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 סרוקה לגס
 
 :םיצרמ
 )תיארחא( יאנכש סדה 'פורפ
 ץרווש יעור ר"ד
 

 :םילגרתמ
 ךשמהב םסרופי
 

 סרוקב ןויצ
 

 :ןיבמ הובגה היהי יפוסה ןויצה
 .תיפוס הניחב 85%-ו תיבה יליגרת עצוממ 15% .א
 .תיפוס הניחב 80%-ו תיבה יליגרת עצוממ 20% .ב

 
 55 עצוממ תגשהב תינתומ סרוקב "רבוע" ןויצ תלבק .תיב יליגרת 5 ומסרופי רטסמסה ךלהמב
 יליגרת עצוממש וא הניחבב לשכנ רשא טנדוטס לש יפוסה ןויצה .הניחבב "רבוע" ןויצו תיבה יליגרתב
  .הניחבהו תיבה יליגרת לש ללקושמה ןויצל 54 ןיב םומינימה היהי 55-מ ךומנ ולש תיבה
 
 סובליס
 
  ,)DFS( קמועל שופיח ,)BFS( בחורל שופיח :םניה סרוקה תרגסמב ודמליי רשא םיירקיעה םיאשונה
 םילק םילולסמ בושיח ,םיילמינימ םישרופ םיצע בושיח ,םהישומישו בטיה םירישק םיביכר תאיצמ
 םישומישו תותשרב המירזל םימתירוגלא ,ימאניד ןונכת ,ןמפוה יצע ,םיינדמח םימתירוגלא ,םיפרגב
 .תותשרב המירז לש
 
 םדק תועוצקמ
 
 .םידומילה גולטקב טרופמכ תוגירח אלל ופכאיי

 
 תוניחב ידעומ
 

 .4.8.21 ךיראתב םייקתי 'א דעומ ןחבמ
 21.10.21 ךיראתב םייקתי 'ב דעומ ןחבמ
 

 רזע ירמוחו סרוקה רתא
 
 .רטסמסה תליחת תארקל הלעי סרוקה רתא
 .תובייחמ תועדוה וב הנעפות ןכש רידת ןפואב רתאב ןייעל הבוח
 
 הנורוק ימיב הארוה
 
 תומאתה .וטלקוי םילוגרתהו תואצרהה רשאכ ידירביה הארוה טמרופב םייקתהל ןנכותמ סרוקה
 .רטסמסה ךלהמב ךרוצה תדימב ועצובי
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 ןחבמל רמוח
 
  .םילוגרתבו תואצרהב רמאנה לכ
 וא ,תואצרהב וגצוהש תונעט חיכוהל ושקבתת הב הלאש עיפות הניחבה ידעוממ דחא לכב ,טרפב
 .תואצרהב הגצוהש הנעט לע היצאירו הניהש הלאש
 

 תיב יליגרת
 
 .השגה תבוח הלח םהילע תיב יליגרת 5 ומסרופי רטסמסה ךלהמב
  .GR ךרד דבלב תינורטקלא היהת השגהה .תוגוזב וא םידדובב תיבה יליגרת תא שיגהל שי
 לע הנוממה לגרתמהמ שרופמ רושיא ךכל ןתינ םא אלא ,רוחיאב ושגויש םיליגרת ולבקתי אל
 .ליגרתה
 שיגהל םיאשר ליגרתה תשגה דעומל םדקש שדוחב םימי העבש דע םיאולימב ותרש רשא םיטנדוטס
 םיאולימ רושיא ףרצל שי .רושיא תלבק אלל םיאולימה ימי רפסמל םאתהב רוחיאב ליגרתה תא
 םיקוקזה םיטנדוטס וא ,רתוי תכשוממ הפוקת םיאולימב ותרש רשא םיטנדוטס .שגומה ליגרתל
  .יארחאה לגרתמל תונפל םישקבתמ ,םיאולימ תוריש בקע תורחא תומאתהל
 

  .ןוינכטה ילהנל םאתהב לפוטתו הרוסא תיב יליגרת תקתעה :תוקתעה
 תלבק רשפאלו דמלנה רמוחב םיטנדוטסה תטילש תא רפשל איה תיבה יליגרת תרטמ יכ ריהבנ
 םיפצמ תאז םע ךא ,תיבה יליגרת לע םיטנדוטסה ןיב תוחיש םידדועמ ונא .סרוקה תווצמ ףיצר בושמ
 יליגרת ןורתפב םיטנדוטסל עייסל החנומ סרוקה לגס .יאמצע ןפואב השעית תונורתפה תביתכ יכ
  .הלבקה תועש תרגסמב תיבה
 
 דומילה ירפס
 :םה סרוקב דומילה ירפס

§ Introduction To Algorithms, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest,  C. 
Stein, MIT Press, 2nd edition, 2001. 

§ Graph Algorithms, S. Even, Computer Science Press, 1979. 

§ Algorithm Design, J. Kleinberg & E. Tardos, Addison Wesley, 2006. 

 :תורעה
 .היינשה הרודהמה רחא בקוע סרוקה .המישרב ןושארה רפסל תישילש הרודהמ תמייק .1
 1-7 םיקרפ לש תירבעל םוגרת וניה )החותפה 'נואה תאצוהב( "םימתירוגלא חותיפ" רפסה .2

  . (Algorithm Design) המישרב ישילשה רפסב
 
 !החלצהב


