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 שעות. 3: הבחינהמשך 

 ריקים. הדפי טיוט 10, ולכל היותר אחדל כ A4י עזר )דו צדדיים( בגודל דפ 2: חומר עזר מותר

 מקרה ריק, לשימוש ב דףהדף האחרון בבחינה הינו . בנוסף, ןבידקו שכולם בידיכ –מודפסים  עמודים 18 במבחן
 הצורך.

 שאלותיש לענות על כל ה. 

 :בכל השאלות, אלא אם נכתב במפורש אחרת 

 .ן צורך לבדוק את תקינות הקלט שלהלכתוב פונקציה, אי אם עליכן -

 .עליהם ןים קודמים, גם אם לא עניתמותר להסתמך על סעיפ -

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

 פקודות לשרשר אין) שורה בכל בודדת פקודה להשלים יש, למהלהש קוד שורות מסומנות בו מקום בכל -
 .כזו מגבלה אין להשלמה שורות מסומנות לא אם. x=0; y=1 לכתוב אסור למשל((. פסיק נקודה; ) באמצעות

 .𝑂(1)אם לא מצוין אחרת, ניתן להניח כי פעולות אריתמטיות מבוצעות בזמן  -

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

  

 ולחזור לשאלה אח"כ. להמשיך לשאלות אחרות אלא שאלה,אף לא "להיתקע" על  אנו ממליצים 
  "מעוגל כלפי  מציון הסעיף 20%ינתן י זה . במקרהולא לכתוב שום טקסט נוסףבכל סעיף ניתן לכתוב "איני יודע/ת(

 מטה(.
 חריגות משמעותיות מהמקום המוקצב, או תשובות ובהן מקום המוקצב ובכתב קריא. בלכתוב את כל התשובות  יש

שדורשות תשובות  ולא יקבלו ניקוד, או שיקבלו ניקוד חלקי בלבד. , לא ייקראותשובות הכתובות בכתב קטן מדי
 .לגרור הורדת ציון עלולותכן גם להבנתן מאמצים רבים 

 

 (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 20  

4 25  

5 20  

  100 סה"כ
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 CS1001.py ,בקורס מבוא מורחב למדעי המחשבלכתיבת תשובות במבחן מקוון  הנחיות
 

 

 ק בתחילת הבחינה ורק אם המדפסת נמצאת בחדר המצולם בזוםניתן )אך לא צריך( להדפיס את טופס הבחינה ר .
 אם בחרתם לא להדפיס, קובץ הבחינה יהיה פתוח על המסך לאורך הבחינה.

 ת ולכתוב את כל התשובות בטופס עצמו ובסיום לסרוק את עמודי הטופס ולהעל אם הדפסתם את טופס הבחינה, יש

 יחיד. pdfלמודל כקובץ 

  ,כאשר בראש כל עמוד רשום מס' 10עד  1 -מעליכם להשתמש בעמודים שהכנתם מראש, שממוספרים אחרת ,

ים בדיוק שני עמודים. שלכם.  את התשובות לבחינה יש לכתוב על דפים אלו, כאשר לכל שאלה מוקצ עודת הזהותת

 . 9-10יופיעו בעמודים  5, תשובות לשאלה 1-2יופיעו בעמודים   1תשובות לשאלה למשל, 

 
  ולהעלות למודל כקובץ )גם אם לא השתמשתם בכולם(  העמודים לפי סדר המספור  10בסיום יש לסרוק את

PDF .יחיד 

 

 הנחיות כתיבת תשובות : 
 

o .לכל סעיף לרשום בבירור מה הסעיף  
o  אין צורך להעתיק את הקוד הנתון. שימו לב שמימין לכל השלמת שורות קוד ריקות, בהן נדרשת בשאלות

 ( (. ציינו את מספר השורה ואת הקוד שלכם לשורה זו.4שורה להשלמה כתוב מספר )למשל )
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 נק'( 15) 1שאלה 

,𝑖-ר נשתמש במוסכמה שהאיבר האשר מממשת מטריצה ריבועית כאש Matrixבשאלה זו נעסוק במחלקה חדשה בשם  𝑗  נמצא

