
 احملاضرة الثانية
  

    تعقيدات الخزنحساب
       

ذاآرة       ) تخمين  (       يتم حساب    ا ال ا  تعقيدات الخزن من خالل حساب عدد خالي ي نحتاجه  النجاز الخطوات    الت
ى          . االحتسابية المطلوبة لحل مثال مسألة مع استبعاد الخزن المخصص للمدخالت             تم االشارة ال ة ي وبصورة عام

  .ر من الذاآرة آافي لخزن عدد واحد فقطن تصور الخلية بانها مقداتعريف دقيق لها حيث يمكعدد الخاليا بدون 
  

   الوقت تعقيداتحساب
  

  -:الوقت) تخمين (      توجد طريقتان لحساب 
ار  - ) :Operation counts( عد العمليات  )١  ر    ان احدى الطرق لتخمين الوقت هو باختي ة واحدة او اآث  عملي

 من خالل عدها، حيث يكون         وحساب الوقت نسبة الى هذه العمليات     ) ، الضرب، المقارنة، واالحالل   مثال الجمع ( 
ان نجاح هذه الطريقة يعتمد على القدرة لتعريف العمليات التي تساهم اآثر في   . هذا العدد دالة في خصائص المثال     

  .تعقيدات الوقت
  
ة     يات العمل في طريقة عد- ) :Step counts( عد الخطوات ) ٢ ة في الخوارزمي  يتم الترآيز على خطوات معين

ة الخطوات ا.وتجاهل بقي د الخطوات  ام ة ع ي طريق ن خالل  ف ف ذة م ن الخطوات المنف ي م دد الكل د الع تم تحدي ي
ال        صائص المث ي خ ة ف دد دال ذا الع ون ه ث يك ة حي ن .الخوارزمي الرغم م تالك وب ن     ام د م ين العدي ال مع  مث

صائص دخال ( الخ دد الم ثال ع ات   م دخالت والمخرج ة الم ات، قيم دد المخرج دد ) ت، ع واتاال ان ع تم الخط  ي
  .حيث يتم في العادة اختيار الخصائص التي نرغب بها. احتسابها آدالة لمجموعة جزئية منها

ال                 /تعريف ستقل عن خصائص المث ا م سابية وقته ر       .  خطوة برنامج هي اي خطوة احت د تعتب ثال ق ات   ١٠فم  عملي
ضا في حين                ١٠٠ و جمع آخطوة واحدة   ة جمع آخطوة واحدة اي ات الجمع        n عملي  هي خصائص     n(  من عملي

  .ال تعد آذلك) المثال
  

  امثلة على حساب تعقيدات الوقت والخزن
  

∑    ايجاد ناتج العالقة/١مثال     
=
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i
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Algorithm  sum(A,n): 
Input: a positive integer n and an array A indexed from 1 to n. 
Output: S, the sum of the numbers in A. 
1. S      0 
2.   for  j           1  to  n   
3.                  S + A[j] S
4.   end for 
5.   return  S 

  
   nيتصف مثال المسألة بـ  

ا            -:تعقيدات الخزن  ان للخزن هم ى خصائص       وهو خز    j و   S تتطلب هذه الخوارزمية خليت د عل ن ثابت ال يعتم
  .المثال

                    Ssum(n)= 0 
  

آعملية يتم قياس الوقت نسبة  A يتم اختيار الجمع بين عناصر المصفوفة -:تعقيدات الوقت باستخدام عد العمليات
  .لها
  

                    Tsum(n)= n 
 

 ١



   -: الوقت باستخدام عد الخطواتتعقيدات
1. …….  1 
2. …….  n+1 
3. …….  n                       1+n+1+n+0+1=2n+3        
4. …….  0 
5. ……. 1 
 
         Tsum(n)=2n+3 

 m×n(B) + m×n(A) = m×n(C( مجموع عناصر مصفوفتين  ايجاد/٢مثال
                         
Algorithm  add (A, B, m, n): 
Input:  a positive integers m, n and two-dimensional arrays of numbers  
       A and B each of which has its rows indexed from 1 to m and   
       
Output: a two-dimensional array of numbers C, containing addition of  

columns from 1 to n. 

