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Dynamic Programming
מאת אמיר תירוש

הקדמה
בזמן האחרון ,רבים התחילו לחשוב כי התפתחות הטכנולוגיה יכולה לחסוך ממתכנתים חשיבה ,שכן
מעבדים נעשים חזקים יותר ,יש יותר  ,RAMובכללי הכל משופר משהיה אי פעם .אך רציתי לכתוב מאמר
זה כדי להראות כי היעילות תמיד תישאר חשובה מאוד ,וזאת ניתן לראות בעזרת דוגמה שתישאר איתכם
לזמן רב:
נניח ויש לנו אלגוריתם כלשהו המתבצע ביעילות של )( θ(n^3מי שלא נתקל במונח  ,θאשאיר קישור בסוף
המסמך כדי שתוכלו לקרוא על ההבדלים בין  .)O,Ω,θועבור אותה התוצאה ,ביעילות טובה יותר יש לנו
אלגוריתם ביעילות של ).θ (n^2
בדומה יש לנו אלגוריתם ביעילות הטובה ביותר שניתן ליצור ביעילות של ) .θ (nונניח במקרה סביר
בהחלט (עם כל כמות המידע העצומה שיש בימינו) כי  n=1,000,000וכי יש לנו מעבד חזק ביותר (בצורה
קיצונית לימינו) אשר יכול לבצע  5Gפעולות בשנייה ( ,)GH5עתה נבדוק עבור כל אחד מהאלגוריתם כמה
זמן יקח לנו לבצע אותו:


עבור האלגוריתם הראשון נקבל כי זמן הריצה הינו :קצת פחות מ 655-שנים (כ 6-שנים ,וכמעט 4
חודשים).



עבור האלגוריתם השני נקבל כי זמן הריצה הינו :כ 3.3-דקות ,שזה אכן שיפור רציני מאוד
מהאלגוריתם הראשון.



עבור האלגרויתם השלישי נקבל כי זמן הריצה הינו :כ 0.00008-שניות.

כפי שניתן לראות לפי החישובים לעיל ,היעילות אכן חשובה מאוד( ,בהתחשב בעובדה שלא חישבנו עבור
אלגוריתם אקספוננציאלי ,שיכול לגרום לעלייה גדולה הרבה יותר בזמן הריצה) ולכן עלינו לעשות ככל
שניתן כדי לחסוך בפעולות ,וכן החשיבה משתלמת .אני מניח שאתם הייתם מעדיפים לחכות 0.00008
שניות ולא  3.3דקות ,ובטח שלא  6שנים ,בשביל להריץ אלגוריתם מסוים.

לאחר שראינו את החשיבות של אלגוריתם יעיל ,וקיבלנו מוטיבציה לעבוד על היעילות של התוכנית שלנו,
נתחיל.
הערה :המאמר נכתב בפסאודו-קוד ,בשביל לחסוך בדברים שלא רלוונטים לשיטת התכנון הדינמי .לכן לא
תראו כאן הצהרה על משתנים או הקצאת זכרון וכו'.

אז מה זה בעצם תכנון דינמי?
לפי ויקיפדיה:
"במדעי המחשב ,שיטת התכנון הדינמי לבניית אלגוריתם משמשת לפתרון בעיות שאינן
ניתנות לפתרון יעיל בשיטת הפרד ומשול נאיבית( .הפותרת בעיה על ידי חלוקתה לתת-
בעיות הנפתרות בתורן על ידי חלוקתן לתת-בעיות קטנות אף יותר ,עד שמתקבלות
בעיות קטנות מספיק שיהיה ניתן לפתור אותן באופן ישיר) .בעיות אלה מתאפיינות בכך
שלאחר שחולקו למספר תת-בעיות ,יש לתת-בעיות שונות חלקים משותפים".
עתה נתאר כיצד נבצע את תהליך התכנון הדינמי בעזרת דוגמה.

חישוב איבר -nי בסדרת פיבונאצ'י
נניח ונרצה לחשב את המספר פיבונאצ'י ה-n-י( .אני מאמין שרובכם מכירים את סדרת פיבונאצ'י ,אך מי
שטרם נתקל במושג מוזמן לקרוא בקישור שאוסיף בסוף).
שלב  -0מציאת נוסחה רקורסיבית:
למעשה הנוסחה הרקורסיבית מאוד פשוטה ונובעת מהגדרת האיבר ה-n-י .כמו כן בסיס הרקורסיה גם כן
ברור ופשוט ,ונובע גם מהגדרת סדרת פיבונאצ'י:
)1. f(n) = f(n-1) + f(n-2
2. f(1) = 1
3. f(2) = 1
לפני שנסביר מה אנחנו עושים מפה נשים לב קודם לבזבוז הגדול שנעשה כאן:
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כפי שניתן לראות ,לאחר שחישבנו את ) f(n-2כדי לחשב את ) ,f(n-1ואנחנו מחשבים שוב את ) f(n-2בצד
השני .בדומה עבור ) f(n-3וכן הלאה .אין זה בזבוז? הרי כבר חישבנו זאת פעם אחת ,ונרצה
להמנע מלבצע את אותו דבר מייגע ובזבזני שוב פעם .זה מוביל אותנו לשלב הבא.

