פרק  – 8יעילות של אלגוריתמי
הצגת הפרק
מטרת הפרק
הצגה אינטואיטיבית של המושגי יעילות של אלגורית וזמ ביצוע של אלגורית .זמ הביצוע
מוסבר תחילה דר מספר הפעולות המתבצעות במהל הביצוע ,ומיד לאחר מכ דר המרכיב
העיקרי באלגורית המשפיע על מספר הפעולות המתבצעות – מספר הפעמי שלולאת
האלגורית מתבצעת.
הצגת המושגי יעילות וזמ ביצוע מחולקת למספר מרכיבי :ראשית ,הצגת יעילות כקנה מידה
חדש לבחינת אלגורית ,נוס לקנה המידה נכונות שהוצג עד כה .שנית ,הבחנה שהמרכיב העיקרי
המשפיע על יעילות אלגורית ,מבחינת זמ ביצוע ,הוא מספר הפעמי שהלולאה מתבצעת.
שלישית ,הדגשה שפיתוח אלגורית יעיל ,אשר בו מתבצעת הלולאה מספר קט ככל האפשר של
פעמי ,נעשה תו ניתוח וניצול המאפייני של הקשר קלטפלט.

מושגי
•
•
•

יעילות של אלגורית
פעולות יסוד
זמ ביצוע של אלגורית

דגשים ודידקטיקה
•

•

במהל הצגת חיפוש ברשימה ממוינת אנו מעונייני בהבחנה אינטואיטיבית בלבד בי
זמני הביצוע של דרכי שונות לפתרו בעיה .לכ ,אי להעמיק בניתוח שתי הדרכי
המתוארות ואי לדו באופ יישומ על ידי תוכנית מחשב .א כדאי להדגי כל אחת מ
הדרכי .כדאי להציג על הלוח רשימה של  2030שמות ,לבצע חיפוש בשתי הדרכי,
ולספור עבור כל דר את מספר ההשוואות המתבצעות במהל החיפוש .בחיפוש סדרתי
עשוי להיות מספר ההשוואות כאור הרשימה ,ואילו בחיפוש בינארי יהיו לכל היותר 5
השוואות.
לפני הצגת אלגוריתמי  2ו 3בפתרו בעיה  1כדאי לחזור לדוגמאות הקלטפלט
שבשאלה  ,8.1ולעודד את התלמידי לנסות ולזהות מאפייני של הקלטפלט אשר על
פיה נית ליעל את לולאת האלגורית.
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פתרונות
שאלה 8.2
ציינו עבור כל אחד מהקלטי הבאי את מספר הפעמי שתתבצע הלולאה בכל אחד משלושת
האלגוריתמי שפיתחנו:
א1000 .
ב2000 .
תשובה 8.2
א 1000 .פעמי באלגורית  500 ,1פעמי באלגורית  31 ,2פעמי באלגורית .3
ב 2000 .פעמי באלגורית  1000 ,1פעמי באלגורית  44 ,2פעמי באלגורית .3
שאלה 8.3
בקטע התוכנית הבא מחושבת המכפלה של שני נתוני קלט חיוביי שלמי בשימוש בפעולת חיבור
בלבד:
;)(x = in.nextInt
;)(y = in.nextInt
;sum = 0
)for(i = 1; i <= x ; i++
;sum = sum + y
;)System.out.println( "The product is " + sum

ידוע שאחד מנתוני הקלט גדול באופ משמעותי מהשני ,א לא ידוע א זה הנתו הראשו או
השני .השתמשו במאפיי זה של הקלט כדי לשנות את קטע התוכנית הנתו כ שיהיה יעיל ככל
שנית.
הדרכה :שימו לב שיש חשיבות לבחירת המשתנה אשר על פיו נקבע מספר הפעמי שתתבצע
הלולאה.
מהו מספר הפעמי שתתבצע הלולאה של קטע התוכנית הנתו ,ומהו מספר הפעמי שתתבצע
הלולאה של קטע התוכנית החדש?
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תשובה 8.3
הפתרו היעיל ביותר הוא לרו) בלולאה עד לער הקט יותר מבי  xו ,yולהשתמש בער הגדול
יותר מביניה כיחידת הסיכו.
;)(x = in.nextInt
;)(y = in.nextInt
)if(x < y
{
;limit = x
;unit = y
}
else
{
;limit = y
;unit = x
}
;sum = 0
)for(i = 1; i <= limit ; i++
;sum = sum + unit
;)System.out.println( "The product is " + sum

