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 שיטות נפוצות לפתרון בעיות אלגוריתמיות

 אייל אליאבמאת 

 

 הקדמה

אחד הדברים הקשים עבור מתכנתים מתחילים הוא פיתוח חשיבה אלגוריתמית. ישנם אינספור סוגים של 

בעיות אלגוריתמיות אינן כמו משוואה מתמטית, שם  -בעיות אלגוריתמיות, ואין דרך אחת לפתור את כולן 

יש כלים קבועים שעוזרים בפתירת המשוואה. לבעיות אלגוריתמיות אין סט כלים קבוע, אבל ישנן קבוצות 

ומכאן התפתחו כל מיני שיטות  -של בעיות אלגוריתמיות שהפתרון שלהן מבוסס על אותה דרך החשיבה 

 נפוצות לפתרון.

אלו ממש לא  -כמה מהשיטות היותר נפוצות לפתרון בעיות אלגוריתמיות. יש להדגיש במאמר זה אסקור 

ישנן עוד שיטות לפתרון בעיות מסוג זה, שעליהן אתם מוזמנים לחקור ולגלות בעצמכם  כל השיטות!

 )מומלץ בחום, ישנם הרבה כלים שעוזרים לפתור בעיות מורכבות בקלות רבה(.

מו, מומלץ לדעת לפני הקריאה על מבני נתונים בסיסיים )מערך, רשימה לפני שנתחיל להיכנס לתוכן עצ

 ושימושם(. θ,Ω,Oוכדומה(, את הבסיס של ניתוח סיבוכיות ויעילות )הכרת הסימנים 

 קריאה מהנה!

 

 הפרד ומשול

 ראשית, הפרד ומשול הוא מושג שלא בא מהאלגוריתמיקה. הגדרתו בויקיפדיה: 

". משמעותו צירוף של divide et imperaבפוליטיקה ובסוציולוגיה שמקורו בלטינית "הפרד ומשול הוא מונח 

פסיכולוגיה מדינית, ַאְסְטָרֶטְגָיה צבאית ואסטרטגיה כלכלית שלפיהן ניתן להשיג ולשמור על עוצמתו של 

צול יהיה השולט על ידי פיצול העוצמה המצויה בידי האחרים לנתחים קטנים. כל נתח שייווצר כתוצאה מהפי

בעל עוצמה נמוכה מאשר הגוף שהיה קיים בעבר. השימוש במונח מקובל גם לכינוי השיטה, שלפיה מונעים 

מגופים קטנים להתאחד ולהשיג עוצמה רבה יותר, מאשר בהיותם במצבם העכשווי. כך נמנעים ממצב שבו 

 יש לפרק גופים גדולים, תהליך שהוא קשה לביצוע.
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לעיתים הבעיה הגדולה בה אנו נתקלים היא קשה מדי לביצוע, לכן נחלק אותה  -כלומר, במילים פשוטות 

לכמה תתי בעיות קטנות אשר אותן ניתן לפתור בקלות, ולאחר שנפתור את תתי הבעיות הקטנות נמזג 

 את הפתרונות לכדי פתרון לבעיה הגדולה בה נתקלנו מלכתחילה.

רקורסיה, שכן ברקורסיה יותר קל לראות בעין את לרוב השימוש בשיטת הפרד ומשול יהיה באמצעות 

 החלוקה לתתי בעיות.

 דוגמה לשימוש בשיטה

הדוגמה הקלאסית ביותר לשימוש בשיטת הפרד ומשול היא מיון מיזוג. מיון מיזוג הוא אחד מהמיונים 

ממש  ( ומשתמשים בו פעמים רבות, לכן חשוב כמתכנת לדעת איך הוא עובד ואיך הואO(nlogn)היעילים )

 את שיטת הפרד ומשול. 

