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 CS1001.py ,מבחן בקורס מבוא מורחב למדעי המחשב
 

 ביה"ס למדעי המחשב, אונ' תל אביב
 

 2019/3/1', ב, מועד 2019סמסטר א' 
 
 

 : פרופ' דניאל דויטש, ד"ר אמיר רובינשטייןמרצים
 

 : מיכל קליינבורט, בן בוגין, נעם פרזנצ'בסקימתרגלים

 שעות. 3: משך הבחינה

 .ל אחדכ A4דפי עזר )דו צדדיים( בגודל  2: חומר עזר מותר

בידקו שכולם בידיכן. בנוסף, בסוף הבחינה ישנו דף נוסף, ריק, לשימוש  –עמודים מודפסים  14 במבחן •
 ב"מקרה חירום" בלבד.

 .תיבדקיש לכתוב את כל התשובות בטופס הבחינה. המחברת תשמש כטיוטה בלבד ולא  •
 .יש לענות על כל השאלות •

 השאלות, אלא אם נכתב במפורש אחרת:בכל  •

 אם עליכן לכתוב פונקציה, אין צורך לבדוק את תקינות הקלט שלה. -

 .עליהם ןמותר להסתמך על סעיפים קודמים, גם אם לא ענית -

או בשיעורי התרגול בסמסטר זה. במקרה זה יש לכתוב  ניתן לצטט טענות שנטענו בהרצאה -
 ממקורות אחרים יש להוכיח. "בהרצאה/תרגול ראינו כי...". ציטוטים

, יש לתת חסם עליון נמוך ביותר האפשרי, למשל (∙)Oאם נדרשתן לתת חסם על סיבוכיות במונחי  -
 .𝑂(𝑛2), ולא 𝑂(𝑛)התשובה הנדרשת היא  7𝑛אם הסיבוכיות היא 

 

 ולחזור לשאלה אח"כ. להמשיך לשאלות אחרות אלא שאלה,אף לא "להיתקע" על  אנו ממליצים •

 מציון הסעיף 20%ינתן יזה  . במקרהולא לכתוב שום טקסט נוסףבכל סעיף ניתן לכתוב "איני יודע/ת"  •
 )מעוגל כלפי מטה(.

חריגות משמעותיות מהמקום תשובות ובהן מקום המוקצב ובכתב קריא. בלכתוב את כל התשובות  יש •
ד, או שיקבלו ניקוד חלקי ולא יקבלו ניקו , לא ייקראותשובות הכתובות בכתב קטן מדיהמוקצב, או 

 .לגרור הורדת ציון עלולותגם כן להבנתן שדורשות מאמצים רבים תשובות  בלבד.

 

 (לשימוש הבודקים) טבלת ציונים:

בהצלחה !                    

 

 

 
* הפניה במסמך זה היא בלשון נקבה ולשון זכר לסירוגין, מטעמי נוחות בלבד. כל 

  הדרישות מיועדות לשני המגדרים באופן זהה. 

 ניקוד ערך שאלה

1 15  

2 20  

3 25  

4 25  

5 15  

  100 סה"כ
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 נק'( 51) 1ה שאל

. תנו תשובה במונחים L, אורך רשימת הקלט n -הפונקציות הבאות, כתלות ב לושאת סיבוכיות הזמן במקרה הגרוע של שציינו 

 אין צורך להסביר. אסימפטוטיים. התעלמו מגודלם של המספרים המעורבים בחישוב.

 

def f1(L): 

    n = len(L) 

    for i in range(n): 

         if i in L: 

              L.append(i) 

    return L 

 

 

def f2(L): 

    n = len(L) 

    res = [] 

    for i in range(500, n): 

         for j in range(i,3*i): 

             k=1 

             while k<n: 

                 k*=2 

                 res.append(k) 

    return res 

 

 

def f3(L): 

    n = len(L) 

    if n<1: 

        return None 

    f3(L[0:(2*n)//3]) 

    return None 

 

 

 נק'( 20) 2ה שאל

מתוך אותיות הרשימה  word. נרצה לדעת האם ניתן לבנות את word, ומחרוזת נוספת str_listונה רשימת מחרוזות תנ

str_listאות אחת לכל היותר מכל מחרוזת ,. 