 . 𝑗-והעמודה ה 𝑖-בשורה ה
 

,𝑖ואינדקסים  Aבהינתן מטריצה  𝑗 נסמן ב-𝐴𝑖,𝑗  את האיבר בשורה𝑖  ועמודה𝑗 .במטריצה 

 קוד חלקי של המחלקה: להלן

class Matrix: 

    def __init__(self, n): 

        ''' initialize n-by-n matrix of all zeros ''' 

        self.mat = [[0] * n] * n 

        self.n = n 

 

    def set(self, i, j, value): 

        ''' set value in row i and col j ''' 

        self.mat[i][j] = value 

 

    def get(self, i, j): 

        ''' get value in row i and col j ''' 

        return self.mat[i][j] 

 

    def __repr__(self): 

        st = "" 

        for i in range(self.n): 

            st += str(self.mat[i]) + "\n" 

        return st 

 

 :מכיל שגיאה אשר גורמת להתנהגות לא רצויה. לדוגמא הקוד .א

<<< a = Matrix(3) 

>>> a.set(1, 1, 2) 

>>> print(a) 

[0, 2, 0] 

[0, 2, 0] 

[0 ,2 ,0]  

 קוד יש טעות? הסבירו למה היא גורמת לבעיה, ותנו שורת קוד חלופית אשר מתקנת אותה. שורתבאיזו 

 

 ות מסעיף א תוקנה גם אם לא ביצעתם סעיף זה.השאלה ניתן להניח שהטע המשךלצורך 
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 שמחזירה את ממוצע הערכים במטריצה.  Matrix של המחלקה avgהשלימו את מימוש המתודה  .ב

 
  

 
רשימה ומחזירה  Matrixהמכילה אובייקטים מטיפוס  lst  אשר מקבלת כקלט רשימה asortהפונקציה השלימו את מימוש  .ג

היא   asortשימו לב  )בסדר עולה(. הערך הממוצע של כל מטריצה פי-לת עוממוינ lst-באת המטריצות חדשה המכילה 
 .Matrix פונקציה ולא מתודה של המחלקה

 
 יש להשלים שורת קוד אחת בלבד.

 
 

 

 

  

class Matrix: 

... 

    def avg(self):  

 

asort = lambda lst:________________________________________________ 
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 (נק' 20 ) 2 שאלה

 סעיף א'

,𝑘𝑒𝑦)זה נעסוק בעצי חיפוש בינאריים. נזכיר כי כל צומת בעץ מיוצג על ידי צמד בשאלה  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)  כאשר מפתחות העץ מסודרים על

 ( הוא מספר שלם חיובי. 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒של הצמתים השונים. ניתן להניח כי לכל הצמתים בעץ מתקיים שהערך בצומת ) 𝑘𝑒𝑦-פי ערכי ה

 

 בעץ באופן הבא: רמותבהינתן עץ חיפוש בינארי נגדיר 

  אם𝑟  :הוא שורש העץ𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙(𝑟) = 1 

  אם𝑢 הוא בן של 𝑣: 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙(𝑢) = 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙(𝑣) + 1 

 וכן הלאה. 3, הנכדים של השורש הם ברמה 2, הבנים של השורש הם ברמה 1כלומר: השורש הוא ברמה 

 

𝑢בהינתן צומת  = (𝑘𝑒𝑦, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)  ונסמן:  המשקלנגדיר את בעץ בינארי(𝑤𝑡 ) של𝑢 להיות  : 𝑤𝑡(𝑢) = 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ⋅ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙(𝑢) . 

 להיות סכום משקלי הצמתים שבו. משקל העץנגדיר את  𝑇תן עץ בהינ

 

הצומת  מייצג את 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠[𝑖]של שלמים חיוביים נחשוב על הרשימה כמייצגת אוסף צמתים כאשר  𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠בהינתן רשימה 

(𝑖, 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠[𝑖]) לדוגמא, הרשימה .𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 = [10, 9, ,0)מייצגת את הצמתים  [9 10), (1, 9), (2, 9). 

