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 סרוקה לגס
 :םיצרמ
 )יארחא( יסאבע ןסאח ר״ד
 

 :םילגרתמ
 )יארחא( ינלוג רמות
 
 :םיליגרת יקדוב
 ןייד רורד
 ןיבולג רעס
 

 ."לגס" דומע תחת רתאב םיאצמנ תרושקת תריציל םיכרד ןכו הלבקהו לוגרתה ,האצרהה תועש
 
 סרוקב ןויצ
 :סרוקב ןויצה בכרה

 :)ףקת( תיב יליגרת 26%
 .4% – דחא לכ לקשמש םישבי תיב יליגרת השולש
 .7% – דחא לכ לקשמש םיבוטר תיב יליגרת ינש

 .תיפוס הניחב 74%
 
 רובעל ידכ ןחבמה תא רובעל םיבייח ,ןכ ומכ .םימדוק םירטסמסמ םיליגרת ינויצ תרבעה רשפאתת אל
 .תיבה יליגרת ינויצל רשק אלל ,סרוקב ןולשיכ רורגי ןחבמב 54 ןויצ רמולכ ,סרוקה תא
 

 לגס ידי לע קלוחיש ימשר רזע ףד ףוריצב ,"רוגס רמוח" תנוכתמב להנתת סרוקב תיפוסה הניחבה
 .ןחבמה ךלהמב סרוקה
 
 םדק תועוצקמ
  .םידומילה גולטקב טרופמכ תוגירח אלל ופכאי

 
 תוניחב ידעומ
 .17.09.2018 ךיראתב םייקתי 'א דעומ ןחבמ
 .עבקנ םרט ךיראתב םייקתי 'ב דעומ ןחבמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 רזע ירמוחו סרוקה רתא
 :סרוקה רתא
 .https://webcourse.cs.technion.ac.il/236218 – סרוקה רתא תבותכ
 .תובייחמ תועדוה וב הנעפות ןכש )עובש ידמ תוחפל( רידת ןפואב רתאב ןייעל הבוח
 ךא( דמלנה רמוחה בור .םילוגרתהו תואצרהה יפקש תא ןכ ומכו ,סרוקה סובליס תא אוצמל ןתינ רתאב
 .ולא םיפקשב עיפומ )ולוכ אל שוריפב
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 :דומיל ירפס
  – )םירחא םיבר םיאשונ דועו( סרוקב דמלייש רמוחה בור תא ליכמה דומיל רפס

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms 
 הנושארה הרודהמה לש תירבעל םוגרת ןכ ומכ ,הירפסב תונימז רשא תורודהמ שולש הכ דע ואצי רפסל
 .ןכ םג ןימז החותפה הטיסרבינואה תואצוהב
 
 :ואדיו

 וניא ואדיוה .רתאב טרופמכ ינוינכטה ואדיוה תרשב הייפצל םינימזו ומלוצ סרוקה ילוגרתו תואצרה
 .סרוקה תואצרהל וא/ו םילוגרתל אלמ ףילחת הווהמ
 התיכב רבעומה רמוחה לכ תא חרכהב הסכמ אל ,םילוגרתה לש ןהו תואצרהה לש ןה ,ואדיוה
 רמאנל ואדיוה ינכת ןיב םירעפ םילשהל בייח האצרה/לוגרת תמלשה ךרוצל ואדיוב רזענה טנדוטסו

 .הניחבב ללכיהל יושע )ואדיוב אצמיהל אלש יושע רשא( התיכב דמלנש לכ ,עודיכ .התיכב
 
 הצופת תמישר
 םייונמ םכנה יכ ואדו .תויחנהו תועדוה ומסרופי התועצמאבו GR-ב הצופת תמישר הנשי סרוקל
 .וז המישרב
 םכתבוח ,המישרב םייונמ םכניא ,)ינורטקלא ראודב (סרוקה תחיתפ לע העדוה םתלביק אל םא
 ."יטמוטוא ןוכדע" דומע תחת םיאצמנה םיטרפה יולימ תועצמאב סרוקה רתא ךרד הילא םשריהל
 
