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 .קיראו בעיון את קובץ הנחיות הגשת תרגילי בית שמופיע באתר
 

הקשורות לשאלות אלו הקובץ צריך להכיל את הפונקציות  .אחד pyהגישו בקובץ  1-3 ותשאלהפונקציות מאת 

 .ותנות בשאלעל שמות הפונקציות כפי שהן מצוי הקפידו .קוד משאלות אחרותבלבד ולא 

הגישו בקובץ  ,העתק של הקוד שכתבתם כדי לענות על שאלות אלווכן  ,5-ו 4שאלות להסופיות התשובות את 

doc, docx  אוpdf 2לשאלה הסופית את התשובה  במסמך זהכמו כן יש לצרף . אחד 

 . כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה

 .הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם

 

 

  1שאלה 

קודקודים המכילים בתוכם מורכב מבינארי עץ . הינו מבנה נתונים נפוץ במדעי המחשב( binary tree)עץ בינארי 

הקודקודים בתחתית . שורשהקודקוד שבראש העץ נקרא .  בן ימני ובן שמאלי: לכל קודקוד עד שני בנים. ערכים

 :מובא עץ בינארי לדוגמא, לשם המחשה. נקראים עלים( שלהם אין אף בן)העץ 

 

 (trees-http://www.squidoo.com/computerהציור לקוח מתוך האתר )

או אפילו להיות , (הינו גם שורש העץ וגם עלה בו זמניתש)שעץ בינארי יכול להכיל רק קודקוד אחד , ראוי לציין

 (.אינו מכיל קודקודים כלל)עץ ריק 

 .בשאלה זו נחשב את סכום הערכים המופיעים בעלים של עץ בינארי

 :כל קודקוד מכיל שלושה שדות. נגדיר תחילה מחלקה המייצגת קודקוד בעץ

 ערך הקודקוד .1

 (םלא קיי  Noneאו )הבן הימני של הקודקוד  .2

 (.לא קיים  Noneאו )הבן השמאלי של הקודקוד  .3

 :להלן הפונקציה היוצרת מופע של המחלקה

 

 

 

class Node(): 

    def __init__(self, value(: 

        self.value = value 

        self.left = None 

        self.right = None 

http://www.squidoo.com/computer-trees


 4מתוך  2עמוד 

 

 סעיף א

הצד שאליו מתווסף הבן ( 1: )הפונקציה מקבלת שני פרמטרים. המוסיפה בן לקודקוד קייםהוסיפו פונקציה 

, שמאל וימין) Rאו  Lהצד יצוין על ידי האותיות  . ומעדכנת את הקודקוד הקיים, הבן שיש להוסיף( 2)-ו

  .בלבד( בהתאמה

 :צריכה להיות (החתימה) השורה הראשונה של הפונקציה

 

 

 :נקבל את העץ המתואר בתרשים, אם נריץ את קטע הקוד הבא, ולאחר הוספתה
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (.אין צורך לבדוק זאת)להניח שפעולת ההוספה אינה יוצרת מעגלים בעץ  אפשר :הערה

 

 סעיף ב

 .Falseמחזירה אחרת , אם הקודקוד הינו עלה Trueהמחזירה  isLeaf(self)בשם  פונקצית מחלקההוסיפו 

 

 סעיף ג

עבור העץ , למשל)עץ המקבלת עץ ומחשבת את סכום הערכים בעלים של הרקורסיבית כתבו פונקציה 

 .דרים את סכומו של העץ הריק כאפסאנו מג (.11שדוגמה התשובה היא 

 

 

 הערות

 .Nodeהפונקציה אינה שייכת למחלקה  .1

 .שהוא שורש העץ Nodeועל כן הפונקציה מקבלת למעשה אובייקט מסוג ,  שורשומצוין על ידי עץ  .2

 

 2שאלה 

אופנים שונים ניתן לסדר על הלוח  בכמה, NXNבגודל  לוח שחמטבהינתן : בעיית המלכותבשאלה זו נפתור 

N במילים אחרות. כך שאף מלכה לא תאיים על רעותה, מלכות : 

 .מלכות באותו הטור זוגאין  .1

 .מלכות באותה השורה זוגאין  .2

 .מלכות באותו אלכסון זוגאין  .3

def addChild(self, side, child): 

n1 = Node(1( 

n2 = Node(2( 

n3 = Node(3( 

n4 = Node(4( 

n5 = Node(5( 

n1.addChild("L", n2( 

n1.addChild("R", n3( 

n3.addChild("R", n5( 

n3.addChild("L", n4( 

def sumLeaves(root): 



 4מתוך  3עמוד 

, (8-עבור לוח רגיל מדובר ב, הלדוגמ)של לוח השחמט  גודלואת המקבלת  queensכתבו פונקציה בשם 

 .והגישו את התוצאה n=8הריצו את הקוד עבור  . ציאה כפלט את מספר הסידורים האפשרייםוומ

 .queens(1) = 1, queens(3) = 0, queens(4) = 2: לצורך עזרה בבדיקת תקינות

 : הנחייה

אשר , אינדקסים Nל באמצעות רשימה ש ניתן לייצג את הלוח, זוג מלכות באותו הטורמכיוון שאין  .1

רשימה ה, N=8עבור , לדוגמה. כל אחד מהם מייצג את השורה בה נמצאת המלכה בטור הרלבנטי

 :מייצגת לוח ובו  [1,3,2,6,5,4,7,8]

a. בטור הראשון נמצאת מלכה בשורה הראשונה. 

b. וכן הלאה, בטור השני נמצאת מלכה בשורה השלישית. 

