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Ալգորիթմների համեմատական վերլուծություն 
բազմանդամի արժեքի հաշվման խնդրի օրինակով 

Էքսուզյան Սուրեն 
 

Հանգուցային բառեր. վերլուծություն, ժամանակային բար-
դություն, ժամանակային բարդության կարգ, գործողությունների 
քանակ, պահանջվող հիշողություն, Հորների սխեմա 

Որոշ վերլուծություններ: Միևնույն խնդրի լուծման համար 
կարելի է մշակել տարբեր ալգորիթմներ: Այդ ալգորիթմները մեկը 
մյուսի նկատմամբ կարող են ունենալ որոշակի առավելություններ 
և թերություններ: Հետևաբար խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ 
է ընտրել այդ ալգորիթմներից ամենալավը: Այդպիսի ընտրության 
համար անհրաժեշտ է ունենալ ալգորիթմների համեմատության 
հայտանիշներ: Դրա համար անհրաժեշտ է որոշել ալգորիթմների 
որակի ամենակարևոր բնութագրիչները և միևնույն խնդրի լուծ-
ման ալգորիթմները համեմատել՝ ըստ այդ բնութագրիչների: 

Ալգորիթմների ամենակարևոր բնութագրիչներից են ալգորիթ-
մի ժամանակային բարդությունը (ժամանակային գնահատականը) 
և ալգորիթմին համապատասխան ծրագրի աշխատանքի համար 
պահանջվող հիշողության ծավալը [2, 18]: Վերջինս հիշողության 
մեջ ծրագրի և ծրագրում օգտագործված տվյալների զբաղեցրած 
հիշողության ծավալն է: 

Խնդիրների լուծման արդյունավետ ալգորիթմների մշակումը 
կարևոր է հատկապես դժվար լուծվող խնդիրների համար, որտեղ 
լուծումը փնտրվում է հնարավոր տարբերակներից, իսկ այդ տար-
բերակների թիվը կարող է շատ մեծ լինել: 

Դժվար լուծվող խնդիրների համար նշված երկու բնութագրիչ-
ները գտնվում են հակադարձ կապի մեջ, այսինքն եթե փորձում են 
խնդրի լուծման ալգորիթմը ձևափոխել այնպես, որ լավանա այդ 
բնութագրիչներից մեկը, մյուս բնութագրիչը վատանում է: 

Առավել հաճախ անհրաժեշտ է լինում միևնույն խնդրի լուծ-
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ման ալգորիթմների համեմատությունը կատարել՝ ըստ ժամանա-
կային բարդությունների: 

Ալգորիթմի ժամանակային բարդությունը հետևյալն է. այդ 
ալգորիթմով խնդիրը լուծելիս ամենաշատ գործողությունների 
կատարում պահանջող օրինակի համար օրինակի սկզբնական 
տվյալների կոդի երկարությունից կախված կատարվող գործողու-
թյունների քանակի ֆունկցիայի կարգն է: Իսկ դա նշանակում է, որ 
միևնույն խնդրի լուծման միևնույն կարգի ժամանակային բարդու-
թյամբ երկու ալգորիթմներով խնդիրը լուծելիս կատարվող գործո-
ղությունների քանակները կարող են մեկը մյուսից հաստատուն 
գործակից անգամ մեծ կամ փոքր լինել: Վերջինս անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել խնդիրը միևնույն կարգի ժամանակային բարդու-
թյամբ երկու ալգորիթմներով լուծելիս: 

Նման տարբերությունը կարող է էական լինել հատկապես այն 
խնդիրների համար, որոնց լուծման ալգորիթմների ժամանակային 
բարդությունները խնդրի սկզբնական տվյալների կոդի երկարու-
թյունից ունեն գծային, քառակուսային կամ այլ ցածր կարգի բազ-
մանդամային կախվածություն: 

Նման իրավիճակ առաջանում է նաև բազմանդամի արժեքի 
հաշվման խնդիրը լուծելիս: Այսինքն` եթե կան տրված կետում 
բազմանդամի արժեքի հաշվման երկու միևնույն կարգի ժամանա-
կային բարդությամբ ալգորիթմներ, ապա այդ ալգորիթմների հա-
մեմատությունն անհրաժեշտ է կատարել` համաձայն ալգորիթմով 
խնդիրը լուծելիս կատարվող գործողությունների քանակի: 

Խնդրի դրվածքը: Դիտարկվող խնդիրը հետևյալն է. տրված է 
n-րդ կարգի իրական գործակիցներով հետևյալ բազմանդամը. 

𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛 :  
Անհրաժեշտ է դիտարկել ալգորիթմներ x=z կետում 

բազմանդամի հետևյալ արժեքի հաշվման համար. 
𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑧𝑧) = 𝑎𝑎0𝑧𝑧𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛 : 

Պահանջվում է հաշվել այդ ալգորիթմներից յուրաքանչյուրով 
բազմանդամի արժեքի հաշվման համար կատարվող գործողու-



– 10 – 

թյունների քանակը և կատարել այդ գործողությունների քանակ-
ների համեմատություն: 

Խնդրի լուծման ալգորիթմներ: Ներկայացնենք խնդրի լուծման 
երկու ալգորիթմներ. 