ברשימה, את  השניהמהמחרוזת  "R", לוקחים את "[abc", "FOR", "buzz]"ניתן לבנות מהרשימה  "Raz"למשל, את המילה 

"a" ואת  ראשונהמה"z" .מהשלישית 

מהמחרוזת  "R", אם לוקחים את "[abc", "FOR", "aaa", "buzz", "hello]"ניתן גם לבנות מהרשימה   "Raz"את המילה 

 מהרביעית.  ”z“, ואת ראשונה או השלישיתמהמחרוזת ה "a"ברשימה, את  השניה

, כי מותר לקחת כאמור לכל היותר אות אחת מכל "[za", "FOR", "hello]"מהרשימה   "Raz"לעומת זאת לא ניתן לבנות את 

 מחרוזת ברשימה. 

 הבא( בעמוד)המשך השאלה 

 

O(  ) 

O(  ) 

O(  ) 
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 סעיף א

 -היא פונקצית מעטפת, ו construct. הפונקציה constructהבאה, שנקראת מתוך  construct_recהשלימו את הפונקציה 

construct_rec .היא פונקציה רקורסיבית 

 כמה דוגמאות הרצה:

>>> construct(["abc", "FOR", "buzz"], "Raz") 

True 

>>> construct(["abc", "FOR", "aaa", "buzz", "hello"], "Raz") 

True 

>>> construct(["za", "FOR", "hello"], "Raz") 

False 

 

 

def construct(str_list, word): 

    if len(str_list) < len(word): 

        return False 

    return construct_rec(str_list, word, 0) 

 

def construct_rec(str_list, word, j): 

    if         : 

        return True 

     

    for i in range(len(str_list)): 

        if word[j] in str_list[i]: 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

    return False 

 

 הבא( בעמוד)המשך השאלה 
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 סעיף ב

 -לכמה קריאות רקורסיביות מימין ה בתיב, ציינו construct -. עבור כל קריאה לconstructקריאות לפונקציה  כמהלהלן 

construct_rec בערך קריאות רקורסיביות 100 -: משמעותית פחות מהבאות האפשרויותשלוש בסה"כ מבין  צפויות להיות ,

  .100 -, משמעותית יותר מ100

>>> s = "abc" 

 

>>> construct([s for i in range(200)], "d"*100) 

 

 

>>> construct([s for i in range(200)], "a"*100) 

 

 

>>> construct([s for i in range(200)], "d"+"a"*99) 

 

 

>>> construct([s for i in range(200)], "a"*99+"d") 

 

 

 סעיף ג

כעת נפתור גרסה אחרת של הבעיה, ללא רקורסיה. הפעם, אנחנו מוגבלים גם ע"י סדר המחרוזות ברשימה: מותר לקחת אותיות 

 ,"abc", "FOR]"לא ניתן כבר לבנות מהרשימה  ”Raz“את המילה ברשימה. למשל, שלהן מהמחרוזות ברשימה רק על פי הסדר 

"buzz]" כי את ,"R" רשימה, ואז אין מחרוזת בהמשך הרשימה ממנה ניתן לקחת לוקחים מהמחרוזת השניה ב"a" לעומת זאת .

מהמחרוזת  "R", אם לוקחים את "[abc", "FOR", "aaa", "buzz", "hello]"מהרשימה   "Raz"עדיין כן ניתן לבנות את המילה 

 מהרביעית.  "z"מהמחרוזת השלישית, ואת  "a"השניה ברשימה, את 

עבור גרסה זו של הבעיה. אין להשתמש כאן ברקורסיה, ועל הפתרון לעבוד  construct_orderedהשלימו את הפונקציה 

( word. הניחו שאורך כל המחרוזות המעורבות )כולל str_listהוא אורך רשימת המחרוזות  n, כאשר O(n)בסיבוכיות זמן של 