שלב  - 2כתיבת נוסחה רקורסיבית עם זכרון:
כעת נרצה להביא לידי ביטוי את שמירת החישובים שנעשו .כלומר במידה וחישבנו איבר  iכלשהו ,נשמור
אותו במערך באינדקס המתאים לו (האינדקס ה .)i-ורק במידה ולא חישבנו אותו ,נקרא לפונקציה
הרקורסיבית.
הערה :מעתה והלאה ,אתייחס לכל מערך ,כמאותחל ב NULL-ים.
הקוד עם התזכור שלנו (הקוד הרקורסיבי בשימוש המערך) יראה כך:
)Fib(n,arr
]If(arr[n]!=NULL) return arr[n
)If(n==1 OR n==2
arr[n] = 1
]return arr[n
]arr[n] = Fib[n-1] + Fib[n-2
]return arr[n

המחשה למה שנעשה:

ה-V-ים האדומים במערך ,מסמלים אילו איברים חישבנו כבר .הצמתים בעץ הקריאות אשר מוקפים
בצהוב ,מסמלים את האיברים שאנחנו לא צריכים לחשב שוב ,אלא אנחנו לוקחים אותם מהמערך .כפי
שניתן לראות ,לאחר שחישבנו פעם אחת את איבר  iכלשהו ,אנחנו שומרים אותו במערך ובפעם הבאה
שנצטרך אותו ,לא נצטרך לחשב אותו מחדש ,שכן הוא נשמר במערך ,ונשלוף אותו.
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עתה נשים לב כי כבר בשלב זה שיפרנו את היעילות מ O(2^n)-ל .O(n)-אך עדיין יש לנו עוד משהו שניתן
לשפר .אך לפני שנראה מה הדבר ,חשוב לזכור שתמיד נעדיף לכתוב פונקציה איטרטיבית על פני פונקציה
רקורסיבית ,שכן פונקציה רקורסיבית דורשת יותר משאבים מפונקציה איטרטיבית .זאת מכיוון שפונקציה
רקורסיבית ,בכל קריאה לעצמה ,צורכת מקום במחסנית (ב )Stack-בין היתר בשביל משתנים מקומיים,
ובשביל כתובת חזרה מהפונקציה ( .)RET Addrאוסיף קישור לסוף המאמר למי שמעוניין להעמיק בנושא.
לכן נרצה להפוך את הקוד הרקורסיבי שלנו לקוד איטרטיבי.

שלב  - 3הפיכת קוד רקורסיבי עם זכרון לקוד איטרטיבי:
נשים לב כי כדי לבצע את הקוד בצורה איטרטיבית ,אנחנו חייבים להתחיל מההתחלה .שכן בצורה
הרקורסיבית אנחנו למעשה מסתמכים על "הקודמים" ,כלומר לצורך העניין בדוגמה הזאת אנחנו
מסתמכים על האיברים הקודמים בסדרת פיבונאצ'י כדי לחשב את האיבר המבוקש .נקבל פונקציה
הנראית כך (שוב אני מזכיר כי מדובר בפסאודו-קוד):
)Fib-Iterativ(n
arr[1] = arr[2] = 1
for i=3 to n:
]arr[i] = arr[i-1] + arr[i-2
]return arr[n

כפי שניתן לראות ,איתחלנו את  2האינדקסים הראשונים של המערך ב( 0-בדומה לבסיס הרקורסיה עליו
הסתמכנו בשלבים הקודמים) ,וחישבנו כל איבר במערך בדומה לאיך שחישבנו בשלב  .2ההשמה לarr[i]-
היא למעשה תחליף לקריאה הרקורסיבית .בעצם תמיד נבצע דבר דומה בשלב הזה.
קיבלנו פונקצייה איטרטיבית ביעילות ) ,O(nבמקום פונקצייה רקורסיבית ביעילות של ) .O(2^nהמחשה
כיצד המערך מתמלא (עבור :)n=10

Dynamic Programming
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,117מאי 2020