 

של עץ חיפוש בינארי המכיל את הצמתים שברשימה על פי  המשקל המינימליבהינתן רשימת שלמים חיוביים נרצה למצוא את 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠ההגדרה לעיל. לדוגמא, עבור הרשימה  = [10, 9, כל עץ  –להלן שלושה עצים אפשריים שניתן לבנות מהרשימה. כלומר  [9

 די הכנסת הצמתים שמוגדרים על ידי הרשימה בסדר שונה.נוצר על י

 בתרשימים מופיע בכל צומת המפתח משמאל והערך מימין:

          

 

10העץ הימני )וגם משקל העץ האמצעי( הוא משקל  ⋅ 1 + 9 ⋅ 2 + 9 ⋅ 3 =  . לעומת זאת, משקל העץ השמאלי הוא55

 9 ⋅ 1 + 9 ⋅ 2 + 10 ⋅ 2 =  פשרי לרשימה זו.. קל לוודא כי זהו גם המשקל המינימלי הא47
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של שלמים חיוביים  𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠מקבלת כקלט רשימה , הmin_treeשנקראת מתוך פונקציית המעטפת  min_recממשו את הפונקציה 

 הנ"ל.על פי ההגדרה  𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠-ומחזירה את המשקל המינימלי של עץ חיפוש בינארי המכיל את הצמתים שב

 דוגמת הרצה:

>>> min_tree([10, 9, 9]) 

47 

 הנחיות מחייבות:

 על הפתרון להיות רקורסיבי 

  ניתן להניח כי𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 מכילה מספרים שלמים חיוביים בלבד 

𝑥תזכורת: לאחר הפקודה   = 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡(‘𝑖𝑛𝑓’)   מתקיים כי לכל מספר𝑦  בהכרח𝑥 > 𝑦 . 

 

 

def min_tree(weights): 

    n = len(weights) 

    return min_rec(weights, 0, n – 1, 1) 

 

def min_rec(weights, left, right, level): 

        result = float('inf') 
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 סעיף ב'

את אורך רשימת הקלט. אין להניח כי הערכים  𝑛-כרגיל נסמן ב. מהסעיף הקודם בסעיף זה ננתח את זמן הריצה של הפונקציה

ברשימת הקלט חסומים אך ניתן להניח כי פעולות אריתמטיות מתבצעות בזמן קבוע. הקיפו בעיגול )או רשמו בדף התשובות שלכם( 

 :את מספר הטענה הנכונה ונמקו את תשובתכם בקצרה 

,𝑛0מר קיימים קבועים זמן הריצה של הפונקציה הוא פולינומיאלי, כלו .1 𝑐 ≥ 𝑛כך שלכל  1 ≥ 𝑛0  זמן הריצה במקרה הגרוע

 .𝑛𝑐 לכל היותרביותר הוא 

,𝑛0זמן הריצה של הפונקציה הוא אקספוננציאלי, כלומר קיימים קבועים  .2 𝑐 > 𝑛כך שלכל  1 ≥ 𝑛0  זמן הריצה במקרה

 .𝑐𝑛 לפחותהגרוע ביותר הוא 

 

 

  

 נימוק:
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 נק'( 20) 3שאלה 

:𝐶יהא  {0,1}𝑘 → {0,1}𝑛  קוד לתיקון שגיאות. נאמר כי גנרטורg מייצר את 𝐶  אוסף אם אוסף האיברים שהגנרטור מייצר הוא

 𝑛כל מילת קוד היא מחרוזת באורך  וכל איבר נוצר בדיוק פעם אחת )שימו לב: אין חשיבות לסדר יצור האיברים(. 𝐶מילות הקוד של 
 ".0", "1"מעל התווים 

 סעיף א'

 .𝑛, ומספר שלם חיובי code_genהמקבלת כקלט פונקצית גנרטור  distanceהפונקציה לפניכם 

יכם על. )אין צורך לבדוק זאת( 𝑛כלשהו שאורך מילות הקוד שלו הוא  𝐶המייצר קוד  gמחזירה גנרטור  ()g = code_genהפקודה 

 .𝐶 חזיר את המרחק של הקודכך שת distanceהפונקציה  לממש את

 הנחיות:

 𝑂(𝑛)על הפונקציה לפעול בזיכרון  .1

 זיכרון 𝑂(𝑛)דורש  code_genניתן להניח כי גנרטור הנוצר מהפעלה של הפונקציה  .2

 

 סעיף ב'

,𝑛את זמן הריצה של הפונקציה שכתבתם בסעיף א' כפונקציה של בסעיף זה ננתח  𝑘. 