 תיב יליגרת תשגה
 רתאב םכיטרפ תא םסרפל ולכות ,ףתוש םכל ןיא םא .תוגוזב שיגהלו ןיכהל הבוח תיבה יליגרת תא
 תוכיא איה תווצ תדובע – םכלש ףתושה םע בוט רשק לע ורמיש ."םיפתוש שופיח" דומע תחת סרוקה
 תולקה הנתנית אלו םיפתוש ןיב תויעבב לפטי אל סרוקה לגס .הדובע תביבס לכב דואמ הבושח
 ,ופתוש בתכש ןורתפה תא ןיבהלמ גוזה ינב ינשמ דחא ףא תרטופ הניא תוגוזב השגהה .הז רשקהב
 .ויטרפל ושיגהש ןורתפה לכ תא ןיבהל םיבייח גוזה ינב ינש רמולכ
 

  :םישבי תיב יליגרת תשגה
 .ליגרתה יבג לע תניוצמה העשל דע )בואט ןיינבב 1 המוק( סרוקה תביתל ושגוי םישביה םיליגרתה
 תא לולכל רעשה ףד לע ."תיב יליגרת" דומע תחת אצמנה ימשרה רעשה ףד תא ליגרתל ףרצל הבוח
 וילא אתה רפסמו ,תוהזה תודועת ירפסמ ,ינורטקלאה ראודה תובותכ ,םישיגמה תומש ,עוצקמה םש
  .)ןוליינ יזראמ( םיפדרמש ךותב םיליגרתה תא שיגהל אלש םישקבתמ םכנה .ליגרתה רזחוי

 ,םתשגה ינפל םתוא םלצל הבוח ,םהלש ןדבוא וא/ו םיליגרתה תרזחהב תויועט הנכתיתש ןוויכמ
 םירפסוממה םיאתל ורזחוי םיליגרתה .יוביג ךרוצל ,סרוקה רתא ךרד תינורטקלא הרוצב שיגהלו

 .בואט ןיינבב הסינכה תמוקבש
 

 :םיבוטר תיב יליגרת תשגה
 םכילעש םיצבקה טוריפ .ZIP ץבוקב ,סרוקה רתא ךרד תינורטקלא הרוצב ושגוי םיבוטרה םיליגרתה
 .ליימב םכל ורזחוי ,הקידב בושמ םע דחי ,םיליגרתה .ליגרת לכ לש ופוגב ומסרופי שיגהל
 

 :םינויצ רחא בקעמ
 ןזוה םתשגהש ליגרת ןויצש םתיליג םא .םכתוירחאב אוה םכלש תיבה יליגרת ינויצ רחא בקעמה
 .ליגרת ותוא לע הנוממה לגרתמל דימ ךכ לע וחווד ,בשחמב רסח וא יוגש ןפואב
 
 תיב יליגרת תשגהב םירוחיא
  .יפוסה ליגרתה ןויצמ תודוקנ 5 לש סנק רורגי השגהב )ונממ קלח וא( רוחיא םוי לכ
  :אבה להונה יפל ,םיינש אלו ,דחא םויכ בשחיי עובש ףוסב רוחיא
  .רוחיא ימי Y ל הבשחנ X העשב ישימח םוי דע השגהש חיננ
  .רוחיא ימי Y+1-ל בשחת תוצחב תבש םוי דע השגה זא
 .רוחיא ימי Y+2-ל בשחת X העשב ןושאר םוי דע השגה
 .'וכו רוחיא ימי Y+3-ל בשחת X העשב ינש םוי דע השגה
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 ךכל שרופמ רושיא לבקתה םא אלא ,םימי השימחמ רתוי לש רוחיאב ושגויש םיליגרת ולבקתי אל
 .ליגרתה לע יארחאה לגרתמהמ
 
