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 מצריכות שליפה מהזיכרון, אנו יודעים את הפתרון שלהן – טריוויאליותבעיות 1.

 

 

 לחשב פתרון פולינומיאלגוריתם אבל יש לנו , איננו יודעים פתרון –קלות בעיות 2.

 מיון רשימה: דוגמה     

  

אבל  , איננו יודעים פתרון או דרך יעילה לחשב פתרון –חשודות כקשות בעיות  .3

 אותו לאמתיש לנו דרך יעילה , אם נקבל לידנו פתרון חוקי

 לוג דיסקרטי: דוגמה     

 

( אקספוננציאליות)יעילות -קיימות רק דרכים בלתי –קשות באמת בעיות 4.

 .פתרוןאימות \לחישוב 

 האנוי: דוגמה       

 בעיית העצירה: דוגמה. אין דרך לחישוב פתרון –בלתי כריעות בעיות .      5

 

 דרגות קושי של בעיות 5



3 

,  פולינומילהם פתרון  שלא ידועמכילה בעיות החשודות כקשות מחלקת הבעיות 

 :תכונה מעניינתמקיימות אבל 

  

 .אותו( verify)לאמת * יש לנו דרך יעילה, אם נקבל לידנו פתרון חוקי 

 

 ?דוגמה שראינו בקורס 

 

 (.Discrete Log)בעיית הלוגריתם הדיסקרטי  

 

 Eve  לא יודעת איך למצוא אתa  מתוךp, g, ga % p. 

 ,  מתאים aעל " תיפול"אבל אם תנסה את כל האפשרויות ו 

 (.קלה Modular exponentiationכי )היא תוכל לאמת זאת בקלות       

 

 ,  לסוג זה של בעיותיתייחס החשודות כקשות בעיות המונח 

 .פולינומילהם פתרון  שידוע שאיןיתייחס לאלו קשות באמת ואילו המונח בעיות 

 אימותבעיה קשה אך קלה ל

 פולינומיבזמן = יעיל , בשיעור זה, כרגיל* 
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x = ? 

 עוד דוגמה

 קשהבעיה  קלהבעיה   טריוויאליתבעיה 

x2 + 2x - 7 = 0  x7 + 2x4 - 7x + 4 = 0  x = 1+2  



5 

 .מבחינה חישוביתאינן מעניינות  טריוויאליותבעיות 1.

 

 

האלגוריתמים לשפר את  ונשאף, פולינומיאליםיש אלגוריתמים קלות לבעיות 2.

 .להוכיח חסם תחתון לבעיה המעיד כי לא ניתן לשפר עוד/ במידת האפשר 

 

 :חשודות כקשותדרכים להתמודד עם בעיות  .3

(aחיפוש ממצה או בשם אחר , ניסוי וטעייה(exhaustive search) :  מעבר שיטתי על כל

 האפשרויות ובדיקתן אחת אחת

(b קירובים(approximations) –  פולינומינכון בזמן " כמעט"פתרון 

(cמשפחות  אותן קל יותר לפתור-הנחת הנחות שונות המצמצמות את הבעיה לתת 

(d קלותומחקר בנסיון להפכן לבעיות למידה. 

 

 לעיל cעד  aדרכים : קשות באמתהתמודדות עם בעיות .  4

 התמודדות חישובית עם בעיות

אלו היו במוקד 
 הקורס שלנו

גם אלו נמצאות  
 בלב מדעי המחשב
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, רוב הבעיות שראינו בקורס עד כה ביקשו לחשב תוצאה כלשהי שהיא מספר•

 :מחרוזת או אובייקט אחר כלשהו

 

 אם קיים, ברשימה xהמיקום של  x רשימה ואיבר : חיפוש     

 p, g, ga % p  a: לוג דיסקרטי     

     ... 

 

 :לבעיות הכרעהנגביל כעת את הדיון •

 .בלבד לשאלה כלשהי "לא" / "כן"בעיות שמבקשות תשובה  

  

 :רוב הבעיות שאינן בעיות הכרעה ניתנות לניסוח כבעיות הכרעה 

 

 ?ברשימה  x האם x רשימה ואיבר : חיפוש     

 ? a<kקיים  האם k ובנוסף מספר  p, g, ga%p: לוג דיסקרטי     

 בעיות הכרעה
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 :להלן מפה מדינית

 

 :של מפהצביעה חוקית נגדיר 

כך שאין  , צביעה של כל מדינה בצבע אחד

 .  שתי מדינות גובלות באותו צבע

 צביעת מפות: דוגמה
 "מדעי המחשב ללא מחשב"מתוך האתר ) 

 il.blogspot.com-http://csu.) 