מספר הפעמי שתתבצע לולאת קטע התוכנית הנתו בשאלה יהיה כערכו של נתו הקלט הראשו,
ומספר הפעמי שתתבצע לולאת קטע התוכנית החדש יהיה כגודלו של הער הקט מבי שני נתוני
הקלט .כאשר נתו הקלט הראשו גדול באופ משמעותי מנתו הקלט השני ,מספר הפעמי
שתתבצע לולאת קטע התוכנית החדש יהיה קט יותר באופ משמעותי מ המספר עבור קטע
התוכנית הנתו בשאלה.
שאלה 8.4
פתחו אלגורית מבלי ליישמו שיהיה יעיל ככל האפשר ,והקלט שלו הוא שני מספרי שלמי
גדולי מ 1שאינ מחלקי זה את זה ,והפלט שלו הוא כל המספרי השלמי החיוביי
המחלקי את שני מספרי הקלט .תארו לפי ערכו של הקלט את מספר הפעמי שתתבצע לולאת
האלגורית.
תשובה 8.4
האלגורית הבא מבטא את הרעיו לפתרו ,שהוא שילוב רעיו הפתרו של שאלה  8.3ע רעיו
הפתרו של בעיה .1
num2-áå ,num1-á íééáåéç íéîìù íéøôñî éðù èåì÷ .1
num2 > num1 íà .2
limit-á num 1 ìù êøòä úà íùä .2.1
úøçà .3
limit-á num 2 ìù êøòä úà íùä 3.1
:òöá limit-î ïè÷ä i éáåéç íìù øôñî ìë øåáò .3
úéøàù àìì num2 úà íâå num1 úà ÷ìçî i íà .3.1
i ìù åëøò úà âöä .3.1.1
num2/i ìùå num1/i ìù íëøò úà âöä .3.1.2
מספר הפעמי שתתבצע לולאת האלגורית יהיה שורשו של הקט מבי שני נתוני הקלט.
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שאלה ) 8.5מתקדמת(
נניח שבבעיה  1הפלט הדרוש הוא כל המספרי השלמי החיובי הקטני מ Nשאינ מחלקי
את נתו הקלט  .Nמה יהיה מספר הפעמי שתתבצע הלולאה באלגורית לפתרו הבעיה
החדשה?
תשובה 8.5
מספר הפעמי שתתבצע לולאת האלגורית לפתרו הבעיה החדשה יהיה  ,num-2כיוו שתחו
המספרי שיש לסרוק הוא בי  2ל .num-1הפלט יכלול מספרי בי  2לבי ) num/2כמעט עבור
כל קלט( ואת כל המספרי בי  (num/2)+1ל.num-1
שאלה 8.6
יש לפתח אלגורית אשר הקלט שלו הוא מספר של חיובי  ,Nוהפלט שלו הוא כל המספרי
השלמי החיוביי אשר קטני מ Nוהשורש שלה הוא מספר של.
למשל עבור הקלט  50הפלט יהיה .1 4 9 16 25 36 49
האלגורית הבא ,הכולל משתני מטיפוס של הוא פתרו אפשרי:
num-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .1
:òöá num-î ïè÷ù i éáåéç íìù øôñî ìë øåáò .2
íìù øôñî àåä i ìù ùøåùä íà .2.1
i ìù åëøò úà âöä .2.1.1
א .מהו מספר הפעמי שתתבצע הלולאה של האלגורית הנתו?
ב .ישמו בביטוי בוליאני בשפת  Javaאת התנאי "השורש של  iהוא מספר של"
ג .אפשר לכתוב אלגורית אשר זמהביצוע שלו יהיה קצר בהרבה מהאלגורית הנתו ,וזאת
ב"ייצור" מספרי הפלט ,באמצעות העלאה בריבוע של כל המספרי השלמי אשר ריבוע קט
מ הקלט.
האלגורית החלקי הבא מבוסס על הרעיו המתואר:
num-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .1
:òöá ___________-î ïè÷ä i éáåéç íìù øôñî ìë øåáò .1.1
i2 ìù åëøò úà âöä .1.1.1
השלימו את האלגורית ותארו את מספר הפעמי שתתבצע הלולאה של אלגורית זה.
תשובה 8.6
א .מספר הפעמי שתתבצע הלולאה של האלגורית הנתו הוא .num
ב(int)Math.sqrt(num)== Math.sqrt(num) .
ג .כותרת הלולאה באלגורית היעיל תהיה:
:òöá num -î ïè÷ä i éáåéç íìù øôñî ìë øåáò
מספר הפעמי שתתבצע הלולאה באלגורית זה הוא הער השל של num
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שאלה 8.7
יש לפתח ולייש אלגורית אשר הקלט שלו הוא שני מספרי שלמי חיוביי ,כ שהמספר
השני גדול מהראשו .הפלט הדרוש הוא הכפולות של המספר הראשו אשר קטנות מהמספר השני
או שוות לו .למשל עבור הקלט  200 1000הפלט יהיה .200 400 600 800 1000
משפטי התוכנית הבאי ה יישו של אלגורית לפתרו הבעיה:
;)(x = in.nextInt
;)(y = in.nextInt
)for (i = x; i <= y; i++
)if (i % x == 0
;)System.out.println(i

