,005~1.5

1,000,0003,000,0032,000,005~1.5
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השוואת זמני הריצה

f1(n) = 3n + 3

f2(n) = 2n + 5

:מסקנות

התוספת של הקבוע המספרי אינה  , גדולים מאודקלטיםעבור •
תורמת ואפשר להתעלם ממנה

שתי פונקציות הן ליניאריות והן נבדלות זו מזו בשיפוע שלהן•

.כלומר פונקציה ממעלה ראשונה, חיפוש סידרתי הוא ליניארי•
(מייצג משפחה של פונקציותג"סד)O(n)(  ג"סד)סדר גודל נסמן ב

21
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O(n)-חיפוש סידרתי 



שכיחות של ציונים
{האלגוריתם מוצא את הציון השכיח מבין הציונים שבמערך } 

(1)0max

:בצע, שבמערךgrd1עבור כל ציון (2)
(2.1)0count
:בצע, grd1שנמצא אחרי הציון grd2עבור כל ציון (2.2)

grd2אם (2.2.1) == grd1
count ++

:אזי, count > maxאם  (2.3)

(2.3.1)max  count
(2.3.2)maxGrade  grd1

maxGradeהחזר את (3)

??

1

1

22

הילה קדמן

n מספר הציונים/ מייצג את גודל הקלט



שכיחות של ציונים
{האלגוריתם מוצא את הציון השכיח מבין הציונים שבמערך } 

(1)0max

:בצע, שבמערךgrd1עבור כל ציון (2)
(2.1)0count
:בצע, grd1שנמצא אחרי הציון grd2עבור כל ציון (2.2)

grd2אם (2.2.1) == grd1
count ++

:אזי, count > maxאם  (2.3)

(2.3.1)max  count
(2.3.2)maxGrade  grd1

maxGradeהחזר את (3)

??

1

1
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1

3

?

n מספר הציונים/ מייצג את גודל הקלט



שכיחות של ציונים
{האלגוריתם מוצא את הציון השכיח מבין הציונים שבמערך } 

(1)0max

:בצע, שבמערךgrd1עבור כל ציון (2)
(2.1)0count
:בצע, grd1שנמצא אחרי הציון grd2עבור כל ציון (2.2)

grd2אם (2.2.1) == grd1
count ++

:אזי, count > maxאם  (2.3)

(2.3.1)max  count
(2.3.2)maxGrade  grd1

maxGradeהחזר את (3)

1

1
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1

3

?2

n מספר הציונים/ מייצג את גודל הקלט

צעדים2n:         ציון ראשון
צעדים(n-1)2:          ציון  שני

2(n-2)   
2(n-3)   

:  +
2*3     
2*2     
2*1     



שכיחות של ציונים
{האלגוריתם מוצא את הציון השכיח מבין הציונים שבמערך } 

(1)0max

:בצע, שבמערךgrd1עבור כל ציון (2)
(2.1)0count
:בצע, grd1שנמצא אחרי הציון grd2עבור כל ציון (2.2)

grd2אם (2.2.1) == grd1
count ++

:אזי, count > maxאם  (2.3)

(2.3.1)max  count
(2.3.2)maxGrade  grd1

maxGradeהחזר את (3)

1

1
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1

3

?2

=  סכום סדרה חשבונית 
האיברים' מחצית מס( * איבר אחרון+ איבר ראשון )

𝑆, = 𝑛+1 𝑛

2

סדרה חשבונית

n מספר הציונים/ מייצג את גודל הקלט

צעדים2n:         ציון ראשון
צעדים(n-1)2:          ציון  שני

2(n-2)   
2(n-3)   

:  +
2*3     
2*2     
2*1     



שכיחות של ציונים
{האלגוריתם מוצא את הציון השכיח מבין הציונים שבמערך } 

(1)0max

:בצע, שבמערךgrd1עבור כל ציון (2)
(2.1)0count
:בצע, grd1שנמצא אחרי הציון grd2עבור כל ציון (2.2)

grd2אם (2.2.1) == grd1
count ++

:אזי, count > maxאם  (2.3)