 .n -לא תלוי ב

 

def construct_inorder(str_list, word): 

    i = 0 

    j = 0 

    while i < len(word) and j < len(str_list): 
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 (נק' 25) 3שאלה 

:𝑓פונקציה  𝑋 → 𝑌   מקבלת איברים מהקבוצה𝑋  ומחזירה איברים מהקבוצה𝑌 בשאלה זו הניחו כי הקבוצות .𝑋, 𝑌  הן קבוצות

 .בלבד floatמטיפוס  מספריםשמכילות  סופיות

 

  listבהתאמה )טיפוס  Ylst, Xlstעל ידי רשימות  𝑌-ו 𝑋על ידי משתנה מטיפוס פונקציה ואת הקבוצות  𝑓בשאלה שלפנינו נייצג את 

, וכי לכל איבר כזה Xlistמוגדרת לכל איבר ב  𝑓נניח כי ( 1נניח כי הקלטים תקינים )בפרט, ) לכל אורך השאלהשל פייתון(. 

 . אכן מייצגות קבוצות, כלומר אין בהן חזרות( Ylstו  Xlst( ניתן להניח ש 2)-ו Ylist -אכן מחזירה איבר מ fהפונקציה 

 Xlist -על איבר מ 𝑓כי הפעלת  נניחו, Ylstאת אורך הרשימה  𝑚-וב Xlstאת אורך הרשימה  𝑛 -נסמן בלצורך ניתוח סיבוכיות, 

 קבוע.לוקחת זמן 

 

 . Xlst, Ylstבכל המימושים הבאים אין לשנות את רשימות הקלט : דרישה

 

𝑓פונקציה  ∶ 𝑋 → 𝑌  חד ערכית אם לכל שני איברים -היא חד𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋  שמקיימים𝑥1 ≠ 𝑥2     מתקיים 𝑓(𝑥1) ≠ 𝑓(𝑥2). 

𝑛ג' הניחו כי -בסעיפים א' ≤ 𝑚. 

 

ואת הרשימות  fשמקבלת כקלט את הפונקציה  isInjective1(f, Xlst, Ylst)את הפונקציה  הסבירו במילים כיצד לממש  .א

Xlst, Ylst הפונקציה .isInjective1  תחזירTrue  אםf חד ערכית ו-הינה חד-False .על הפונקציה לפעול  אחרת

 הגבלה על סיבוכיות הזיכרון.אין  .במקרה הגרוע 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛)בסיבוכיות זמן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________: הדוקה ככל האפשר ()O? תנו תשובה במונחי במקרה הגרועמימוש שהצעתם של ה הזיכרוןמה סיבוכיות 

 

 הבא( בעמוד)המשך השאלה 

 

 

  

 הסבר במילים:
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על הפונקציה '. אמסעיף  isInjective1שפועלת בדומה ל  isInjective2(f, Xlst, Ylst)הפונקציה השלימו את מימוש  .ב

 . אין הגבלה על סיבוכיות הזיכרון.בממוצע 𝑂(𝑛)לפעול בסיבוכיות זמן 

 

 

  _______________  :הדוקה ככל האפשר ()Oשל הפונקציה שכתבתם? תנו תשובה במונחי  הזיכרוןמה סיבוכיות 

 

על סיבוכיות '. אמסעיף  isInjective1שפועלת בדומה ל  isInjective3(f, Xlst, Ylst)השלימו את מימוש הפונקציה  .ג

 -אסימפטוטית מ ממשקטנה להיות על סיבוכיות הזיכרון שלה הפונקציה במקרה הגרוע להיות נמוכה ככל האפשר והזמן של 

O(n). 