 :שאלות

 ?צבעים 2 -האם ניתן לצבוע את המפה הזו ב-

 ?צבעים 3-

 ?  צבעים 4-

http://csu-il.blogspot.com/
http://csu-il.blogspot.com/
http://csu-il.blogspot.com/


8 

 .  אוסף של קדקדים וקשתות –( Graph)באמצעות גרף  לייצוגמפה ניתנת 

 

 

 =צמתים 

 =קשתות 

 = צביעה

 ייצוג והכללה –צביעת מפות 

 :וכשאלת הכרעה, כלליננסח את השאלות מהשקף הקודם באופן 

 ?צבעים בלבד kהאם ניתן לצבוע את הגרף באמצעות , kבהינתן גרף ומספר 

 המדינות

 בין שתי מדינות שכנות

 …,1,2,3מיפוי מצמתים למספרים 

http://www.cs.cmu.edu/~./bryant/boolean/US48_nocurves.svg
http://www.cs.cmu.edu/~./bryant/boolean/US48_colored_minunbalance.svg
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 (colorable-2)צביע -2תנאי להיותו של גרף 

 .איזוגיאין בו מעגלים באורך  ם"אםצבעים  2 -גרף ניתן לצביעה ב

 (.Bipartite)צדדי -גרף כזה מכונה גם גרף דו

 

 

 

 

 

 

 צבעים 2 –צביעת גרף 
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 ?"צבעים 2 -האם גרף ניתן לצביעה ב"מה דרגת הקושי של הבעיה : שאלה

 

 .האלגוריתם עובר על כל צומת ועל כל קשת פעם אחת

ניתן להשיג   ,(n)ומספר הצמתים ( m)אם גודל הקלט הוא מספר הקשתות  

 .כלומר ליניארית, O(n+m)סיבוכיות של 

 

 .קלה חישוביתצביע היא בעיה -2לכן בדיקה האם גרף הוא 

 

 סיבוכיות -צבעים  2-צביעת גרף ב
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 :לשאלה" לא"/"כן"אלגוריתם יעיל שעונה לא ידוע כיום 

 ?צבעים 3 -האם ניתן לצבוע אותו ב, כלשהובהינתן גרף  

 

 .כלומר הבעיה איננה קלה

 

 ?קשה באמת או חשודה כקשההאם לדעתכם היא 

 

צבעים האם   3 -ונתונה צביעה חוקית שלו ב, אם נתון לנו גרף כלשהו: במילים אחרות

 ?ניתן לוודא ביעילות שזוהי אכן צביעה חוקית

 

חשודה  היא בעיה " צבעים 3 -האם גרף כלשהו ניתן לצביעה ב"הבעיה : מסקנה

 . כקשה

 

 ?צבעים 3
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 P=  פולינומימחלקת הבעיות ההכרעה שלהן יש פתרון 

 

פתרון שלהן בזמן   לבדוקמחלקת בעיות ההכרעה שניתן 
 NP=  פולינומי

 

 ?P=NPהאם  :שאלה
 

ניתן גם לפתור בזמן   פולינומיהאם כל בעיה שניתן לבדוק פתרון שלה בזמן , כלומר

 ?פולינומי

 :או

 ??האם יש בעיה חשודה כקשה שהיא באמת קשה

 

 

P vs. NP 
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 P=  פולינומימחלקת הבעיות ההכרעה שלהן יש פתרון 

פתרון שלהן בזמן   לבדוקמחלקת בעיות ההכרעה שניתן 
 NP=  פולינומי

 

 ?P=NPהאם  :שאלה
 

 בנוסף מובטחת לפותר נכונה  . של מדעי המחשבמליון הדולר זאת שאלת 

 .תהילת עולם

 

 רוב החוקרים סבורים שהתשובה היא לא

 פולינומיאליעבורן אלגוריתם  ידועשלא   NP -יש הרבה בעיות ב

 פולינומיאליעבורה אלגוריתם שהוכח שאין  NP -אין בעיה ב אבל

 

P vs. NP 



 (Primality testing)בדיקת ראשוניות 
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 ?האם הוא ראשוני, Nבהינתן מספר שלם חיובי : הבעיה

 

 .NP -עד לא מזמן ידעו לומר שהבעיה ב

 .P -נתגלה שהבעיה למעשה ב 2002 -ב

 

 

 

 

 

 

 

 .לגורמים ראשוניים פירוקראשוניות לבין  בדיקתיש להבדיל בין : הערה

 .לא ידוע אלגוריתם פולינומי כיוםלבעיה האחרונה  

 

 ?NP -האם בעיית הפירוק לגורמים ב: שאלה 



 NPCהמחלקה 
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•NPC  הוא קיצור שלNP-Complete (בעברית :NP-שלם.) 