(2.3.1)max  count
(2.3.2)maxGrade  grd1

maxGradeהחזר את (3)

1

1
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1

3

?2

=  סכום סדרה חשבונית 
האיברים' מחצית מס( * איבר אחרון+ איבר ראשון )

𝑆, = 𝑛+1 𝑛

2

𝑓 𝑛 = (4 + 2𝑛
2+𝑛

2
) + 2

𝑓 𝑛 = 𝑛2+ 5𝑛 + 2

O(n2) :פונקציה ריבועית

n מספר הציונים/ מייצג את גודל הקלט



בכלהכלחיפוש 

-אלגוריתם העובר על הנתונים שוב ושוב •

הנתוניםכלעבּור כל איבר עבֹור על –

הנתוניםשארעבּור כל איבר עבֹור על –

ספירת מספר הצעדים יוצרת פונקציה ריבועית  •

O(n2)ריבועי תסומן  ג"מסדפונקציה •

27
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O(n2)-חיפוש כל בכל 
(קינון לולאות)



2שכיחות של ציונים 
{האלגוריתם מוצא את הציון השכיח מבין הציונים שבמערך } 

(100..0עבור הציונים , 101מערך בגודל )arrצור מערך מונים (1)

0-אתחל את איברי מערך המונים ל(2)

:עבור כל ציון במערך הציונים(3)
לתא המתאים לציון  1הוסף 

.סרוק את מערך המונים ומצא את האיבר המקסימלי(4)

החזר הערך המקסימלי(5)

n

1

3*101

1

𝑓 𝑛 = n + (~400)

O(n) פונקציה ליניארית :

שיפור בסדר גודל

28
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101

.הטיפול במערך המונים אינו תלוי בגודל הקלט

O(1):  קבוע



שיפור בסדר גודל

הצגנו אלגוריתמים שונים להשגת מטרה זהה•

O(n2)-הראשון רץ ב•

ג"בסדהשיפור הוא O(n)-והשני  רץ   ב

יותריעילמכאן שהאלגוריתם השני 

תלוי באורך הקלטשאינושל קטע קוד סיבוכיותו•

O(1)הוא קבוע ומסומן 

מספר הצעדים הוא  O(1) (O(n0

29
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השוואה בין פונקציה ליניארית ופונקציה ריבועית



בינארי-חיפוש
{ממוינתנמצא בסדרה xהאלגוריתם מודיע האם האיבר }  

1אם גודל הסדרה הוא (1)
"נמצא בסדרהx: " הודע, x-אם האיבר שווה בערכו ל(1.1)
"לא נמצא בסדרהx: " הודע–אחרת (1.2)

-אחרת (2)
חלק את הטקסט לשני חצאים(2.1)
שווה בערכו לערך האיבר האמצעיxאם (2.2)

“נמצא בסדרהx: "הודע
x-אם ערך האיבר האמצעי קטן מ(2.3)

על חצי הסדרה בחצי השמאליבינארי-חיפושבצע 
-אחרת(2.4)

על חצי הסדרה בחצי הימניבינארי-חיפושבצע 
31
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2k = n   ↔  log2n = k

32
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חיפוש בינארי

של אלגוריתם שבכל שלב  סיבוכיותו•

מחלקים את הקלט לחצי   

מטפלים רק בחצי אחד ומתעלמים מהחצי האחר

O(log2n)והיא מסומנת  , היא לוגריתמית

log10n-שקול לlog n, י מוסכמה"ולכן עפ, 10במתמטיקה הבסיס הוא :  הערה•

log2n-שקול לlog n, י מוסכמה"עפולכן , 2במדעי המחשב הבסיס הוא 

O(log n)-י המוסכמה את הסיבוכיות כ"מכאן שניתן לסמן עפ

33
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O(log2n)-חיפוש בינארי 

https://www.youtube.com/watch?v=6W19JFHoVm0
https://www.youtube.com/watch?v=6W19JFHoVm0


Bubble Sort-מיון בועות 

:בצע( כולל)1ועד   n-מiעבור (1)

:בצע( לא כולל)iועד 0-מjעבור  (1.1)

