
יטמתמ תונכתל אובמ
תויכוביסבושיח



ליגרת

.היעבה התוא תא םירתופה םימתירוגלא ינש םינותנו חיננ
.תוקד0.32 ךשמב ץר ןושאר םתירוגלא
.תוקד0.4 ךשמב ץר ינש םתירוגלא

?רתויב ליעיה םתירוגלאה ימ ?שמתשהל יאדכ םתירוגלא הזיאב
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:הלאש
בשחל בשחמלחקי )ךרעב( ןמז המכ

X=y+z
?
.הצירה ןמז תא םסוחשk עובק םייק
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תוליעי בושיח

:הלאש
?אבה דוקה לש הציר ןמז אוה המ

    כ"הס ןכלו ןמז תודיחיk םומיסקמל םעפ לכבו םימעפn  האלולל "םיסנכנ" ונא
f(n) = k´n

 לדוג רדסב אוה הז דוק העטק לש הצירה ןמזל ןוילעה םסחה תורחא םילימב
(order)לש  n. 



: רתוי יללכ ןפואבו
 אוה הצירה ןמזש רמאנk´t(n)  י"ע םוסח ותציר ןמזש דוק עטק ונל שי רשאכ
: O(t(n)). לש לדוג רדסב רמולכ t(n).
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?אבה דוקה לש ןמז תויכוביסה המ•
 יפל (k´n  י"ע המוסח תימינפה האלולה   : ץוח יפלכו המינפ לכתסנ
  האלוללו ) תמדוק אמגוד
n´(k´n)  לש םסח לבקנ  כ"הס ןכל . םימעפn "םיסנכנ" תינוציחה
.O(n²)  וא ןמז תודיחי

: רתוי יללכ ןפואב
O(t(n))´O(g(n))£(k´t(n))´(c´g(n))=k´c´t(n)´g(
n)=

O(t(n)´g(n))



ליגרת



תואמגוד

! " = 5 + " = 0 "

! " = " + "' = 0(")

! " = 1044 = 0 1
עובק יראניל
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?אבה דוקה לש תוליעיה המ

: ץוח יפלכ םינפבמ ליחתנ בוש
: איה תויכוביסה תינוציחה האלולה ךותב

O(n) + k + O(n) = O(n)

: כ"הסב ןכלוn לש לדוג רדסב בושיח םיעצבמ ונא תינוציחה האלולה לשהיצרטיא לכב רמולכ

O(n) ´ O(n) = O(n²)
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.דוקה לש תויכוביסה תא ובשח



ליגרת

.דוקה לש תויכוביסה תא ובשח

עורג יכה הרקמה לע לכתסנ דימת
0(n)
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הידפיקיו



ליגרת

הידפיקיו

 האלולה דע ( היצקנופה לש ןושארה קלחה : ןמז תויכוביס
 המכ לאשנ .ונתוא ןיינעמ אל ןכלו עובק ןמז חקול ) הנושארה

 ? רתויב עורגה הרקמב הנושארה האלולל םיסנכנ םימעפ
– m + n איה הבושתה  עובק רפסמ םיעצבמ םעפ לכבו םימעפ1

 .O(m+n)  איה הז קלח תויכוביס ןכל .תומוסח תולועפ לש
 לכבוO(n) ואO(m) וא הניה תונורחאה תואלולה יתש תויכוביס

– ב   תלכומ הרקמ O(m+n)ןמז תויכוביס כ"הס ןכלו  O(m+n) .
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.םיהזו םיריבש תיכוכז ירודכ לש ףסוא ןותנו תומוק1024 לעב ןיינב ןותנ
 ילבמ םירודכה תא קורזל ןתינ הילא דעש ןיינבב המוק תמייקש תויהל לוכי

.הטמל םתוא ךילשנ םא וצפנתי תאזה המוקל רבעמו וצפנתיש

?דחא רודכ ונל ןותנ םא ,תאזה המוקה תא אוצמל לכונ דציכ
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 .רבשיש דע המוק לכמ קורזנו ,הנושאר המוקמ ליחתנ :ןורתפ
(n)0 :תוקירז םומיסקמ
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0(logn)
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