Ալգորիթմ 1: (Բազմանդամի արժեքի հաշվում հաջորդական 
գումարելիների հաշվման միջոցով): 

Մուտք: Բազմանդամի կարգը` n, բազմանդամի արժեքի 
հաշվման կետը` z, բազմանդամի գործակիցները` 𝑎𝑎0,𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 : 

Ելք: Բազմանդամի արժեքը z կետում: 
Քայլ 1: Վերագրել 𝑃𝑃 ← 𝑎𝑎𝑛𝑛 , 𝑉𝑉 ← 1, 𝑖𝑖 ← 1: 
Քայլ 2: Վերագրել 𝑉𝑉 ← 𝑉𝑉𝑉𝑉, 𝑃𝑃 ← 𝑃𝑃 + 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑖𝑖 : 
Քայլ 3: Վերագրել 𝑖𝑖 ← 𝑖𝑖 + 1: 
Քայլ 4: Եթե 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛, ապա անցնել Քայլ 2-ին: 
Քայլ 5: Ալգորիթմի աշխատանքն ավարտել: 
Երկրորդ ալգորիթմի ներկայացման համար նախ 

ներկայացնենք տրված կետում բազմանդամի արժեքի հաշվման 
Հորների սխեման [1, 74-75]: 

𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑧𝑧) արժեքի հաշվման համար ներկայացնենք բազմանդամը 
հետևյալ տեսքով. 

𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑧𝑧) = (… ��(𝑎𝑎0𝑧𝑧 + 𝑎𝑎1)𝑧𝑧 + 𝑎𝑎2�𝑧𝑧 + 𝑎𝑎3� 𝑧𝑧 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛): 

 Օգտվելով այդ ներկայացումից՝ հաջորդաբար հաշվենք ներ-
կայացման փակագծերում նշված արտահայտությունների արժեք-
ները ներսից դեպի դուրս և կատարենք նշանակումներ.  

 𝑏𝑏0 = 𝑎𝑎0,    
 𝑏𝑏1 = 𝑎𝑎1 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧,               
 𝑏𝑏2 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧,    
 𝑏𝑏3 = 𝑎𝑎3 + 𝑏𝑏2𝑧𝑧,           
         … … … … … … …            
     𝑏𝑏𝑛𝑛−1 = 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑏𝑏𝑛𝑛−2𝑧𝑧               
  𝑏𝑏𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑛𝑛−1𝑧𝑧: 

Հաշվի առնելով կատարվող հաշվումների հաջորդականու-
թյունը՝ կունենանք. 𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑧𝑧) = 𝑏𝑏𝑛𝑛 : 
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Այսպիսով՝ բազմանդամի 𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑧𝑧) արժեքը կարելի է հաշվել 
Հորների հետևյալ սխեմայով. 

+  𝑏𝑏0𝑧𝑧  𝑏𝑏1𝑧𝑧  … 𝑏𝑏𝑛𝑛−1𝑧𝑧
 𝑎𝑎0  𝑎𝑎1 𝑎𝑎2 … 𝑎𝑎𝑛𝑛

 𝑏𝑏0 𝑏𝑏1 𝑏𝑏2 … 𝑏𝑏𝑛𝑛=𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑧𝑧):
 

Ալգորիթմ 2: (Բազմանդամի արժեքի հաշվում՝ Հորների սխե-
մայի միջոցով): 

Մուտք: Բազմանդամի կարգը` 𝑛𝑛, բազմանդամի արժեքի 
հաշվման կետը` z, բազմանդամի գործակիցները` 𝑎𝑎0,𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 : 

Ելք: Բազմանդամի արժեքը z կետում: 
Քայլ 1: Վերագրել 𝑃𝑃 ← 𝑎𝑎0, 𝑖𝑖 ← 1: 
Քայլ 2: Վերագրել 𝑃𝑃 ← 𝑃𝑃𝑉𝑉 + 𝑎𝑎𝑖𝑖 : 
Քայլ 3: Վերագրել 𝑖𝑖 ← 𝑖𝑖 + 1: 
Քայլ 4: Եթե 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛, ապա անցնել Քայլ 2-ին: 
Քայլ 5: Ալգորիթմի աշխատանքն ավարտել: 
Ալգորիթմների համեմատություն: Կատարենք ներկայացված 

ալգորիթմների համեմատություն՝ ըստ ալգորիթմների աշխատան-
քի ընթացքում կատարվող գումարման և բազմապատկման գործո-
ղությունների քանակի: 

Հաշվենք ալգորիթմ 1-ի՝ աշխատանքի ընթացքում կատարվող 
գործողությունների թիվը: 