א .כמה פעמי תתבצע הלולאה עבור הקלט ?200 1000
ב .תארו בצורה כללית את מספר הפעמי שתתבצע הלולאה על פי ערכי נתוני הקלט  xו.y
ג .בפתרו המוצג  iגדל בקפיצות של  .1נית לשפר את יעילות הפתרו הנתו בשינוי הקפיצות של i
לקפיצות גדולות מ ,1קפיצות אשר מתאימות למרחק בי זוג מספרי פלט עוקבי )שימו לב
שהמרחק בי כל זוג מספרי פלט עוקבי הוא אחיד( .כתבו פתרו יעיל יותר המבוסס על
הרעיו המתואר ,ותארו את מספר הפעמי שתתבצע לולאת הפתרו החדש.
תשובה 8.7
א801 .
ב .מספר הפעמי שתתבצע הלולאה הוא.y-x+1 :
ג .התכונה המאפיינת את ערכי הפלט היא שהמרחק בי כל זוג מספרי פלט עוקבי הוא כגודל
נתו הקלט הראשו  .xלכ נית להגדיל את  iבקפיצות בגודל :x
;)(x = in.nextInt
;)(y = in.nextInt
)for (i = x; i <= y; i += x
;)System.out.println(i

מספר הפעמי שתתבצע לולאת הפתרו החדש הוא הער של .x/y
שימו ♥ :שיפור זה הינו שיפור משמעותי .למשל ,בפתרו החדש תתבצע הלולאה  5פעמי בלבד
עבור הקלט  , 200 1000לעומת  801פעמי בפתרו המוצג בתחילת השאלה.
שאלה 8.8
נתונה לולאת ה forהבאה:
)for (i = 1 ; i <= 30000 ; i++
)if (i % 500 == 0
;)System.out.println(i

א .מהו מספר הפעמי שתתבצע הלולאה?
ב .מהי מטרת הלולאה?
ג .כתבו לולאה יעילה הרבה יותר להשגת אותה המטרה .מהו מספר הפעמי שתתבצע הלולאה
היעילה שכתבת? פי כמה מספר זה קט מתשובתכ בסעי א?
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תשובה 8.8
א 30000 .פעמי
ב .מטרת הלולאה היא הצגה כפלט של כל הכפולות של  500הקטנות או שוות ל.30000
ג .לולאה יעילה יותר להשגת אותה מטרה:
)for (i = 500; i <= 30000; i += 500
;)System.out.println(i

לולאה זו תתבצע  60פעמי בלבד.
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