4

שלב  - 4ייעול הקוד האיטרטיבי (מבחינת זכרון):
שלב  4הוא שלב שלא תמיד נוכל לבצע ,זה תלוי במקרה .כאן לדוגמה נשים לב כי בכל תא
במערך אנחנו "משתמשים"  3פעמים (חוץ מהתא הראשון בו אנו "משתמשים" פעם אחת)3 .
הפעמים הם:
 .1כשאנחנו שמים בתוכו ערך (.)arr[1] = arr[2] = 1\ arr*i+ =…..
 .2כשאנחנו משתמשים בו כאיבר הקודם ,כדי לחשב את האיבר הנוכחי (].)arr[i-1
 .3כשאנחנו משתמשים בו כאיבר הקודם קודם ,כדי לחשב את האיבר הנוכחי (].)arr[i-2
לכן ,במקום לתפוס מערך בגודל  ,nברור כי ניתן להשתמש במערך בגודל  ,3ולמעשה "למחזר" את
המקומות .כלומר בכל מקום נשתמש כמה וכמה פעמים ,ונתאים איבר למקומו בהתאם לשארית החלוקה
שלו ב .3-עתה נראה למה הכוונה (עבור :)n=10

האיבר עליו יש  Xאדום הינו האיבר שאנחנו הולכים לדרוס.
)Fib-Iterativ-Upgrade(n
arr[ 1%3 ] = arr[ 2%3 ] = 1
for i=3 to n:
] arr[ i%3 ] = arr[ (i-1)%3 ] + arr[ (i-2)%3
]return arr[n%3

הערה :כיוון שהשתמשנו בתכונת השארית ,אז בניגוד למקרים הקודמים ,נתייחס לכך שהמערך מתחיל
באינקס ( 0יש גמישות בפסאודו-קוד בהתאם לנוחות הכותב .)
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לאלו מכם שתוההים למה בשורה הראשונה עשיתי ]  ,arr[ 1%3 ] = arr[ 2%3במקום ] ,arr[1] = arr[2זה
לא באמת משנה שכן התוצאה אותה תוצאה ,אך עשיתי זאת כדי לשמור על תאימות בפונקציה.
למעשה עתה שיפרנו את השימוש בזכרון מ ,O(n)-ל .O(1)-וסה"כ לאחר כל השלבים ,קיבלנו פונקציה
בזמן ריצה של ) ,O(nועלות מקום ).O(1
לאחר שהבנו את התהליך בדוגמה פשוטה יחסית ,נעבור לדוגמה מתקדמת יותר.

בעיית הפריטה
בעיית הפריטה מתוארת באופן הבא :בהנתן ערך מסוים  Nהמייצג את מספר השקלים שעלינו לפרוט
(כלומר אנו צריכים לפרוט  )₪ Nובהנתן מערך  Sבגודל  nהמכיל ערכים שונים של מטבעות ,עלינו למצוא
את מספר המטבעות המינימלי בעזרתם ניתן לפרוט את השטר .N
המחשה (המלבן הצהוב ,הוא בעל מספר המטבעות המינימלי ולכן נבחר אותו):

שלב  - 0בניית נוסחה רקורסיבית:
לפני שאכתוב את הנוסחה אכתוב הסבר קצר על מה הוביל אותי לאותה נוסחה .למעשה עבור כל מטבע
אנחנו יכולים להשתמש בו ,או לא להשתמש בו .לכן נרצה להביא לידי ביטוי כל אפשרות שכזאת ,ולקחת
את המספר המינימלי של מטבעות .נדע בוודאות כי נרצה לבחור מטבע כלשהו (באינדקס  iכלשהו) כאשר
] N==S[iזאת מכיוון שבטוח הדרך לפרוט את הסכום הנ"ל היא בעזרת מטבע יחיד .דבר זה ישמש אותנו
בבניית בסיס הרקורסיה .נשים לב כי יתכן ש N-מתישהו יהיה שלילי בעקבות הקריאה לפונקציה בצורה
חוזרת ונשנת כאשר מחסרים את ערכי כל המטבעות ,כל אחד בפעם אחרת .ועל כן עלינו לגרום לחזרה
מהרקורסיה "להבין" כי זאת לא הדרך לפרוט ,נעשה זאת בעזרת מתן עדיפות לדרך שאכן הצליחה לפרוט

בדרך כלשהי תיהיה אשר תיהיה ,ונחזיר ∞.
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אם הלכתם לאיבוד ,זה בסדר אני בטוח שתבינו הכל כשתראו את הפסאודו -קוד ,אז אל תיבהלו .בסיס
הרקורסיה יראה כך:
)If( N<0
)OR S[n] == N