 

 

 _________________ :הדוקה ככל האפשר ()Oשל הפונקציה שכתבתם? תנו תשובה במונחי  הזמןמה סיבוכיות 

 

 הבא( בעמוד)המשך השאלה 

 

 

  

def isInjective3(f, Xlst, Ylst): 

 

def isInjective2(f, Xlst, Ylst): 

     

 



7 
 

 להלן שתי רשימות המייצגות קבוצות: .ד

 

,𝑓1בתיבה שלפניכם עליכם לתת דוגמא לשתי פונקציות  𝑓2: 𝑋 → 𝑌 :כך ש 

• isInjective1(f1, X, Y) == False 

• isInjective1(f2, X, Y) == True 

 הנחיות:

 להשלים שורה אחת בלבד לכל פונקציהעליכם  •

 על הפונקציות להיות כתובות כקוד פייתון )ולא למשל תיאור מתמטי של הפונקציה( •

 

 

 

𝑓פונקציה  ∶ 𝑋 → 𝑌   היא "על" אם לכל איבר𝑦 ∈ 𝑌  קיים𝑥 ∈ 𝑋  :כך ש𝑓(𝑥) = 𝑦.  

𝑛בסעיף הבא הניחו כי   ≥ 𝑚. 

 

ואת הרשימות   fשמקבלת כקלט את הפונקציה  isOnto (f, Xlst, Ylst)הפונקציה את ש לממ הסבירו במילים כיצד .ה

Xlst, Ylst הפונקציה .isOnto   תחזירTrue  אםf הינה "על" ו-False .על הפונקציה לפעול בסיבוכיות זמן  אחרת𝑂(𝑛) 

 . אין הגבלה על סיבוכיות הזיכרון.בממוצע

 

 

 _________________: הדוקה ככל האפשר ()Oתנו תשובה במונחי  מימוש שהצעתם?של ה הזיכרוןמה סיבוכיות 

 

  

     הסבר במילים:
    

 

 

 

     

f1 = _________________________________________ 

 

f2 = _________________________________________ 

 

     

     

X = [float(i) for i in range(100)] 

Y = [float(j) for j in range(100, 200)] 
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 (נק' 25) 4שאלה 

,0,1חד ערכית ועל מהמספרים -היא פונקציה חד 𝑛פרמוטציה )ובעברית: תמורה( באורך  … , 𝑛 − לעצמם )במילים אחרות,  1

𝑛-ל 0זהו סידור כלשהוא של המספרים בין  − 1 .) 

𝑛לדוגמא, עבור  =  . יצוג הפרמוטציה כפונקציה הינו:1-ל 2ואת  2-ל 1, את 0-ל 0אשר שולחת את  𝜋נבחן את הפרמוטציה  3

𝜋(0) = 0, 𝜋(1) = 2, 𝜋(2) = 1 

,0,1המכילה את המספרים  𝑛באורך  𝑙𝑠𝑡באמצעות רשימה  𝜋, נייצג את 𝜋ציה בהינתן פרמוט … , 𝑛 − , באופן הבא: אם 1

𝜋(𝑖) = 𝑗  אזי𝑙𝑠𝑡[𝑖] = 𝑗.  בדוגמא לעיל, יצוג הפרמוטציה𝜋  [0,2,1]כרשימה הוא . 

 

ייצג פרמוטציה על ידי  Permutation. אובייקט במחלקה Permutationשאלה זו עוסקת במימוש מחלקה של פרמוטציות בשם 

 של האובייקט. permהרשימה המייצגת אותה. הרשימה תשמר תחת המשתנה 

 

 ן.: בכל סעיף בשאלה ניתן להשתמש בפונקציות מהסעיפים הקודמים, גם אם בחרתם שלא לממש אותשימו לב

 

 סעיף א'

אם רשימה זו מתארת פרמוטציה  יש לבדוק. בהנתן הקלט lstמתודת האתחול של המחלקה מקבלת כקלט רשימה  •

 חוקית:

o  אם הרשימהlst  מתארת פרמוטציה חוקית יש לשמור אותה בתור המשתנהperm של האובייקט  

o  אחרת, יש לשמור אתNone  בתור המשתנהperm של האובייקט 

של המחלקה מקבלת  __getitem__המתודה  𝜋את הפרמוטציה  מייצגה Permutationמטיפוס  pבהנתן אובייקט  •

היא מתודה שמורה של פייתון המאפשרת גישת  __getitem__המתודה  . )תזכורת:𝜋(𝑖)ומחזירה את  𝑖כקלט מספר 

 p[i]אזי הפקודה  Permutationפוס מטי pאינדקס לאובייקט במחלקה. כלומר, בהנתן מימוש למתודה ואובייקט 

 (.getitem__(p, i)__מבצעת את הקריאה 

 השלימו את השורות החסרות בשתי המתודות לעיל בתיבה שלפניכם.