 .𝑂(𝑛) בזמן מתבצעת code_gen הפונקציה של להמהפע הנוצר מהגנרטור בודד איבר של שליפה כי להניח ניתן

 

מפורש את החסם ב ציינו, כם(בדף התשובות שלמספר התשובה הנכונה או רישמו את את התשובה הנכונה וההדוקה ביותר ) סמנו
 . )בעמוד הבא( תשובתכםאת  הסבירווההדוק על סיבוכיות הזמן 

 𝑘 -ב תואקספוננציאלי 𝑛-ב תזמן הריצה אקספוננציאליסיבוכיות  .1
 𝑘 -ב תופולינומי 𝑛-ב תזמן הריצה פולינומיסיבוכיות  .2
 𝑛-ב תופולינומי 𝑘-ב תזמן הריצה אקספוננציאליסיבוכיות  .3
 𝑛-ב תואקספוננציאלי 𝑘-ב תזמן הריצה פולינומיסיבוכיות  .4

 

 (____________)Oסיבוכיות הזמן:   

def distance(code_gen, n): 

    dist = n 
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 ם הבאים:נזכיר כעת מעט מושגים הרלוונטיים לסעיפי

,𝒏)קוד  𝒌, 𝒅) –  קוד(𝑛, 𝑘, 𝑑)  היא פונקציה𝐶: {0,1}𝑘 → {0,1}𝑛  המקיימת שלכל שתי מילות קוד שונות, מרחק האמינג בין מילות

 .𝑑הקוד הוא לפחות 

Im𝐶תמונת הקוד היא אוסף מילות הקוד. פורמלית:  – תמונת הקוד = {𝐶(𝑥) ∶ 𝑥 ∈ {0,1}𝑘} 

𝑧למילה מסביב  𝑟אמינג ברדיוס כדור ה – כדור האמינג ∈ {0,1}𝑛 )מרחק האמינג לכל ב המיליםהוא אוסף כל  )לאו דווקא מילת קוד

,𝐵(𝑧. פורמלית:  𝑧-מ 𝑟היותר  𝑟) = {𝑥 ∈ {0,1}𝑛 ∶ Δ(𝑧, 𝑥) ≤ 𝑟}. 

 

,𝑛), נאמר שקוד בנוסף 𝑘, 𝑑)  אם  לא טריוויאליהוא𝑑 > 1. 

 

א נכונה או לא. אם הטענה נכונה, יש להסביר בקצרה מדוע. אם היא לא נכונה, יש אחת מהטענות הבאות יש לסמן האם הי לכל
 לקוד מתאים ולפרמטרים השונים המפריכים אותה. לספק דוגמא נגדית

,𝐴תזכורת: אם  𝐵  ,הן קבוצות𝐴 ∩ 𝐵 הוא החיתוך שלהן ו-|𝐴| הוא מספר האיברים ב-𝐴. 

 סעיף ג'

𝑡יהי  = ⌊
𝑑−1

2
,𝑛)הוא קוד  𝐶אם . ⌊ 𝑘, 𝑑)  אזי לכל לא טריוויאלי𝑧 ∈ {0,1}𝑛 כי יש בדיוק מילת קוד אחת במרחק לכל  מתקיים

 .  𝑧-מ  𝑡היותר 

,𝐵(𝑧|  פורמלית: 𝑡) ∩ Im𝐶| = 1. 

 

 הסבר:

 

 נכון / לא נכון
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 סעיף ד'

,𝑛)הוא קוד  𝐶אם  𝑘, 𝑑) ו א טריוויאליל-ℓ  מספר שלם המקיים כיℓ > ⌊
𝑑−1

2
⌋,  

𝑧אזי לכל  ∈ {0,1}𝑛 ותר ממילת קוד אחת במרחק לכל היותר כי יש י מתקייםℓ מ-𝑧 . 

,𝐵(𝑧| פורמלית: ℓ) ∩ Im𝐶| > 1. 

 

 

 

 

  

 נכון / לא נכון
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 נק'( 25) 4שאלה 

 בלבד.  a-zחשוב: בשאלה זו נעסוק במחרוזות שמכילות את התווים 

 הניחו כי פעולות אריתמטיות לוקחות זמן קבוע.