 בהינתן מערך לא ממוין, יש למיין אותו.: הבעיה

 מיון מיזוג. :הפתרון

 אלגוריתם מיון מיזוג:

 חלקים שווים בגודלם 2-חלק את המערך ל .1

 מיין כל חלק בעזרת מיון מיזוג )קריאה רקורסיבית( .2

 החלקים הממוינים לכדי מערך שלם וממוין 2מזג את  .3

 קוד:מימוש בפסאודו 

Merge(A, p, q, r) 

 1. for i ← 1 to (q-p+1) 

 2.     do L[i] ← A[p+i-1] 

 3. L[i+1] ← ∞ 

 4. for j ← 1 to (r-q) 

 5.     do R[i] ← A[q+j] 

 6. R[j+1] ← ∞ 

 7. i ← 1 

 8. j ← 1 

 9. for k < p to r 

10.     do if L[i] ≤ R[j] 

11.         then A[k] ← L[i]  

12.             i ← i+1 

13.         else 

14.             j ← j+1 

Merge-Sort(A, p, r) 

1. if p < r 

2.  then q ← [(p+r)/2] 

3.      Merge-Sort(A, p, q) 

4.      Merge-Sort(A, q+1, r) 

5.      Merge (A, p, q, r) 
 

 

: מההתחלה עד האמצע, ומהאמצע 2-אנחנו מחלקים את המערך ל Merge-Sortבקטע הקוד  - הסבר קצר

-(, ולאחר מכן קוראים לMerge-Sortהקטעים האלו בעזרת אותו האלגוריתם ) 2עד הסוף. ממיינים את 

Merge  - קטע הקודMerge חלקים  2-מקבל אינדקס התחלה, אינדקס סוף ואינדקס חלוקה של המערך ל

 מוינים של המערך לכדי מערך אחד שלם וממוין.החלקים המ 2ממוינים וממזג את 
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 דוגמת הרצה

 נמיין את המערך הבא:

 

 מערכים )לפי האלגוריתם(: 2 -נחלק אותו ל

 

 :2-כעת, לפי האלגוריתם, ניכנס לתוך המערך השמאלי ונחלק אותו ל

 

 ושוב, ניכנס לתוך הצד שמאלי:

 

 (:19 -ו 4לשני החלקים ) Mergeולא ניתן לחלק אותו, אז נעשה  1כעת, הגענו למצב שכל מערך בגודל 

 

 ונקבל:  11 -ו 36את אותו הדבר נעשה על תת המערך של 

 

 נמזג את שני החלקים:
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 כעת, כדי לחסוך בחזרה על דברים שכבר עשינו, נקפוץ קדימה במיון תת המערך השני, ונגיע למצב כזה: 

 

 רך הגדול, ובזאת סיימנו את המיון של המערך:המערכים לתוך המע 2נמזג את 

 

 וכעת יש לנו מערך ממוין.

, שבו יש המחשה ויזואלית של מיון מיזוג לאתר הזהאם עדיין משהו לא ברור, אתם מוזמנים להיכנס 

 .מיזוג-ריקוד המיון -משהו נחמד לסיום הנושא  נלקחו התמונות של המערך(.)משם 

 

 אלגוריתם חמדני

אלגוריתמים הפותרים בעיות אופטימיזציה מבצעים, בדרך כלל, סדרה של צעדים, כאשר כל צעד מורכב 

בוחר תמיד באפשרות  (greedy algorithm)אלגוריתם חמדן מספר הכרעות בין אפשרויות שונות. 

ומי, הנראית כטובה ביותר באותו הרגע )לוקאלי(, משמע הוא בוחר באפשרות שהיא אופטימלית באופן מק

 מתוך תקווה שבחירה זו תוביל לפתרון אופטימלי כולל )גלובלי, עבור הבעיה כולה(.

אלגוריתם חמדני לא תמיד יוביל אותנו לפתרון הטוב ביותר עבור הבעיה אותה אנו מנסים  -יש להדגיש 

נות לפתור. ישנם מקרים בהם הפתרון של האלגוריתם החמדני הוא אמנם פתרון שיעבוד, אבל ישנם פתרו

יותר טובים, ויש להסתכל על כל אלגוריתם חמדני ולנסות להוכיח שהוא תמיד ייתן את הפתרון 

 שיטות הוכחה: 2האופטימלי, בעזרת 

 ( גישת ההובלה כל הזמןstaying ahead) -  כאשר מודדים את ביצועיו של האלגוריתם החמדן צעד

אחר צעד, ניכר שביצועיו טובים יותר מכל אלגוריתם אחר )עבור כל צעד(; מכאן מסיקים כי 

  האלגוריתם החמדן מספק פתרון אופטימלי לבעיה הנתונה )בכללותה(.