 רעש ףד" רוחיאב שגומש ליגרתל ףרצל הבוח )ואל םא ןיבו תרשואמ םא ןיב( רוחיאב השגה רובע
 תעשו ךיראת ןייצל שי ובו "תיב יליגרת" דומע תחת רתאב עיפומש "רוחיאב תיב ליגרת תשגהל
  .השגהה
 
 לע הנוממה לגרתמה לש ישיאה ואתל רוחיאב שגומה ליגרתה תא שיגהל שי שבי ליגרת רובע
 .5 המוקב ליגרתה
 
 םא( םייטנוולרה םירושיאה לש םימוליצו ,רוחיאב השגהל רעשה ףד תא שיגהל שי בוטר ליגרת רובע
 ליגרתה לע הנוממה לגרתמה לש ישיאה ואתל ןהו סרוקה רתאב שגומש ZIP-ה ץבוקב ןה ,)ולאכ שי

 .5 המוקב
 
 :םיקדצומ םירוחיא
 דעומ ןיב( ליגרת ךלהמב ג ידעומ וא עצמא ינחבב ונחבנ וא םיאולימ תורישל וארקנש םיטנדוטס
 לש ןחוב/ןחבמ/םיאולימ םוי לכ לע דחא םוי לש הייחדל וכזי )םסרופמה ותשגה דעומו ליגרתה םוסרפ
  .םיפתושהמ דחא לכ
 
 שגינ ינשה ףתושהו עצמא ןחובב ןחבנ ףסונבו םיאולימ םיימויל ארקנ םיפתושה דחא םא ,המגודל
 ליגרתה תשגהב היחד ימי השישל הז גוז יאכז היהי ,ליגרתה ךלהמב תאז לכו ,עצמא ינחב השולשל
 לש עצמאה ןחוב דגנכ ףסונ םוי ,םיאולימ תוריש לש םיימוי דגנכ הייחד םיימוי( ןויצ תדרוה אלל
  .)ינשה ףתושה לש עצמא ינחב השולש דגנכ םיפסונ םימי השולשו ןושארה ףתושה
 
 ןחבמ לש רעש ףד םוליצ וא/ו םיאולימ רושיא :םימיאתמ םירושיא ףרצל שי הייחדל םיאכז תויהל ידכ
 שי הייחדל תושקב ,הייחדה םואתל ליגרתה לע הנוממה לגרתמה םע רשק רוציל שי .ןחוב/ןחבמל
 .יוחדה השגהה ךיראת לע שארמ םכסלו ליגרתה תשגה ךיראת ינפל תונפהל
 

 .תיבה ליגרתב 0 רורגת ל"נה םילהנה לכב הדימע יא
 
 תוקתעה
 רוסא ךא ,הז םע הז ץעייתהל ץלמומ ףאו ,רתומ .סרוקב ינויחו יזכרמ קלח וניה תיבה יליגרת ןורתפ
 רמוח ריבעהל ןיא ,רמולכ .)םישביה םיליגרתב ןהו םיבוטרה םיליגרתב ןה( קיתעהל טלחומ רוסיאב
 לש ןורתפ ךרדל רחא וא הזכ ןפואב עגונה והשלכ עדימ םיליכמה םיטנדוטס ןיב בשחמ יצבק וא בותכ
  .אוהש תיב ליגרת לכמ םימיוסמ םיקלח
 לכ ןיב ןוימד ההזמה ,תיטמוטוא תוקידב תנכות תועצמאב קדבית םיבוטר תיב יליגרת תקתעה
 הנכותה .הנכותה תטלחה לע רערעל ןתינ אל .תומדוק םינשמ ולאכ םג ,תכרעמב תומייקה תודובעה
  .םכלש וניאש דוקב תולכתסהמ וענמיה אנא !קתעהל רוקמ ןיב הלידבמ הניא
 

 הנכותב תוקתעה בל ומיש .תינוינכטה תעמשמה תדעו לש הלופיטל תידימ הנרבעות תוקתעה
 !הרמוחב הנלפוטת
 
 !החלצהב