אם נתון לנו תחילתו של סידור : קו המחשבה הבאהמתבסס על , שוב על פתרון רקורסיבינסו לח .2

כיצד היינו מרחיבים , של הלוח הימנייםשלוש מלכות בשלושת הטורים  ,למשל ,בו מסודרות, חוקי

כיצד : במילים אחרות)את הסידור לסידור חוקי בו מסודרות מלכות בארבעת הטורים הימניים 

 (.חוקיהיינו מוסיפים עוד מלכה רביעית ונשארים עם סידור 

 (.ולא את הסידורים עצמם)רק את מספר הסידורים האפשריים הפונקציה נדרשת להחזיר  .3

 

 3שאלה 

בחרו ייצוג פנימי כרצונכם וממשו את המתודות . המייצגת מספר רציונלי Rationalכתבו מחלקה בשם 

 :הבאות

1. __init__ :לפי הארגומנטים שניתנים למתודה, צורות 4-ניתן לאתחל אובייקט ב : 

a.  שלםn. 

b.  זוג שלמיםn,d (המייצגים את המונה והמכנה של המספר. 

c.  123645"מחרוזת מהצורה/." 

d.  3.14"מחרוזת מהצורה". 

2. __repr__ : הפורמט הינו"<Rational -23/45>" , ואז הפורמט הוא  1אלא אם המכנה הוא

"<Rational 1234>" .אין . וסאם המספר שלילי יש להוסיף סימן מינ! השבר מצומצם: שימו לב

 .להוסיף רווחים מיותרים

 .__neg__ -ו __abs__: פעולות אריתמטיות אונאריות .3

 . __add__, __sub__, __mul__, __truediv__ : פעולות אריתמטיות בינאריות .4

 __eq__, __lt__, __le__, __gt__, __ge__: פעולות השוואה .5

 .__int__, __float__: פעולות המרה ./

שם מוגדרות ,  http://getpython3.com/diveintopython3/special-method-names.htmlעיינו בקישור 

 .הפונקציונליות של כל אחת מהמתודות הללו

 4שאלה 

 :הביטו בקוד הבא

 

 

def func(k,p): 

    if (p == 0): 

        result = 1 

    else: 

        multiplier = 1 

        if (p % 2 == 1): 

            multiplier = k 

        result = multiplier * func(k, p//2) * func(k, p//2) 

    return result 



 4מתוך  4עמוד 

 

 

 סעיף א

 .בקצרה, כתבו מה מטרת הפונקציה ותארו את האלגוריתם שהיא מממשת
 

 סעיף ב

מתבצעות במהלך  funcכמה קריאות לפונקציה . p=10את עץ הקריאות של ביצוע הפונקציה עבור ציירו 

אין צורך  ?(pאין הכוונה פה למספר הביטים שצריך לייצג את , שימו לב) pשל  ערכוכפונקציה של הריצה 

 .(…)Oאלא רק את מספר הקריאות בכתיב , pלתת פונקציה מדויקת של 

 סעיף ג

 .O (log p) )עד לכדי ) להקטנת מספר הקריאות הכולל לפונקציהבקוד אשר יגרום נימאלי מיהציעו שינוי 

 2שאלה 

בכל הסעיפים התשובות אינן  .על פי החומר שנלמד בכיתה בנושא סיבוכיות, ענו על שני הסעיפים הבאים
כנראה , אם נקלעתם לתשובה מסורבלת וארוכה. מתמטיקה מתוחכמת ואינן דורשותארוכות במיוחד 
 .שאתם לא בכיוון

 

 סעיף א

 .Oת בהגדרת ות המשתמשופורמלי ותתנו תשוב. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות

1. .log (n log n) = O (log n) 

 .O(n) =      אז מתקיים  f(n) = O(logn)אם פונקציה מקיימת  .2

 .f(n+1)=O(f(n))מתקיים  f(n)לכל פונקציה  .3

4.     
          

 
 סעיף ב

גודל הקלט הוא כמות . num, כתלות בגודל הקלט המספרי שלה, foo  ברצוננו לנתח את סיבוכיות הפונקציה
 (.(  )num=Oכלומר ) n -נסמן לשם נוחות כמות זו ב. numהביטים של המספר 

 . O(1)רצות בזמן ' הדפסות וכו, השוואות, הניחו כי פעולות חשבון
 

 .הראו מדוע? מי מהבאים מבטא את החסם העליון הנמוך ביותר לסיבוכיות הפונקציה
O(  )  O(    )  O(  )  O(n)  O(logn) 

 
 :רמזים ועזרה

       שימו לב כי  .1
 

 

 ...(.נכון עכשיו גילינו לכם שהשוויון שם, טוב) 4היעזרו בסעיף א .2

 

. 

 

 

 

def foo(num): 

    k=1 

    while k<=num: 

     trial_division(k) 

     k = 2*k + 1 

 

 

#The following function was taken from the lecture slides 

def trial_division(N): 

    """ trial division for integer N """ 

    upper = round(N ** 0.5 + 0.5) # ceiling function of sqrt(N) 

    for m in range(2,upper+1): 

        if N % m == 0: # m divides N 

            print(m, "is the smallest divisor of", N) 

            return None 

    # we get here if no divisor was found 

    print(N, "is prime") 

    return None 