∞ return
If( S[0] == N OR . OR S[k] == N OR
;return 1

והרקורסיה עצמה תראה באופן הבא:
,

return Min{ MinCoin(S,n,N-s[0]) , . , MinCoin(S,n,N-s[k]) ,
MinCoin(S,n,N-s[n]) } + 1

וסך הכל נקבל כי:
)MinCoin(S,n,N
)If( N<0

,

∞ return
)If( S[1] == N OR . OR S[k] == N OR OR S[n] == N
;return 1
return Min{ MinCoin(S,n,N-s[1]) , . , MinCoin(S,n,N-s[k]) ,
MinCoin(S,n,N-s[n]) } + 1

לאלו מביניכם שקשה להם לראות את זה בצורה כזאת אכתוב כאן דבר שקול אך עם לולאת  ,forבמקום if
ו Min-עמוסים כאלה.
)MinCoin(S,n,N
)If( N<0
∞ return
for i=1 to n:
) if( S[i]==N
;return 1
)]tmp = MinCoin(S,n,N-s[1
for i=2 to n:
} )]tmp = Min{ tmp , MinCoin(S,n,N-S[i
return tmp + 1

כאן אמנם קצת יותר קשה לראות זאת מאשר ברקורסיה בדוגמה הקודמת ,אך שימו לב כי גם כאן אנו
מחשבים את אותו ה N-מספר פעמים .לדוגמה .N=20 , S={5,10} , n=2 :כיוון שברקורסיה אנחנו עוברים
למעשה על כל האפשרויות שקיימות (כולל האפשרויות השקולות המופיעות בסדר אחר ,כמו  5,5,00אשר
שקול ל 00,5,5 -אך שניהם מופיעים) .נשים לב שלאחר שביצענו מספר פעמים את הרקורסיה נקבל מספר
פעמים בהם  , N=10ועבור כל אחת מהפעמים הללו אנחנו יוצרים חישוב חדש ,במקום לשמור את החישוב
שעשינו ולשלוף אותו בפעם הבאה.
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נמחיש:

זה מוביל אותנו לשלב הבא.

שלב  - 2כתיבת נוסחה רקורסיבית עם זכרון:
למעשה ,במקרה הזה יתכן וזה יראה מעט מוזר אך לאחר הסבר אני בטוח שהכל יתבהר .גם כאן ,כמו
קודם המקומות במערך בו נשתמש יהיו מאותחלים ב-NULL-ים.
)MinCoin(S,n,N,M
) If( N<0
∞ Return
)If( M[N] != NULL
]return M[N
for i=1 to n:
)]if( N == S[i
;M[S[i]]=1
]]return M[S[i
∞ =]M[N
*///
for i = 1 to n:
} M[N] = Min { M[N] , MincCoin(S,n,N - S[i] ,M) + 1
]return M[N



אנחנו לא רוצים לתת ל M[N]-עדיפות כשנעשה  ,Minוכדי לעשות זאת בצורה בטוחה נשים שם את

הערך ∞.

נשים לב כי אם הסכום לא ניתן לפריטה על ידי ערכי המטבעות שקיבנלנו אנחנו מחזירים

את הערך ∞ .אך במידה והסכום ניתן לפריטה ,מובטח כי נקבל את הסכום המינימלי.
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נמחיש זאת:

כפי שניתן לראות ,בפעם הראשונה שניתקלנו בפריטת הערך המוקף באדום ,אכן חישבנו אותו ,אך
בפעם השנייה שנקתבלנו בו ניגשנו למערך ושלפנו משם את הערך.
לאחר שביצענו את השלב הזה ,ניתן לעבור לשלב הבא.

שלב  - 3הפיכת קוד רקורסיבי עם זכרון לקוד איטרטיבי:
)MinCoin-Iterative(S,n,N
for i=1 to n:
M[S[i]]=1
for j=1 to N:
for i=1 to n:
)∞ =!] ]if( j-S[i] > 0 AND M[ j- S[i
} M[j] = Min{ M[j] , M[ j- S[i] ] + 1
]return M[N

עתה נסביר את הקוד בחלקים.


ה for-הראשון ,הוא למעשה התחליף של:
for i=1 to n:
)]if( N == S[i
M[S[i]]=1
]]return M[S[i

בפונקציה הרקורסיבית.