 ( טיעון החלפהexchange argument) - תו בהדרגתיות לפתרון בהינתן פתרון אחר לבעיה, הופכים או

שמספק האלגוריתם החמדן, מבלי לפגוע באיכותו או בשלמותו; מכאן מסיקים כי האלגוריתם החמדן 

 מספק פתרון שהוא לכל הפחות טוב כמו כל פתרון אחר.

צריך לחשוב היטב על אופן הבחירה החמדנית. לעיתים ישנם מספר מאפיינים לפיהם  -עוד דגש חשוב 

כי בחירה לפי מאפיין שגוי עלולה להוביל לפתרון לא נכון. נראה  -ך לבחור בקפידה אפשר לבחור, וצרי

 זאת בדוגמה.

https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/sorting/merge-sort/visualize/
https://www.youtube.com/watch?v=XaqR3G_NVoo
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 דוגמה לשימוש בשיטה

כדי להמחיש את שיטת האלגוריתם החמדני, נפתור את בעיית תזמון המקטעים. בפתרון אמחיש לכם 

 בחירה חמדנית לא טובה, ואראה שהיא מובילה לפתרון שגוי.

קבוצה מקסימלית של -. יש למצוא תתfiוזמן סיום  siבקשות כשלכל בקשה זמן התחלה  nנתונות  :הבעיה

 בקשות שאין ביניהן חפיפה.

 בחירה חמדנית. :הפתרון

 המחשת הבעיה: 

 

הקוים הצבעוניים מתארים בקשות אשר נמשכות לאורך ציר הזמן )אורך הקו הוא הזמן הלוקח לטפל 

כמה שיותר בקשות לא חופפות )קווים שאינם באותו הזמן(. בדוגמה  בבקשה(. אנחנו נרצה לבחור

נבחר את הבקשות הראשונה והשנייה בשורה השלישית, השלישית והרביעית בשונה השנייה,  -שבתמונה 

בקשות ללא  6-ובכך הצלחנו לטפל ב -האחרונה בשורה הראשונה והאחרונה בשורה האחרונה 

לא תצליחו. אולי תמצאו פתרון אחר שגם הוא מטפל  -פתרון טוב יותר התנגשויות )מוזמנים לנסות למצוא 

 (.7-בקשות, אך לא תוכלו למצוא פתרון המטפל ב 6-ב

 

 דוגמה לבחירה חמדנית שגויה

כפי שאמרתי, אדגים לכם בחירה חמדנית שגויה ואת השלכותיה. ננסה לבחור לפי הקו הקצר ביותר )כל 

פעם ניקח את הבקשה הכי קצרה(. עכשיו ננסה לסתור את הבחירה החמדנית, ונגלה שבלי הרבה מאמץ 

 נצליח למצוא דוגמה נגדית: 

 

ול הקצר ביותר )הבקשה בשורה קל לראות בדוגמה הנוכחית, שכאשר נבחר בבקשה עם זמן הטיפ

בקשות אחרות ארוכות יותר, ולכן הצלחנו למלא  2-כי היא חופפת ל -השנייה( נצליח למלא רק אותה 
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כלומר בחירה החמדנית שלנו שגויה. אם אתם רוצים תרגיל  -)הפתרון האופטימלי(  2במקום  1 בקשה

 נחמד, נסו לסתור את הבחירות הבאות:

 התחלה הקטן ביותר )הבקשה שהתחילה הכי מוקדם(בחירת הבקשה עם זמן ה .1

 בחירת הבקשה עם הכי פחות התנגשויות עם בקשות אחרות .2

 הבחירות הנ"ל הן בחירות שגויות, נסו להוכיח זאת. שתי

 פתרון הבעיה

כאשר מחפשים כיצד לבחור, מנסים לסתור כל הזמן את הבחירה. אם מצליחים )כפי שעשינו בדוגמה 

היא בחירה שגויה ויש לחפש בחירה אחרת. אם מנסים הרבה זמן ולא מצליחים  למעלה( אז הבחירה

 לסתור את הבחירה, אז מתחילים לנסות להוכיח.

, באמצעות בחירה זו אנו מבטיחים זמן הסיום המינימליננסה לבחור כל פעם את הבקשה בעלת 

את הזמן הנותר עם  שהמשאב מתפנה מוקדם ככל האפשר, לאחר ביצוע בקשה אחת בו, וכך ממקסמים

 סיומה לביצוע בקשות נוספות. מסתבר שכלל זה אכן מוביל לפתרון אופטימלי של הבעיה.