 

 דוגמאות הרצה:

>>> p = Permutation([2,3,1,0]) 

>>> q = Permutation([2,2,1,0]) 

>>> p.perm 

[2, 3, 1, 0] 

>>> q.perm == None 

True 

>>> p[0] 

2 

>>> p[3] 

0 

 

 הבא( בעמוד)המשך השאלה 
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 הנחיות:

וללא הגבלה על  הוא אורך רשימת הקלט(, n)כאשר  במקרה הגרוע ביותר O(n)בזמן  __init__יש לממש את המתודה  •

 סיבוכיות הזכרון

 כי הקלט הינו תקין אין להניח __init__במתודה  שימו לב: •

המתודה נקראה עבור וכמו כן אם  self.perm != Noneתקין )כלומר,  __getitem__ניתן להניח כי הקלט למתודה  •

0אזי  𝑛פרמוטציה באורך  ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1). 

 יש להשלים את השורה המסומנת בלבד __getitem__במתודה  •

 

 

 אזי Permutationהוא אובייקט מטיפוס  pבכל הסעיפים הבאים ניתן להניח כי כל הפרמוטציות הן תקינות, כלומר אם 

 p.perm != None . 

 

 סעיף ב'

,𝜋בהנתן שתי פרמוטציות באורך זהה  𝜎   ההרכבהנגדיר את 𝜋 ∘ 𝜎  בתור הפרמוטציה ששולחת את𝑖 ל-  𝜋(𝜎(𝑖)). 

 :מהסעיף הקודם 𝜋לדוגמא, עבור 

𝜋(0) = 0, 𝜋(1) = 2, 𝜋(2) = 1 

 המתוארת להלן: 𝜎-ו

𝜎(0) = 1, 𝜎(1) = 0, 𝜎(2) = 2 

 :הפרמוטציההרכבת הפרמוטציות היא 

𝜋 ∘ 𝜎(0) = 2, 𝜋 ∘ 𝜎(1) = 0, 𝜋 ∘ 𝜎(2) = 1 

class Permutation(): 

     

    def __init__(self, lst): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    def __getitem__(self, i): 

        return ____________________  ________ 
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 .פרמוטציההרכבה של פרמוטציות היא  :המשךשתשמש אותנו ב עובדה חשובהלהלן 

 

,𝑠𝑒𝑙𝑓. המתודה מקבלת שתי פרמוטציות composeהשלימו את מתודת המחלקה  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟  ומחזירה פרמוטציה חדשה שהיא

𝑠𝑒𝑙𝑓ההרכבה  ∘ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟. 

 דוגמת הרצה:

>>> p = Permutation([1,0,2]) 

>>> q = Permutation([0,2,1]) 

>>> r = p.compose(q) 

>>> r.perm 

[1, 2, 0] 

 הנחיות:

 על המתודה ליצור פרמוטציה חדשה ובפרט לא לשנות את פרמוטציות הקלט •

𝜋כלומר, , הרכבת פרמוטציות אינה פעולה קומוטטיביתשימו לב כי  • ∘ 𝜎 ≠ 𝜎 ∘ 𝜋 

 הינם פרמוטציות תקינות באורך זהה self, otherניתן להניח כי האובייקטים  •

 יש להשלים את השורות המסומנות בלבד •

 

 

 

  

 סעיף ג'

  להיות הפרמוטציה המקיימת: 𝜋−1 הפרמוטציה ההופכיתנגדיר את  𝜋בהנתן פרמוטציה 

 

𝜋 ∘ 𝜋−1 = 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 

 