Dynamic Programming
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,117מאי 2020

9



מה שנעשה ב for-על  ,forזה בעצם:
 .1בדיקה ,שאכן הסכום שאותו אנו רוצים לפרוט כרגע (זה שעליו נסתמך בעתיד) פחות ערך כלשהו
של מטבע ,אכן גדול מ( 0-אין צורך בשווה ל ,0-שכן הדבר יעשה אותו הדבר ,בדומה לfor-
הראשון) .אם זה אכן גדול מ ,0-וגם מצאנו כי ניתן לפרוט את הסכום הזה ,אז נבחר את המינימום
בין מה שמצאנו (אם מצאנו ,שכן ייתכן שיש שם ∞) ,לבין הדרך החדשה לפריטה שמצאנו (M[j-
.)arr[i] ] + 1
 .2לבסוף אנחנו מחזירים את הדרך לפרוט את  ,Nאם ישנה דרך כזאת מובטח לנו כי יוחזר המספר
המינימלי ,במידה ואין דרך כזאת נחזיר ∞.

נמחיש עבור  jכלשהו מה נעשה:

נבחר את המינימלי מבין כולם ,ונוסיף לו .0

שלב  - 4ייעול הקוד האיטרטיבי (מבחינת זכרון):
כפי שציינו קודם ,שלב  4הוא לא תמיד בר ביצוע .בדוגמה הקודמת ראינו מקרה בו אכן ניתן לבצע אותו,
בדוגמה הנוכחית גם ניתן לבצע אותו ,אך הוא מורכב יותר (או לפחות נראה מורכב יותר) .הרעיון הוא
רעיון דומה .בדוגמה הזאת ,אנחנו נצטרך למצוא את המטבע הגדול ביותר מבין סדרת המטבעות הוא
יהווה את גודל המערך .שכן אנחנו תמיד מתבססים על התאים הקודמים ,שמספרם הכולל הוא לכל היותר
ערכו (כי אנחנו תמיד מחסרים את ה ,S[i]-דבר המוביל לכך שאנחנו מתבססים על האיבר ה S[i]-הקודם).
לאחר שנעשה זאת ,ניזכר כי אם  ,y<xאז  .y%x = xואם  yשלילי ,אז .y%x = y+x
ולבסוף נקבל את הקוד הבא (הרעיון ממש זהה לרעיון בדוגמה עם סדרת פיבונאצ'י):
)MinCoin-Iterative-Upgrade(S,n,N
)max = FindMaxInArr(S,n
for i=1 to n:
M[S[i]%max]=1
for j=1 to N:
for i=1 to n:
)∞ =!] if( j-S[i] > 0 AND M[ (j- S[i]) %max
} M[ j%max ] = Min{ M[ j%max ] , M[ (j- S[i])%max ] + 1
] return M[ N%max

הערה :השתמשתי בפוקנציה  ,FindMaxInArrאשר מקבלת מערך ואת גודלו ומחזירה את האיבר
המקסימלי בו (לשם נראות הקוד).
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בסופו של דבר ,לאחר כל השלבים קיבלנו אלגוריתם בזמן ריצה של ) ,O(N*nובמקום התלוי בערך האיבר
(המטבע) המקסימלי ,שנסמנו  ,Maxונקבל ).O(Max
יתכן שהדבר מבלבל אך אני מקווה שההמחשה תעזור:

כפי שניתן לראות ,יש כאן מאין מעגליות ,אשר עוזרת לנו לחסוך בזכרון.
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סיכום
ראינו את חשיבות התכנון הדינמי ,החסכון הוא עצום ,מבחינת זמן ריצה ההבדל הוא משמעותי מאוד,
ומבחינת הזכרון שאנחנו משתמשים  -תמיד אנחנו נשפר ,כיוון שהפכנו את הקוד לאיטרטיבי ,גם אם לא
נבצע את שלב  4התהליך ישפר את השימוש בזכרון.
ראינו כי ישנם  4שלבים בתכנון הדינמי:
 .1בניית נוסחה רקורסיבית.
 .2כתיבת נוסחה רקורסיבית עם זכרון.
 .3הפיכת קוד רקורסיבי עם זכרון לקוד איטרטיבי.
 .4ייעול הקוד האיטרטיבי (מבחינת זכרון).
וכי בסיומם נגיע ליעד המבוקש .מקווה שהבנתם את חשיבות התכנון הדינמי ,ותשימו לב ליעילות הקוד
שלכם.

קישורים
סקירה כללית על פונקציות רקוריסביות:
https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/P27594



https://www.quora.com/Is-recursion-good-or-bad-in-programming



ההבדלים בין :O,Ω,θ
https://he.wikibooks.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A0%D7%AA%D7%9



5%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%
_D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1/%D7%90
%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D
7%93%D7%A8%D7%99_%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94
סדרת פיבונאצ'י:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%9
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