ההוכחה אינה הוכחה פורמלית, אלא רק המחשה של טיעון  :ננסה להוכיח זאת לפי טיעון ההחלפה )הערה

 ההחלפה(.

קבוצת הבקשות של הפתרון שלנו. נסתכל על  B-קבוצת הבקשות אשר מהוות פתרון אופטימלי, ו Aנניח ש

)מכיוון  B-זמן הסיום שלה גדול או שווה לזמן הסיום של הבקשה הראשונה ב - A-הבקשה הראשונה ב

בחרנו את הבקשות לפי זמן הסיום הכי קטן, אז הבקשה הראשונה היא הבקשה שזמן הסיום שלה  B-שב

. כעת נסתכל על הבקשה B-נה בבקשה הראשונה באת הבקשה הראשו A-הכי קטן(, לכן ניתן להחליף ב

קטן או שווה לזמן הסיום של  B-זמן הסיום של הבקשה ב - B-לעומת הבקשה השנייה ב A-השנייה ב

)מכיוון שהיא לא  B-שתהיה ב A, מכיוון שאם לא היה כך הדבר, היינו בוחרים את הבקשה מA-הבקשה מ

כי היא מסתיימת מוקדם  Bת עם הבקשה הראשונה מאז היא לא חופפ A-חופפת עם הבקשה הראשונה מ

מסתיימת לפני או בזמן של  B-(. לכן חייב להתקיים שהבקשה השנייה בB-יותר, לכן ניתן להכניס אותה ל

היא קבוצה של  B-, וניתן להחליף, וכך הלאה עבור שאר הבקשות. כלומר קיבלנו שA-הבקשה השנייה מ

 הבקשות אשר מהוות פתרון אופטימלי.
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 פתרון בעיות בעזרת גרפים

תורת הגרפים באלגוריתמיקה היא נושא מאוד גדול ויש הרבה מה  :לפני שאתחיל להסביר, חשוב להדגיש

להרחיב עליו )אולי אפילו במאמר בפני עצמו(, וההדגמות והנושאים שאסביר כאן מהווים רק טעימה 

 .קטנה. מי שמעוניין מוזמן לחפש עוד בנושא )מומלץ בחום(

על הנושא לפני שאתם  כאן(, קראו yוציר  xראשית, למי שלא מכיר את תורת הגרפים )לא גרף של ציר 

 ממשיכים במאמר. 

ות רבות שקל לפתור בעזרת גרפים ואלגוריתמים על גרפים. באלגוריתמיקה, ישנן בעיות אלגוריתמי

משתמשים בגרפים כשיטה לייצוג מצבים או שלבים בבעיות כלשהן, ומריצים עליהם אלגוריתמים שונים 

כדי לחפש את הפתרון. בהסבר שלי פה אני אתמקד באחד האלגוריתמים הבסיסיים ביותר בגרפים, 

 ואיזה בעיות הוא עוזר לנו לפתור., DIJKSTRAאלגוריתם 

 DIJKSTRAאלגוריתם 

הוא אלגוריתם למציאת מסלול קצר ביותר בין צומת מסוים בגרף לשאר הצמתים. לפני  Dijkstraאלגוריתם 

 שניכנס למימוש ולהסבר, נסכים על כמה הגדרות: 

 d[v] -  המרחק של צומתv  מצומת המקורs. 

 Π[v] -  הצומת שגילה אתv הצומת ממנה הגענו ל, כלומר-v. 

DIJKSTRA(G, w, s) 

1. INITIAL-SINGLE-SOURCE(G, s) 

2. S ← Ø 

3. Q ← V 

4. while Q   ≠ Ø  

5.  do u ← EXTRACT-MIN(Q) 

6.      S ← Sᴜ{U} 

7.      for each vertex v ϵ V 

8.          do RELAX(u, v, w) 

 

 

INITIAL-SINGLE-SOURCE(G, s) 

1. for each vertex v ϵ V 

2.  do d[v] ← ∞ 

3.      π[v] ← NIL 

4. do[s] ← 0 

 
RELAX(u, v, w) 

1. if d[v] > d[u] + w(u,v) 

2.  then d[v] ← d[u] + w(u,v) 

3.      π[v] ← u 

 

 

