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שני) (עדכון 4 תרגיל

בינואר 1 עד להגשה

בצדקתה. התומך מקוצר1 (log) תמליל בלוויית תשובתכם את והגישו באינטרפרטר שימוש ע"י פיתרו ו-4 3 שאלות את

אותו. גם כמובן הדפיסו נפרד, בקובץ קוד כתבתם אם •

הבאה: בצורה להגיש יש ו-2 1 שאלות את

בהערה רישמו הקובץ בתחילת שאלה). לכל נפרד (קובץ המתאימה לשאלה כתשובה moodle למערכת העלו עצמו הקוד את •
שניהם. פרטי ובו משתמש) מאיזה משנה (לא אחד קובץ רק יעלו יחדיו המגישים תלמידים זוג שלכם. ת.ז. ומספר שמכם את

שורות למספרי או למשתנים להתייחס ואפשר הקוד, את להדפיס צורך אין שכתבתם. הקוד אודות מילולי הסבר בכתב הגישו •
נפרד. הסבר בעצמו לכתוב אחד כל על בזוג, הגשתם אם גם המסך. על אצלכם פתוח הקוד כאילו

הבאות: המתודות את וממשו כרצונכם פנימי ייצוג בחרו רציונלי. מספר המייצג Rational בשם class כיתבו .1

.’3.14159’ מהצורה או ’123/456’ מהצורה מחרוזת ;n, d שלמים זוג ;n שלם חוקיים: ארגומנטים .__init__ (א)
.’<Rational 1234>’ הוא הפורמט ואז 1 הוא המכנה אם אלא ,’<Rational -23/45>’ הוא הפורמט .__repr__ (ב)

מיותרים. רווחים להוסיף אין מינוס; סימן להוסיף יש שלילי המספר אם מצומצם; השבר לב: שימו
.__neg__, __abs__ אונאריות: אריתמטיות פעולות (ג)

__radd__) הפוכות גירסאות כולל ,__add__, __sub__, __mul__, __truediv__ בינאריות: אריתמטיות פעולות (ד)
וכו').

.__eq__, __lt__, __le__, __gt__, __ge__ השוואה: פעולות (ה)
.__int__, __float__ המרה: פעולות (ו)

.int לבין רציונלי בין בפעולות וגם רציונליים שני בין בפעולות גם לתמוך יש ו-(ה) (ד) בסעיפים לב: שימו

האלגוריתם: של מקוצר תיאור להלן למטריצה. גאוס של אלימינציה שמבצע קוד נכתוב זו בשאלה .2

העליונה. השמאלית בפינה מתחילים •
ימינה. טור זזים אפס, כולו הוא הנוכחי הטור עוד כל •

אחרת). שורה עם הנוכחית השורה החלפת ע"י צריך, (אם אפס יהיה לא הנוכחי שהתא דואגים •
.1 יהיה הנוכחי שהתא כך הנוכחית השורה את מנרמלים •

הנוכחי הטור שכל עד אחרת) לשורה קבוע כפול הנוכחית השורה חיבור (קרי, אלמנטריות שורה פעולות מבצעים •
הנוכחי). לתא (פרט יתאפס

המטריצה. את שמסיימים עד חלילה וחוזר ולמטה, ימינה זזים •

על שייקלו נוספות מתודות ממשו צריך, אם .Matrix class-ה של eliminate בשם כמתודה האלגוריתם את ממשו (א)
החישוב.

בשם מתודה ממשו ריבועית. היא אם המטריצה, של הדטרמיננטה את בקלות לחשב באפשרותנו האלגוריתם במהלך (ב)
זאת.2 המחשבת det

האינטרפרטר. תשובות ואת ההכרחיות הפקודות את שמכיל תמליל רק אלא והבדיקות הנסיונות כל עם ה"טיוטא" את תגישו אל 1כלומר:
כך? על מתגברים איך אמורה. לא det ואילו המטריצה את משנה eliminate לב: 2שימו



כך: inverse המתודה את לממש נוכל הקודמת, בשאלה שכתבנו eliminate בסיוע .3
def identity_matrix(n):

M = Matrix(n, n)
for i in range(n):

M[i,i] = 1
return M

class Matrix:
# ...
def inverse(self):

"""
inverse(matrix) -> matrix

Return the inverse of self , using Gauss -Jordan elimination.
"""
n,m = self.dim()
assert n == m # meaningless unless the matrix is square
assert self.det() # meaningless for singular matrices

I = identity_matrix(n)
aug = Matrix(n, 2*n) # augmented matrix
aug[:, :n] = self # left half
aug[:, n:] = I # right half
aug.eliminate ()
assert aug[:, :n] == I # now , left half should be identity
return aug[:, n:] # and then right half is self’s inverse

למטריצת H.inverse() * H דומה כמה עד בידקו .H[i,j] = 1/(i+j+1) ע"י k × k בגודל H מטריצה נגדיר (א)
הסבירו. .k = 4, 8, 16, 32 עבור יחידה

יש. אם בתוצאות, ההבדל את הסבירו .Rational-ב משתמשים float במקום כאשר הקודם הסעיף על חזרו (ב)

.hashing שיטות שתי בהרצאה ראינו .4

לתוכו. שהוכנסו האובייקטים עם רשימה יש בטבלה תא בכל אחת; hash פונ' יש (single)
יחיד. אובייקט היותר לכל מכיל בטבלה תא כל ;hash פונ' שתי יש (cuckoo)

נוספת. לשיטה הצעה להלן

לתא מכניסים איבר, כשמכניסים לתוכו. שהוכנסו האובייקטים עם רשימה יש בטבלה תא בכל ;hash פונ' שתי יש (double)
האפשריים. התאים בשני מסתכלים איבר, כשמחפשים יותר; קצרה הרשימה בו

.double-ו cuckoo השיטות את ממשו (א)
יותר. מהירה שיטה איזו וקיבעו (single, double, cuckoo) השיטות שלוש עבור הבא הניסוי על חיזרו (ב)

ריקה hash וטבלת Student מטיפוס אובייקטים המכילות כ"א, N = 106 באורך S1,S2,S3 רשימות שלוש צרו •
.3N בגודל

.S1+S2 איברי את לטבלה להכניס לוקח זמן כמה מידדו •
.S2 איברי את בטבלה לחפש לוקח זמן כמה מידדו •
.S3 איברי את בטבלה לחפש לוקח זמן כמה מידדו •
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