אזיa[j] > a[j+1]אם  (  1.1.1)

(a[j], a[j+1])החלף 

34
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.מייצג את מספר האיברים המערךnכאשר  O(n2)היא מיון בועות סיבוכיות 
.פעמיםnהלולאה החיצונית מתבצעת :  נימוק

הלולאה הפנימית עוברת שוב ושוב על שאר איברי המערך
צעדים3הוא פעולת ההחלפה שאורכת בדיוק בלולאה הפנימית הצעד הבסיסי 

O(1)קבועה  הסיבוכיות שלה ולכן 

 = f(n):   פונקציית זמן הריצה היא
1

2
(n2 פונקציה ריבועית(1+

O(n2):  ולכן סיבוכיות הפעולה היא

O(n2)-מיון בועות 

https://youtu.be/lyZQPjUT5B4
https://youtu.be/lyZQPjUT5B4


(משופר)מיון בועות 

(1)FALSESorted

(2)i  n

:בצע, not sortedוגם  i > 0כל עוד (3)

(3.1)sorted  TRUE

:בצע( לא כולל)iועד 0-מjעבור  (3.2)

אזיa[j] > a[j+1]אם  (  3.2.1)

(3.2.1.1  )sorted  FALSE

(a[j], a[j+1])החלף (   3.2.1.2)

(3.1)i --

35
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O(n2)היא גםמיון בועות המשופר סיבוכיות 
אבל הסיבוכיות  , אמנם הפעולה עוצרת אם במעבר מסוים לא בוצעה החלפה

worst case-המקרה הגרוע מחושבת תמיד לפי 
(כל האיברים ממוינים בסדר הפוך: המקרה הגרוע)



Selection Sort-מיון בחירה 

:בצע, (לא כולל)0ועד  n-מ iעבור (1)
p במערך-המקסימום-של-מקומו( 1.1) (a, i)
(a[i], a[p])החלף(1.2)

(a, n)במערך-המקסימום-של-מקומו
(1)p  0   
(2)max  a[0]
:בצע, (לא כולל)nועד 1-מ iעבור (3)

:אזי, a[i] > maxאם (3.1)
(3.1.1   )p  i
(3.1.2   )max  a[i]

pהחזר את (4)

36
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O(n2)-מיון בחירה 

1

1

n3

1

O(1)

O(n)
n

f(n) = 3n + 3   O(n)

f(n) = n(n + 1)  O(n2)

https://www.youtube.com/watch?v=LriMvv9qDrk
https://www.youtube.com/watch?v=LriMvv9qDrk


Selection Sort-מיון בחירה 

מייצג את מספר האיברים  nכאשר  O(n2)היא מיון בחירה סיבוכיות •
.המערך

:  נימוק•
:  פעמים ומשתמשת בשתי פעולות nהפעולה הראשית מתבצעת 

במטרה למצוא את  שעוברת פעם אחת על המערך של המקסימום במערך מקומו –
O(n)וסיבוכיותה,   המקסימום

O(1)בסיבוכיות צעדים3המבצעת בדיוק -החלף–

f(n) = n * (n + 1):זמן ריצהפונקציית •
n2 + 2        =

O(n2):  היאהפעולה כולה סיבוכיות ולכן •

37
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O(n2)-מיון בחירה 



Merg-מיון מיזוג  Sort

38
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:בצע, 1-אם גודל המערך גדול מ

arr2-וarr1מערכים -חלק את המערך לשני תת1.

המכיל כל אחד מהם כמחצית מאיברי המערך

arr1על חצי המערך מיון מיזוג בצע 2.

arr2על חצי המערך מיון מיזוג בצע 3.

arrלתוך arr2ואת arr1את מזג4.