 תזכורות:

 למשל, עבור המחרוזת  ת.של מחרוזת הינה סידור מחדש של התווים במחרוז פרמוטציה𝑠 = "𝑎𝑏𝑐𝑐𝑑𝑏𝑎" המחרוזת ,

"𝑐𝑑𝑏𝑎𝑎𝑐𝑏"  היא פרמוטציה של𝑠 דוגמה נוספת לפרמוטציה של .𝑠  היא המחרוזת"𝑑𝑏𝑎𝑐𝑎𝑐𝑏". 

 של  תת מחרוזת𝑠  ב סדרת תווים שמופיעים ברצףהינה-𝑠 ,למשל .𝑠[2:  2שמתחילה באינדקס  𝑠הינה תת המחרוזת של  [5

 .3כה הוא ואור

 סעיף א'

)ניתן להניח ששתי המחרוזות שוות  kבאורך  s1, s2שמקבלת שתי מחרוזות   is_permutation(s1, s2)השלימו את מימוש הפונקציה 

הניקוד לסעיף זה יינתן על פי סיבוכיות . s1היא פרמוטציה של  s2 ם ורק אםא Trueאורך ואין צורך לבדוק זאת(. הפונקציה תחזיר 

 הפתרון שלכם.  הזמן של

 

 'בסעיף 

 , ונמקו מדוע זה החסם.𝑘-כתלות ב לסיבוכיות הזמן של הפונקציה (⋅)𝑂תנו חסם עליון נמוך ביותר במונחי 

 (____________)Oסיבוכיות הזמן:   

 

 

def is_permutation(s1, s2): 

    alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" 

 

 הסבר לחסם סיבוכיות הזמן: 
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 'גסעיף 

           , שמקיים kלם , וכן מקבלת מספר שnבאורך  sשמקבלת מחרוזת  has_permutation1 (s, k)השלימו את מימוש הפונקציה 

0 < 𝑘 ≤ 𝑛  אין צורך לבדוק זאת( ומחזירה(True ם ורק אםא s  מכילה שתי תתי מחרוזות באורךk  כך שאחת היא פרמוטציה של

 .ההשניי

 : ותהנחי

על הפונקציה להיות דטרמיניסטית )אין להשתמש באקראיות או   יש להשתמש בפונקציה מסעיף א' גם אם לא מימשתם אותה. (1

 (.Hashing-ב

 הניחו כי סיבוכיות הזיכרון של הפונקציה מסעיף א' עומדת בתנאי זה.  .k-סיבוכיות הזיכרון של הפונקציה להיות לינארית בעל  (2

 דוגמת הרצה:
>>> has_permutation1("radar", 2) 

True   #for example, "ra" and "ar" 

>>> has_permutation1("radar", 3) 

True   #for example, "rad" and "dar" 

>>> has_permutation1("radar", 5) 

False 

 

 'דסעיף 

,𝑛מהי סיבוכיות הזמן של הפונקציה מסעיף ג' במקרה הגרוע ביותר כפונקציה של  𝑘 תנו חסם עליון נמוך ביותר במונחי ?𝑂(⋅) ונמקו ,

 )בעמוד הבא( מדוע זה החסם.

 (____________)Oסיבוכיות הזמן:   

def has_permutation1(s, k): 
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 'הסעיף 

 מקבלת אותו קלט ומחזירה אותו פלט כמו הפונקציה מסעיף ג'. ש has_permutation2 (s, k)השלימו את מימוש הפונקציה 

 הנחיות:

 בסעיף זה אין הגבלה על סיבוכיות הזיכרון של הפונקציה.  (1

 נמוכה ככל האפשר. ממוצעתעל הפונקציה לרוץ בסיבוכיות זמן  (2

 ת עזר.להגדיר פונקציו)אך לא חובה( מותר  (3

 

 הסבר לחסם סיבוכיות הזמן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

def has_permutation2(s, k): 
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 'וסעיף 

,𝑛של הפונקציה מסעיף ה' כפונקציה של  הממוצעתמהי סיבוכיות הזמן  𝑘 תנו חסם עליון נמוך ביותר במונחי ?𝑂(⋅) ונמקו מדוע זה ,

 החסם.