 הנתונה להלן: 𝜏היא פרמוטציית הזהות )כלומר, הפרמוטציה ששולחת כל מספר לעצמו(. לדוגמא, עבור  𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦כאשר 

𝜏(0) = 1, 𝜏(1) = 2, 𝜏(2) = 0 

 הינה הפרמוטציה: 𝜏−1-קל לבדוק ש

𝜏−1(0) = 2, 𝜏−1(1) = 0, 𝜏−1(2) = 1 

 

 להלן שתי עובדות חשובות:

 לכל פרמוטציה קיימת פרמוטציה הופכית אחת ויחידה •

𝜎 אזי:  𝜏היא ההופכית של  𝜎אם  • ∘ 𝜏 = 𝜏 ∘ 𝜎 = 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 

 

 .𝑠𝑒𝑙𝑓ומחזירה את הפרמוטציה ההופכית של  Permutationמטיפוס  𝑠𝑒𝑙𝑓אשר מקבלת אובייקט  𝑖𝑛𝑣השלימו את המתודה 

 הנחיות:

 על המתודה ליצור פרמוטציה חדשה ובפרט לא לשנות את פרמוטצית הקלט •

 השורות המסומנות בלבדיש להשלים את  •

   def compose(self, other): 

        n = len(self.perm) 

        lst = [_____________________________________________] 

        return ___________________   ________ 
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 סעיף ד'

,𝜋1בהנתן רשימה של פרמוטציות באורך זהה  𝜋2, … , 𝜋𝑘  בתור הפרמוטציה: ההרכבה של הרשימהנגדיר את 

𝜋1 ∘ 𝜋2 ∘ ⋯ ∘ 𝜋𝑘 

ומחזירה את הרכבת  Permutationהמכילה אובייקטים מטיפוס  lstאשר מקבלת רשימה  compose_listממשו את הפונקציה 

 הרשימה.

 דוגמת הרצה:

>>> p1 = Permutation([2,3,1,0]) 

>>> p2 = Permutation([1,0,2,3]) 

>>> p3 = Permutation([3,2,1,0]) 

>>> lst = [p3,p2,p1] 

>>> q = compose_list(lst) 

>>> q.perm 

[1, 0, 3, 2] 

 הנחיות:

 המתודה להיות רקורסיביתעל  •

 על המתודה ליצור פרמוטציה חדשה ובפרט לא לשנות את פרמוטציות הקלט •

 יש להשלים את השורות המסומנות בלבד •

 ניתן להניח כי הרשימה מכילה פרמוטציה אחת לפחות וכי כל הפרמוטציות ברשימה הינן באורך זהה •

 זוהי פונקציה ולא מתודת מחלקה –שימו לב  •

 

 הרכבת הרשימה במונחים אסימפטוטיים? ___________ , מהו זמן הריצה של𝑛פרמוטציות באורך  𝑘בהנתן רשימה של 

  

    

def compose_list(lst): 

    if _________________________: 

        return lst[0] 

    else: 

        return _____________________________________ 

   def inv(self): 

        n = len(self.perm) 

        lst = [_____________________________________________] 

        for i in range(n): 

             _______________________________________ 

        return _______________________ 
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 סעיף ה'

עם עצמה על מנת לקבל את פרמוטצית הזהות.  𝜋בתור המספר הקטן ביותר שיש להרכיב את  𝜋 הסדר של פרמוטציהנגדיר את 

𝜋מהסעיף הראשון קל לבדוק כי  𝜋לדוגמא, עבור   ∘ 𝜋 = 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 כלומר, הסדר של  .𝜋  2הוא. 

𝑘להלן עובדה חשובה: לכל פרמוטציה יש סדר סופי )כלומר, קיים מספר  < פעמים היא  𝑘מורכבת עם עצמה  𝜋-כך ש ∞

 פרמוטצית הזהות(.