O(log2n)-מיון מיזוג 

https://youtu.be/XaqR3G_NVoo
https://youtu.be/XaqR3G_NVoo


מיזוג מערכים
ממוינים  arrB-וarrAהפעולה ממזגת שני מערכים }   

{ממוין אף הוא                 , arrCלתוך מערך שלישי 

39
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arrB-וarrAשגודלו כסכום הגדלים של שני המערכים arrCצור את מערך  1.

arrBלא הגעת לסופו של וגםarrAכל עוד לא הגעת לסופו של 2.

arrB-קטן מהאיבר הנוכחי בarrA-אם האיבר הנוכחי ב1.

arrC-וarrAתוך קידום האינדקסים של arrC-הוסף אותו ל

arrC-וarrBוקדם האינדקסים של arrBהוסף את האיבר הנוכחי של -אחרת 2.

arrAכל עוד לא הגעת לסופו של 3.

arrC-וarrAוקדם האינדקסים של arrAהוסף את האיבר הנוכחי של 

arrBכל עוד לא הגעת לסופו של 4.
arrC-וarrBוקדם האינדקסים של arrBהוסף את האיבר הנוכחי של 

arrCהחזר את 5.
O(n)-מיזוג מערכים 



מיזוג מערכים ממוינים

40

O(n): סיבוכיות



מיזוג מערכים
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מייצג את גודלו של כל אחד משני nכאשר O(n)סיבוכיות הפעולה 

:arrB-וarrAהמערכים 

צעדיםn-הפעולה עוברת פעם אחת על שני המערכים במקביל 

O(1)-ומעתיקה איבר מאחד המערכים למערך השלישי 

O(n)ולכן הסיבוכיות היא 

איברים וגודל מערך שני הוא nניתן לטעון שגודל מערך אחד הוא :  הערה

mוהפעולה מבצעת למעשה , איבריםn + mצעדים.

מייצג את סך האיבריםמספר כללי שבפונקציה כn-נתייחס ל



מיון מיזוג
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עד לקבלת איבר אחד  , חצאים2-מספר הפעמים שחילקנו את המערך ל
מייצג את גודל המערךnכאשר , (מעוגל כלפי מעלה)log2nבכל מחצית הוא 

1חלוקה 

2חלוקה 

3חלוקה 

4חלוקה 



מיון מיזוג
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מיון מיזוג

1עד לקבלת מערך בגודל מספר הפעמים שהתבצעה חלוקה לשני חצאים•

log2nהוא  

איבריםnכ "נראה שבכל רמה מוזגו סה, אם נתבונן בעץ החלוקה•

 O(n log2n)מכאן שיעילות הפעולה הוא •

מייצג את מספר האיברים במערך nכאשר 

44



גרף השוואה בין  
מיון מיזוג ומיון בועות
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על חתך זה ניתן לסמן . הוא קו ישר העובר בין שתי נקודות במפה" חתך"
.  גבהים בנקודות שונות

.  אפשר לייצג חתך זה במחשב באמצעות רשימה של גובהי הנקודות
כלומר לא , לשם הפשטות נניח כי בחתכים שנעסוק בהם אין מישור)

(.  קיימות שתיים או יותר נקודות סמוכות שגובהן שווה
כגון מציאת הנקודה הגבוהה או הנמוכה  , על חתך זה אפשר לבצע פעולות

.'מציאת הגובה הממוצע בחתך וכד, בחתך

-201090500-50-70-5006012011014060-30-105060400

...אל השיא 
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, בחתך היא נקודה הגבוהה משתי שכנותיה" פסגה"•
.  'מ60גובה הפסגה הראשונה בציור הוא 

.  'וכו' מ140גובה הפסגה השנייה הוא 

כתוב  . ברצוננו למצוא את גובהי הפסגות בחתך המיוצג במחשב•
.  אלגוריתם המדפיס את גובהי כל הפסגות בחתך

שכתבתמהי סיבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם •
?מספר הנקודות בחתך -nכפונקציה של  

.כתבתםשאתםמדובר באלגוריתם !  שימו לב
,  גבוהה מאודוסיבוכיותוגם אם האלגוריתם שכתבתם לא יעיל 

.אתם נדרשים להראות את דרך ניתוח וחישוב הסיבוכיות שלו

...אל השיא 
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החל בתא השני ועד  , האלגוריתם יבצע מעבר אחד על כל המערך•
.התא לפני האחרון