 

 :בעיות בעלות התכונה המפתיעה הבאה 1000 -הכוללת למעלה מ NPזוהי תת מחלקה של •

 לכולן יש  פולינומיאם לאחת מהן יש פתרון ( 1

 לאף אחת אין  פולינומיאם לאחת מהן אין פתרון ( 2

   רדוקציהי "בעיה נוספת למחלקה ע

 P ≠ NP( 2ואילו במקרה , P=NP( 1ניתן להראות שבמקרה •

 .ומכאן העניין הרב שיש במחלקה זו 

 

 

 

 

 

 

 .NPC -שייכת לצבעים  3 -צביעה בבעיית •

 .P -או שאולי ל, NPC -ולא ידוע אם היא שייכת גם ל, NP -שייכת להלוג הדיסקרטי בעיית •

 
 

 NP 

P 

NPC P=NP=NPC 

??? 



 Königsbergשבעת הגשרים של : עוד דוגמה
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•Königsberg – כיום קלינינגרד ברוסיה 

 

 1735 -ב, אוילרי לאונרד "בעיה שנוסחה ע•

 לימים ענף מרכזי במדעי המחשב –" תורת הגרפים"נחשבת לפרסום הראשון ב•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ולחזור  , בדיוק פעם אחת הגשריםלעבור בכל , האם ניתן להתחיל מנקודה מסוימת בעיר•

 ?לאותה נקודה



 (abstraction)מידול והפשטה 
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, לעבור בכל הגשרים בדיוק פעם אחת, האם ניתן להתחיל מנקודה מסוימת בעיר•

 ?ולחזור לאותה נקודה

 ?מה הפרטים החשובים כאן•

האם יש בגרף מסלול שעובר בכל  

 ?בדיוק פעם אחת קשת



 אוילרמעגל / מסלול 
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 .בדיוק פעם אחת קשתבגרף הוא מסלול שעובר בכל מסלול אוילר : הגדרה•

 .אוילרמעגל הוא ייקרא , מתחיל ונגמר באותו צומת אוילראם מסלול             

 

 

 ?מעגל אוילר/ מתי גרף מכיל מסלול : השאלה שלנו אם כן הפכה להיות•

 

 

 

 (:1736, אוילר)משפט •

 .זוגית **בעלי דרגה, 2למעט בדיוק , אם כל צמתיו" מסלול אוילר"מכיל  *גרף קשיר 

 .זוגיתצמתיו בעלי דרגה  כלאם " אוילרמעגל "והוא מכיל                

 מכל צומת ניתן להגיע לכל צומת –גרף קשיר   *
 כמות הקשתות שנוגעות בצומת -צומת דרגה של ** 



House of Santa 
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 ?האם תוכלו לצייר את הבית מבלי להרים את העיפרון•

 ?אוילרהאם יש בגרף מסלול 

 !הפשטה מאפשרת לראות דמיון בין בעיות •



 המילטון/  אוילרמסלולי 
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 .הגרף בדיוק פעם אחת קשתותמסלול שעובר בכל (: Euler) אוילרמסלול 

 

 : ניתנת לפתרון בזמן פולינומי "האם גרף קשיר מכיל מסלול אוילר"הבעיה  

 .  עוברים על הגרף ובודקים כמה צמתים יש עם דרגה איזוגית     

 ."לא"אחרת עונים , "כן"עונים  2או  0אם יש      

 

  שייכת למחלקה  אוילרבעיית מסלולP. 

 

 

 .הגרף בדיוק פעם אחת צמתימסלול שעובר בכל : (Hamilton)מסלול המילטון 

 

 .לבעיה זו פולינומיאלגוריתם לא ידוע כיום , למרות הדמיון בין הבעיות

 



 לסיכום

  אלוגריתמיםי "בעיות ע לפתורבמקביל למאמצים •
את מידת היעילות   לחסוםנעשים מאמצים , יעילים

 לבעיהאלגוריתם כלשהו האפשרית של 
בעיה לא " )אלגוריתם בכלל אין: "חסם כזה יכול להיות–

 (כריעה

 "פולינומיאליאין אלגוריתם "או –

כי אם היה כזה אז  , פולינומיאלישאין אלגוריתם  כנראה"או –
,  הבעיות האחרות 1000לכל  פולינומיאליהיה אלגוריתם 

 "פולינומיאלישאנו חושדים שאין להם אלגוריתם 

של מדעי " שאלת מליון הדולר"הוא " כנראה"פתרון ה–
 המחשב

 ...  בהמשך התואר, זאת ועוד •