        A and B. 
1    for              1  to  m . i
2.    for  j             1  to  n 
3.             C[i, j]      A[i, j]+B[i, j] 
4.  end for   
5.  end for   
6.   return  array  C  
 

    n  وmيتصف مثال المسألة بـ  
   -:تعقيدات الخزن

                                                                                                                       
         Sadd(m,n)=mn+2 

  
ات      دات الوقت باستخدام عد العملي ين عناصر       -:تعقي ار الجمع ب تم اختي اس    Bو A المصفوفتين ي تم قي ة ي  آعملي

  .الوقت نسبة لها
                  Tadd(m,n)=mn               

   -: الوقت باستخدام عد الخطواتتعقيدات
  

1. …….  m+1 
2. …….   
3. ..……      ms         m(n+1+n)         m(2n+1)  
6. ……. mn   

  
                   Tadd(m,n)=3mn+2m+1               

  
ي           m>n اما عندما يكون     m≤n هذه العالقة تكون مقبولة اذاآان       /مالحظة ة تعليمت ك    for فانه يفضل مبادل  الن ذل

  يخفض تعقيدات الوقت لتصبح
  

                   Tadd(m,n)=3mn+2n+1  
  

  . )Fibonacci numbers( اعداد فيبوناتشي /٣مثال
  :العداد تبدأ آاالتيناتشي ل    متتابعة فيبو       

                                        0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …. 
       يمثل الحد االول F0           حيث ان آل حد جديد يتم الحصول عليه من خالل جمع الحدين السابقين، فاذا آان 

  : عامة و بصورةF1=1و    F0=0 في المتتابعة فان           
  

          Fn = Fn - 1 + Fn - 2             ,  n≥2 

 ٢



 
Algorithm  fibonacci (n): 
Input: a nonnegative integer n. 
Output: fib, the nth term of the fibonacci sequence. 
1.   if  n ≤ 1 then 
2.           n  fib
3.   else  
4.         fnm1      0 
5.         2      1  fnm
6.         for  i      2  to  n 
7.              fib      fnm1 + fnm2 
8.       fnm1      fnm2 
9.       fnm2      fib 
10.       end for 
11   end if  .
12. return  fib 
 

  n بـ لةأمثال المسيتصف 
  وهو خزن i و fnm2 و fnm1 و fibنية لخزن قيم   تتطلب هذه الخوارزمية اربع خاليا خز-:تعقيدات الخزن

  .ثابت ال يعتمد على خصائص المثال
                   
                 Sfibonacci(n)= 0 

  
  .يتم اختيار االحالل بين قيم المتتابعة آعملية يتم قياس الوقت نسبة لها -:تعقيدات الوقت باستخدام عد العمليات

  
    7.  ……  n-1 
    8.  ……  n-1 
    9.  ……  n-1 
   
                  Tfibonacci(n)= 3(n-1) = 3n-3  

  
  :  يجب اعتبار حالتين في هذه الطريقة-: الوقت باستخدام عد الخطواتتعقيدات

     
  .3  فان عدد الخطوات يساوي n=1  او  n=0 عندما -:  الحالة االولى 

  .4n+1د الخطوات يساوي  فان عدn>1 عندما -: الحالة الثانية  
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الخزن االآبر ف . للخوارزميةخصصمما بين آمية الوقت والخزن ال في العديد من المسائل توجد موازنة /مالحظة

  .تنفيذ والعكس بالعكسالالمخصص يؤدي بالنتيجة الى زيادة في سرعة 
  .Fibonacciة صياغة الخوارزمية  اعاد/٤مثال

  
  

   1. comment: f[0..n] is an auxiliary array. 
   2. f[0]     0; 
   3. if n > 0 then 
   4.   f[1]     1 
   5.   for i      2  to  n 
   6.     f[i]      f[i-1] + f[i-2]; 
   7.   end for 
   8. end if  
   9. return f[n]; 
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    -:تعقيدات الخزن
                      Sfibonacci(n) = n+2      

  
    -: الوقت باستخدام عد الخطواتتعقيدات

                       
⎩
⎨
⎧

≥+
=

=
1,32
0,3

)(
nifn
nif

nT fibonacci

 ٤