,אם הוא גבוה משני שכניו, עבור כל איבר במערך
.זוהי פסגה

.  האלגוריתם הוא ליניארי•
nהוא מבצע מעבר אחד על מערך בגודל 

O(n)ולכן סיבוכיות הפעולה היא  

(פתרון)... אל השיא 
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... אל השיא 

.  נניח כי החתך מתאר הר שלו פסגה בודדת•

. ולאחר מכן  יורד, גובה הנקודות בתחילת החתך עולה

סדרת הנקודות, למשל

 16 , 90 , 150 , 241 , 345, 104 , 90 , 58 , 34 

.  מטר345מתארת הר שפסגתו בגובה 

כיצד אפשר למצוא את פסגת ההר באמצעות אלגוריתם שיעילותו •

?טובה מליניארית
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:נבצע חיפוש בינארי על המערך•
.חצה את המערך לשני חצאים

זוהי פסגה-אם הגובה שבאמצע המערך גבוה משני שכניו 
אחרת

אנחנו בעלייה, אם הגובה שבאמצע גבוה מזה שלפניו
בצע את החיפוש על החצי הימני

,  אנחנו בירידה-אחרת 
בצע חיפוש על החצי השמאלי

O(log2n)סיבוכיות הפעולה היא  •
מייצג את גודל המערךnכאשר 

(פתרון)... אל השיא 
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( ללא שארית)הוא מספר המתחלק ראשונימספר •
.  ובעצמו בלבד1-ב

.  הם מספרים ראשוניים 23 , 19 , 13 , 7 , 2למשל 
,  ללא שאריתnמחלק מספר אחר  iאם מספר כלשהו 

,  i-במתחלק nנאמר כי 
.nאת אינו מחלק iאחרת נאמר כי 

nבאמצעות איזו הוראה בשפה ניתן לבדוק האם מספר •

?i-מתחלק ב
%שארית החלוקה  –

מספרים ראשוניים
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(n)?ראשוני-האם

.  אחרת' שקר'ו, מספר ראשוני nאם ' אמת'האלגוריתם מחזיר }
{n > 2:  הנחה

:בצעn-1ועד 2-מiעבור (1)
.'שקר'החזר , i-מתחלק ב nאם (1.1)

.'אמת'החזר (2)

?( nכפונקציה של )מהי יעילותו של האלגוריתם שהוצע •

הערכיםn-2כי מבצעים מעבר אחד על כל O(n)יעילות הפעולה הוא •

מספרים ראשוניים
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Iשיפור 

.  הרי  שאינו ראשוני, 2זוגי ואינו  nאם 
אפשר לחסוך מחצית ממספר הפעמים שבהם  , זוגי-איnאם 

(.  1)בשורה )מבוצעת הלולאה 
?  כיצד

.  כתוב אלגוריתם משופר•

nועד מחצית 2-הרצת האלגוריתם מ–

?איזה סוג של שיפור נשיג בצורה זו•
השיפור הוא בפונקציית זמן הריצה בלבד–

מספרים ראשוניים
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IIשיפור 

, nהם מחלקים של n-1-ל2במקום לבדוק האם כל המספרים בין 
. -ל2נבדוק את המספרים שבין 

?מדוע מספיק לבדוק את כל המספרים עד           •
,  שגם היא מחלק-התוצאה , מחלק הקטן מהשורשn-כי אם יש ל–

תהיה בהכרח גדולה מהשורש

? באלגוריתם זה השגואיזה סוג שיפור •
זהג"מסדלמרות שלא קיימת סיבוכיות -לn-מג"בסדהשיפור הוא –

.  צייר את גרף הפונקציות•

מספרים ראשוניים

n

n
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n



משפחות של סדרי גודל
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חלק א-טבלה מסכמת 
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חלק ב–טבלה מסכמת 
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תרגילים
:הקודסיבוכיותוזמן ריצהפונקציתקבע , עבור כל אחד מקטעי הקוד הבאים

for (int i = 0 ; i < n ; i++)

for (int j = 1 ; j <= n ; j++)

{

צעד בסיסי

}

i j

0

1

2

3

:

n

1 2 3 … n

1 2 3 … n

1 2 3 … n

1 2 3 … n

1 2 3 … n

n*n

O(n2)
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סופרים כמה פעמים מתבצעת הלולאה הפנימית  

