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 חישוביות, סיבוכיות ושפות פורמליות שם הקורס

 3504813 מספר הקורס

 תש"ף סמסטר א' שנה וסמסטר

 ש"ש   5 נ"ז   4 היקף הקורס

 מבוא לאלגוריתמים, אוטומטים וקומפילציהמתמטית, לוגיקה  דרישות קדם

 

 סגל ההוראה

 בתאום 13:40-14:30יום ד   שעת קבלה:  riva.shalom@gmail.com:מייל שם המרצה

 בתאום מראש 10-11יום א  שעת קבלה: yifatandyair@gmail.com מייל: /תשם המתרגל

 

 פרטי הקורס

להציג בפני הסטודנטים את עקרונות התאוריה של החישוב, מה ניתן לחישוב ע"י מחשב ומה  מטרות הקורס

לא. ללמוד להוכיח שקילות בין מודלים חישוביים שונים. ללמוד לפתור בעיה על ידי בעיות 

 אחרות וכן להציג מבוא לתורת הסיבוכיות. 

 תיאור הקורס

 

שלה לשפות פורמליות. נמשיך ונלמד את בקורס נלמד את יסודות תורת החישוביות וקישור 
 יסודות  תורת הסיבוכיות. התירגול ותרגילי הבית הכרחיים להבנת החומר.

 שיטות ההוראה

 

ובתרגול יינתנו תרגילים להבנת החומר  בשילוב מצגות בקורס נלמד חומר באופן פרונטלי
ת עם החומר ולהעמקה בו, תוך שימת דגש על התנסות אישית של הסטודנטים בהתמודדו

 הנלמד.

 .ם בקורס יכירו מודלים חישובייםהסטודנטי .1 תוצרי למידה

 .יבחינו בין היכולת להכריע ולקבל שפותהסטודנטים  .2

 .NPשהן שלמות ב מרכזיותיכירו בעיות הסטודנטים  .3

להפעיל רדוקציות ועל ידי כך ידעו להכריע לגבי בעיות  הסטודנטים ידעו .4

 לא.או   NPחדשות האם הן שלמות ב

   לפחות במבחן הסופי בקורס  60ציון  דרישות מעבר

 חלק מהתרגילים יבדקו באופן מלא וחלק יסומנו כהגשה מלאה.. תרגילי בית 15%   הרכב הציון

 מבחן 85%

  .רנוכחות בקורס על פי תקנון שנקה נוכחות

רוב הקורסים מועברים באופן פרונטלי, מתוך הנחה כי הסטודנט נוכח בשיעורים, קורא את "
חומר הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיונים במהלך השיעור. אי לכך, כל שנאמר ושמוצג 

תשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך ידי המרצה בהרצאה, ב -בשיעור, בין אם על
דיון שנערך בכיתה, מהווה חלק מהותי של חומר הלימוד והסטודנט יכול להידרש להוכיח 

 ".בקיאותו בחומר זה, במבחן או בכל מטלה אחרת שתוטל עליו
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 נושאי הלימוד

 מטלה נושא נלמד שבוע

 1תרגיל  מודלים חישוביים ומכונת טיורינג דטרמיניסטית. 1

2 
מכונת טיורינג עם סרטים מרובים ושקילותה למודל 

 .הבסיסי

 2תרגיל 

3 
דטרמיניסטית ושקילותה למכונת -מכונת טיורינג לא

 .טיורינג  דטרמיניסטית
 3תרגיל 

 4תרגיל  .בעיות הכרעה וקבלה 4

 5תרגיל  כלליים.דקדוקים  5

 6תרגיל  דקדוקים מורכבים. 6

 7תרגיל  למכונת טיורינג. שקילות בין דקדוקים 7

 8תרגיל  התזה של צ'רץ' ומ"ט אוניברסלית 8

 9תרגיל  בעיית העצירה, משפט פוסט. 9

 10תרגיל  רדוקציות הכרעה. 10

 11תרגיל  .רדוקציות קבלה 11

12 
ורדוקציה  NP-ו Pמבוא לסיבוכיות: המחלקות 

 פולינומית. 

 12תרגיל 

 13תרגיל  , משפט קוק.NP-שלמות ב 13

  .NP-בעיות שלמות ב 14
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