עבור כל צומת )החל מצומת המקור(, האלגוריתם עובר על  :הסבר קצר במילים על איך האלגוריתם עובד

( של הצומת הנוכחית קטן או d[v]האם המרחק ) -( Relaxכל הצמתים שמקושרות לצומת הזאת ושואל )

גדול מהמרחק לצומת האב + המשקל על הקשת? אם המשקל להגיע לקודקוד הנוכחי דרך קודקוד האב 

 ומת. אם לא, הוא ממשיך בשלו. קטן יותר, אז הוא מעדכן את המרחק בצ

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A3_(%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D)
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 דוגמת ריצה

 ניקח את הגרף הבא: 

 

 נעדכן את המרחק של הצמתים הקשורים לצומת המקור:

 

 : eכעת, נעדכן את כל הצמתים הקשורים לצומת 

 

לא עוזר לנו להגיע  d-. אבל נשים לב שd-נעבור לעדכן את הצמתים הקשורים ל eכעת, כשסיימנו עם 

 .(dקצרים יותר עכשיו מאשר הם יהיו דרך  fוב e)המרחקים ב f-או ל e-בצורה מהירה יותר ל
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 לכן סיימנו:

 

. Dijkstraשה ויזואלית של אלגוריתם ולראות המח לפהאם עדיין לא הבנתם עד הסוף, מוזמנים להיכנס 

 התמונות ששמתי נלקחו מהרצה לדוגמה באתר הנ"ל.

 דוגמה לשימוש בשיטה

 2, מדובר בבעיות העוסקות בדרך הקצרה ביותר בין Dijkstraבדרך כלל כשאר משתמשים באלגוריתם 

 מקומות, לכן זה בדיוק מה שנפתור.

מצא את הדרך הקצרה ביותר מהעיר שלך לכל הערים בארץ, כאשר כל נסיעה בכביש עולה כסף : הבעיה

 51עולה כמו  'קילומטר בכביש א 2-כל כביש ומחירו שלו )המחיר הוא לא לפי מרחק, יכול להיות ש -

 (.'קילומטר בכביש ב

 .Dijkstraבניית גרף והרצת אלגוריתם : הפתרון

 

 ת: נבנה גרף לפי ההגדרות הבאו

 .כל עיר במדינה תיוצג על ידי צומת בגרף 

  הערים(, והמשקל של  2הקודקודים ) 2ערים יהיה קשת בגרף. הקשת תחבר בין  2כל כביש בין

 הקשת יהיה המחיר של נסיעה בכביש הזה.

כאשר צומת המקור היא העיר ההתחלתית  Dijkstraלאחר שנבנה את הגרף, נריץ עליו את אלגוריתם 

 )לבחירתכם( ונמצא את הדרך הזולה ביותר מהעיר שלנו לכל עיר אחרת.

ישנם עוד הרבה אלגוריתמים שמשתמשים בגרפים כדי לפתור בעיות מכל מיני סוגים, במאמר זה 

 כדוגמה אבל הוא ממש לא היחיד. מי שמעוניין מוזמן לחפש על כך עוד.   Dijkstraלקחתי את

 

https://www-m9.ma.tum.de/graph-algorithms/spp-dijkstra/index_en.html
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 סיכום ומסקנות

אין דרך אחת או מתכון קבוע לפתירת בעיות אלגוריתמיות. כדי להיות מיומן בפתירת בעיות מסוגים שונים 

הנושא  עלינו להכיר שיטות שונות לפתירת בעיות מסוגים שונים, וכמובן שהדרך הכי טובה להטמיע את

 היא תרגול, תרגול ועוד תרגול.

במאמר זה סקרתי בקצרה כמה מהדרכים היותר נפוצות לפתירת בעיות אלגוריתמיות, אבל ישנן עוד 

 דרכים רבות ובעיות שונות ומגוונות שניתן ללמוד ולהרחיב עליהן ועל דרכי הפתירה שלהן.

 

 קצת על עצמי

אקדמיה  -בנוסף ללימודיי בתיכון, אני חלק מתוכנית אל"צ  .18שמי אייל אליאב, אני תלמיד כיתה י"ב בן 

לפני צבא, בה אני עושה תואר במדעי המחשב עוד לפני השירות הצבאי במכללה למנהל בראשון לציון. 

 .Web Development-אני מתעניין בעיקר ב