וכמה פעמים מתבצעת הלולאה החיצונית



תרגילים
:הקודסיבוכיותופונקצית זמן ריצהקבע , עבור כל אחד מקטעי הקוד הבאים

for (int i = 0 ; i < n ; i++)
{

int j = 0 ;
while (j <= i)

{

צעד בסיסי
j ++

}
}

i j

0

1

2

3

:

n

0 

0 1 

0 1 2 

0 1 2 3 

0 1 2 3 … n

)(

2

)1(*

2nO

nn 
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סכום הסדרה החשבונית



תרגילים
:הקודסיבוכיותופונקצית זמן ריצהקבע , עבור כל אחד מקטעי הקוד הבאים

for (int i = 0 ; i < n ; i++)

{

int j = 1 ;

while (j <= n)

{

צעד בסיסי

j = j * 2

}

}

i j

0

1

2

3

:

n

1 2 4 8 … n

1 2 4 8 … n 

1 2 4 8 … n 

1 2 4 8 … n 

1 2 4 8 … n
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ולספור רק  jיש להתעלם מערכי 

כמה פעמים הוא משנה את ערכו  

nכתלות בגודל 



תרגילים
:הקודסיבוכיותוזמן ריצהפונקציתקבע , עבור כל אחד מקטעי הקוד הבאים

int i = 1 ;

while (i <= n)

{

for (int j = 0 ; j < i ; j++)

צעד בסיסי

i = i * 2

}

i j

1

2

4

8

:

n

1 

1 2 

1 2 3 4

1 2 3 4 5… 8 

1 2 3 4 5 6…9 10… n

2n-1:  סכום הסדרה ההנדסית•

O(2n):  היאשהסבוכיותומכאן 
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:סכום הסדרה החשבונית

𝑆𝑛 = 𝑎1 ∗ 𝑞
𝑛−1 − 1

a1 = 1 ,q = 2



השוואת יעילות של אלגוריתמים

מ מוכרת חבילות תוכנה המבצעות פעולות  "חברת וקטורים ובניו בע
שני , ומתירצהיום בהיר אחד זומנו ויקטור . מוזרות על וקטורים

.ל"למשרדו של המנכ, תכניתנים מנוסים

:על ויקטור הוטלה המשימה הבאה•
ולהתייחס אליו כאילו היה מורכב  , איבריםNעליך לקלוט מערך בעל 

.מערך כזה-עליך למיין כל תת. איברים כל אחד7מערכים בני N/7-מ

:הוטלה משימה אחרתמתירצהעל •
להתייחס אליו כאילו היה מורכב  , איבריםNעליך לקלוט מערך בעל 

עליך למיין כל . איבריםN/7מערכים שבכל אחד מהם  -תתי7-מ
.מערך כזה-תת
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השוואת יעילות של אלגוריתמים

N= 21עבור  :  דוגמא

: המערך המקורי 3 3 0 5 3 8 6 4 2 1 9 9 3 5 4 6 4 3 7 2 8  

  8 2 7 3 4 6 4   ,  5 3 9 9 1 2 4   ,  6 8 3 5 0 3 3: טיפול ויקטור

  8 2 7 , 3 4 6  , 4 5 3  , 9 9 1  , 2 4 6  , 8 3 5  , 0 3 3: מתירצהטיפול 

. O(n2)שניהם מכירים שיטת מיון אחת בלבד והיא שיטת מיון בועות 

.  קבע את סדר הגודל של הבעיות שהוטלו עליהם.  א
קבע באילו תנאים יהיה הפתרון של ויקטור יעיל יותר  .  ב

.יעיל יותרמתירצהובאלו תנאים יהיה הפתרון  של 
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השוואת יעילות של אלגוריתמים

מתירצהויקטור

7n/7המערךגודל

n/77המערכיםמספר

:הריצהזמןפונקצית

 O(n) O(n2):הפעולהסיבוכיות

:השוויוןנקודת

n
n

77
7

2 
77

7

7
7

2

2

22
nnn
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2
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n
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