 .1להיות ( 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦)בנוסף, נגדיר את הסדר של פרמוטצית הזהות 

 :Permutationהמשוות בין שני אובייקטים מטיפוס  __ne__-ו __eq__להלן מימוש למתודות המחלקה 

 

 

𝑝אזי הפקודה  Permutationהינם שני אובייקטים מטיפוס  q-ו pתזכורת: אם  == 𝑞 מבצעת קריאה ל-𝑝. __𝑒𝑞__(𝑞)  ואילו

𝑝 ! = 𝑞 מבצעת קריאה ל-𝑝. __𝑛𝑒__(𝑞). 

 

 ומחזירה את הסדר שלו. Permutationמטיפוס  𝑠𝑒𝑙𝑓אשר מקבלת כקלט אובייקט  𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟השלימו את הקוד של מתודת המחלקה 

 הנחיות:

 ובפרט לא לשנות את פרמוטצית הקלט intעל המתודה להחזיר מספר שלם מטיפוס  •

 יש להשלים את השורות המסומנות בלבד •

 

 

 

    def order(self): 

        n = len(self.perm) 

        identity = ____________   _________________ 

        order = 1 

        p = self 

        while ______      _____________: 

            ______________________    _____ 

            _________________________      

        return order 

     

f1 = _________________________________________ 

 

f2 = _________________________________________ 

 

 

    def __eq__(self, other): 

        return self.perm == other.perm 

 

    def __ne__(self, other): 

        return self.perm != other.perm 
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 נק'( 15) 5ה שאל

בשאלה זו נדון בפעולות על גנרטורים אינסופיים. בכל סעיף נתאר פעולה, ועליכם לענות האם ניתן לכתוב פונקציית גנרטור 

איבר נוסף או  מחזירה בזמן סופי next -כזכור, פונקצית גנרטור )אינסופי( היא תקינה אם כל קריאה ל המממשת פעולה זו. 

StopIteration Exception אומרים שפונקציית גנרטור "מייצרת" קבוצה אם כל איבר מהקבוצה מיוצר על ידי מספר סופי . אנו

 . סדר ייצור האיברים אינו חשוב בשאלה זו.next-של קריאות ל

כמות הזכרון היא סופית עבור  בשאלה זו נניח שלפונקציה מותר להשתמש בזכרון בלתי מוגבל, כולל משתנים גלובליים אם נדרש.

     .nextפי של קריאות מספר סו

עליכם לנמק: אם תשובתכם היא שניתן, הסבירו במילים את רעיון המימוש. אם תשובתכם היא שלא ניתן, הסבירו במילים מדוע 

 ון או בהוכחה פורמלית במקרה השני, אך יש להסביר בפירוט את תשובתכם.לא. אין צורך במימוש בקוד במקרה הראש

 

הפעולה מחזירה  )כלומר אין חזרות בכל גנרטור(,  גנרטורים אינסופיים המייצגים קבוצות של מספרים טבעייםבהינתן שני   .א

גנרטור שמייצר את איחוד הקבוצות: כלומר הגנרטור המוחזר צריך לייצר כל מספר המיוצר על ידי לפחות אחד 

 .בקלט, אך ללא חזרות מהגנרטורים

 

 (לא )סמנו בעיגול\גנרטור כזו: כןהאם ניתן לכתוב פונקצית 

 
  

 

  

 נימוק:
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בהינתן שני גנרטורים אינסופיים המייצגים קבוצות של מספרים טבעיים )כלומר אין חזרות בכל גנרטור(, הפעולה מחזירה  .ב

בקלט,  הגנרטוריםגנרטור שמייצר את חיתוך הקבוצות: כלומר הגנרטור המוחזר צריך לייצר כל מספר המיוצר על ידי שני 

 .וללא חזרות

 

 לא )סמנו בעיגול(\האם ניתן לכתוב פונקצית גנרטור כזו: כן

 
  

 .ללא חזרות ,100 כל המספרים הראשוניים הגדולים ממחזירה גנרטור שמייצר את  )ללא קלט( הפעולה .ג

 

 לא )סמנו בעיגול(\האם ניתן לכתוב פונקצית גנרטור כזו: כן

 

  

!בהצלחה  

 :נימוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 נימוק:
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