Հաջորդաբար 𝑧𝑧2, 𝑧𝑧3, … , 𝑧𝑧𝑛𝑛  արժեքների հաշվման համար 
կատարվում է 𝑛𝑛 − 1 հատ բազմապատկման գործողություն: 𝑧𝑧-ի 
աստիճանները համապատասխան գործակիցներով բազմապատ-
կելիս կատարվում է 𝑛𝑛 հատ բազմապատկման գործողություն: Գու-
մարելիների գումարման համար կատարվում է 𝑛𝑛 հատ գումարման 
գործողություն: Հետևաբար, ալգորիթմ 1-ի աշխատանքի ընթաց-
քում կատարվում է 𝑛𝑛 հատ գումարման և 2𝑛𝑛 − 1 հատ բազմա-
պատկման գործողություն: 

Հաշվենք ալգորիթմ 2-ի աշխատանքի ընթացքում կատարվող 
գործողությունների թիվը: 

Համաձայն ալգորիթմ 2-ի՝ բազմանդամի արժեքն ստացվում է 
𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, … , 𝑏𝑏𝑛𝑛  հաջորդական արժեքների հաշվման արդյունքում: 
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𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, … , 𝑏𝑏𝑛𝑛  արժեքներից յուրաքանչյուրի հաշվման ժամանակ 
կատարվում է 1 հատ գումարման և 1 հատ բազմապատկման գոր-
ծողություն: 

Հետևաբար ալգորիթմ 2-ի աշխատանքի ընթացքում կատար-
վում է 𝑛𝑛 հատ գումարման և 𝑛𝑛 հատ բազմապատկման գործո-
ղություն: 

Այսպիսով՝ երկու ալգորիթմների աշխատանքի ընթացքում էլ 
կատարվում է 𝑛𝑛 հատ գումարման գործողություն: Սակայն ալգո-
րիթմ 1-ի աշխատանքի ընթացքում կատարվող բազմապատկման 
գործողությունների թիվը ալգորիթմ 2-ի աշխատանքի ընթացքում 
կատարվող բազմապատկման գործողությունների թվի համարյա 
կրկնակին է: 

Հետևաբար, չնայած որ երկու ալգորիթմներն էլ ունեն գծային 
կարգի ժամանակային բարդություն, սակայն ալգորիթմ 2-ի 
աշխատանքը ժամանակի առումով ավելի արդյունավետ է: 
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Из важных требований обработки алгоритмов для решения задачи 
является эффективная обработка алгоритмов. Порядок временной 
сложности таких алгоритмов не больше, чем порядок временной 
сложности решения других алгоритмов той же самой задачи. Такое 
требование очень актуально, поскольку важно быстрое решение задачи. 
Быстрое решение задачи важнее особенно для сложно решаемых задач, где 
решение ищется среди возможных вариантов, а число этих вариантов 
может быть очень большим. 

Обычно сравнение алгоритмов решения одной и той же задачи 
делается по их временной сложности, занимающему в памяти объему 
памяти или другой характеристике. Но чаще всего это сравнение делается 
по временной сложности алгоритмов.  

В работе сделаны анализы алгоритмов разных временных сложностей, 
сравнивания алгоритмов решений одной и той же задачи, сравнивания 
алгоритмов одинаковых временных сложностей.  

Сравнительный анализ алгоритмов сделан по примеру задачи расчета 
значения многочлена в данной точке. Представлены два алгоритма для 
решения этой задачи, которые имеют временные сложности по линейной 
зависимости. Подсчитано число исполняемых действий во время решения 
задачи с помощью любой из этих алгоритмов. Второй из алгоритмов, по 
сравнению с первым алгоритмом, решает задачу, исполняя вдвое меньше 
действий умножения.  

Представленный анализ и подход сравнения алгоритмов решения 
конкретной задачи можно использовать также для обработки и сравнения 
алгоритмов решения иных задач. 
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The development of productive algorithms is one of the vital requirements 
for the solution of the problem. The order of time complexity of such 
algorithms is not greater than the one of other algorithms for the solution of the 
same problem. 

Such demand is up-to-date, since the rapid solution of the problem is vital. 
The rapid solution is more important especially for the problems requiring a 
difficult solution, where the solution is picked out of possible options and those 
options can be numerous.  

Usually the comparison between the algorithms for the solution of the 
same problem is realized according to their time complexity, memory capacity 
occupied in the memory and other characteristics, while the comparison is 
more often realized according to the time complexity of the algorithms. 

Analyses on the time complexity of the algorithms, the comparison of the 
algorithms for the solution of the same problem as well as the comparison of 
the algorithms of the same time complexity have been carried out in the study. 

The comparative analysis of the algorithms is carried out by the example 
of the calculation problem of the polynomial value at the given point. Two 
algorithms for the solution of the problem are presented. The latter have time 
complexity of linear dependence. The amount of activities while solving the 
problem through each of the algorithms is calculated. In case of the second 
algorithm twice less multiplication actions for the solution are needed than in 
case of the second one.  

The presented analysis and the algorithm comparison approach for the 
solution of a specific problem can be applied for the development and 
comparison of algorithms for the solution of other problems. 
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