 (____________)Oסיבוכיות הזמן:   

 

  

 

  

 הסבר לחסם סיבוכיות הזמן: 
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 נק'( 20) 5 שאלה

 . מספרים תשל רשימ שאלה זו עוסקת במיון

 כי אין ברשימת הקלט חזרות, כלומר כל איבר בה מופיע פעם אחת. לאורך כל השאלה נניח 

 'אסעיף 

 בממוצע. האלגוריתם שלו עובד כדלהלן: 𝑂(𝑛)מספרים טבעיים שונים בזמן  𝑛טוען שהמציא אלגוריתם למיון  נעם
 

 של מספרים טבעיים שונים 𝑙𝑠𝑡 רשימה : הקלט

 :האלגוריתם

 חשבו את אורך הרשימה 𝑙𝑠𝑡  אותו במשתנה  ושמרו𝑛. 

 פונקציית  ובחרhash   ,למספרים טבעייםℎ:המקיימת את התכונה , 

𝑥 < 𝑦   אם ורק אם    ℎ(𝑥) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 < ℎ(𝑦) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

 טבלת  ואתחלhash  בגודל𝑛. 

 את איברי  וסיהכנ𝑙𝑠𝑡 באמצעות הפונקציה לטבלה אחד אחרי השני ,ℎ. 

 איברי הטבלה לפי הסדר.את  הדפיסועל הטבלה מההתחלה לסוף ו ועבר 

 המקיימת את התכונה הנ"ל. hashטבעי כלשהו, לא קיימת פונקציית  𝑛הסבירו מדוע בהינתן 

 

 

 'בסעיף 

 שנלמד בקורס בצורה הבאה: quicksortהחליט לשנות את אלגוריתם  שקד

> 𝑙𝑜𝑤_𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡מספרים כאלה,  2, הוא יבחר pivotבמקום לבחור מספר אחד שיהיה   ℎ𝑖𝑔ℎ_𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡 ויריץ רקורסיבית את ,

-ועל המספרים שגדולים מ ℎ𝑖𝑔ℎ_𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡-ל 𝑙𝑜𝑤_𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡, על המספרים שבין 𝑙𝑜𝑤_𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡-האלגוריתם על המספרים שקטנים מ

ℎ𝑖𝑔ℎ_𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡. 

 שנלמדה בהרצאה. quicksortיה הנ"ל. לשימושכם מצורפת הפונקצ quicksort3את הקוד של פונקציית בעמוד הבא השלימו 

𝑙𝑒𝑛(𝑙𝑠𝑡) מקבלת רשימה באורך  random.sample(lst, k)הערה: הפונקציה  ≥ 𝑘 המכילה ומחזירה רשימהk  איברים אקראיים
 .lstרשימה ב שונים מאינדקסים

 הסבר:
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import random  

def quicksort(lst): 

    if len(lst) <= 1: # empty lists or length one lists 

        return lst 

    else: 

        pivot = random.choice(lst) # random element from lst 

        smaller = [elem for elem in lst if elem < pivot] 

        equal = [elem for elem in lst if elem == pivot] 

        greater = [elem for elem in lst if elem > pivot] 

        return quicksort(smaller) + equal + quicksort(greater) 

import random # a package for (pseudo) random generation 

def quicksort3(lst): 

    if ______________________________________________________________: 

        _____________________________________________________________ 

    else: 

        pivots = random.sample(lst, 2)  # two random elements from lst 

        low_pivot, high_pivot = min(pivots), max(pivots) 

        smaller = ____________________________________________________ 

        equal_low = __________________________________________________  

   _______ _______________________________________________________  

   _______ _______________________________________________________  

   _______ _______________________________________________________  

        return _______________________________________________________ 

 

  

  

(1) 

(2) 

  

       

  

 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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 ג' סעיף
 הסבירו.במקרה הטוב ביותר?(  pivots ביותר? )רמז: אילו מספרים ייבחרו בתור הטובמהי סיבוכיות זמן הריצה במקרה 

 

  

 : ____________((⋅)𝑂)במונחי  במקרה הטוב ביותר ריצההזמן יות סיבוכ

 :הסבר
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 למקרה הצורך נוסף עמוד

 

 


