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 .קיראו בעיון את קובץ הנחיות הגשת תרגילי בית שמופיע באתר
 

הקשורות לשאלות הקובץ צריך להכיל את הפונקציות  .אחד pyהגישו בקובץ  5,4,3,2,1 ותשאלהפונקציות מאת 

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

 .שאתם מגישים על ידי הרצה מדוקדקת של הפונקציות py-הקפידו לבדוק את תקינות קובץ ה

 . אחד pdfאו  doc, docxגישו בקובץ ה 3-ו 5לסעיפים הרלבנטיים בשאלות הסופיות התשובות את 

 . כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה

 .הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם

 

 (לא להגשה) 0שאלה 

 של נתוןעל פי סט  בכמות נתונהבתרגול ראינו כיצד ניתן לחשב את מספר הדרכים השונות להחזיר עודף 

 .להבין מדוע הוא אינו טובוננסה , בשאלה זו נבחן פתרון אחר לבעיה. מטבעות סוגי

 :הנתון הפתרון הבא לבעי

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר קריאות נבצע , (התלויות במטבע האחרון ברשימה)כלומר במקום שתי קריאות רקורסיביות 

מספר הקריאות כמספר )רקורסיביות שבכל אחת מהן נמצא את הפתרון לתת בעיה עבור סכום קטן יותר 

 (.המטבעותסוגי 

 כך ש, b-ו aוסט המטבעות כולל את המטבעות , cעל המקרה בו הסכום שיש להחזיר הינו  ,למשל, חשבו

c=a+b .יהממה נובעת הבע? מה תחזיר התוכנית? מהו מספר האפשרויות הנכון? 

 

  6שאלה 

או  F(a) < 0 < F(b)הינה רציפה ומקיימת  [a,b]שבקטע  Fאם קיימת פונקציה , על פי משפט ערך הביניים

F(a) > 0 > F(b) , בקטעאזי מובטח לנו שקיים לפחות שורש אחד של הפונקציה. 

 סעיף א

 :ממשו את הפונקציה עם החתימה הבאה

 

 

def findRoot(f, a, b, EPS=0.001) 

def countChange(amount, coins): 

    if (amount == 0): 

        return 1 

    elif (amount < 0 or coins == []): 

        return 0 

    else: 

        res = 0 

        for c in coins: 

            res += countChange(amount - c, coins) 

        return res   



 5מתוך  2עמוד 

תחום שגיאה ו( b-ו aערכי )קצוות של קטע , (למשל בכתיב למבדה) fקציה מתמטית הפונקציה מקבלת פונ

 .אשר ערך הפונקציה בו קרוב עד כדי אפסילון לאפס ,xערך ומחזירה  –אפסילון 

תנאי משפט ערך הביניים לא שאר אם  !(.אין צורך לבדוק זאת)אנו מניחים בשאלה שהפונקציה רציפה 

אזי , או שהפונקציה לא הצליחה למצוא שורש בקטע, (לגבי ערכי הפונקציה בקצות התחום) מתקיימים

 . Noneיוחזר הערך 

 :הרצה דוגמת להלן 

 

 

 

 

 בסעיף 

 .(עבור ערך אפסילון דיפולטי) [0 , 10-]בתחום                   מצאו שורש של הפונקציה

 סעיף ג

עבור                                נסו למצוא שורש של הפונקציה 

a=282505608130256018180884312838134978798922148782577 האם.           בתחום 

 .הסבירו מדוע, אם לא? התוכנית עוצרת

 

 5שאלה 

 :קליעותבמשחק כדורסל ישנם שלושה סוגי 

  נקודות 3מקנה  –מעבר לקשת. 

  נקודות 4מקנה  –בטווח הקשת. 

  נקודות 5מקנה  –מקו העונשין. 

נקודות  n)אשר מקבלת תוצאה סופית של משחק כדורסל  basketball(n,m)כתבו פונקציה רקורסיבית בשם 

מהלך . לתוצאה זוומחזירה את מספר המהלכים השונים בהם ניתן להגיע , (לשנייה m-לקבוצה הראשונה ו

וכל אחד התקבל , (n,m)האחרון בהם הינו , (0,0)אשר הראשון בהם הינו  (x,y)הוא סדרה של זוגות 

שני מהלכים הם שונים גם אם הם מורכבים מאותם הזוגות )ל "מקודמו בעקבות אחד מסוגי הקליעות הנ

 :למען בדיקת תוכניתכם(.  אך בסדר שונה

basketball(3,0) = 4 

basketball(88,90)=2207953060635688897371828702457752716253346841271355073695508308144982465636968075 

 .אין להשתמש במשתנים גלובליים בתוכנית: שימו לב

 

 5שאלה 

-מספר קטלאן ה. (Catalan numbers)בשאלה זו אנו מעוניינים לחשב באופן רקורסיבי את מספרי קטלאן 

n ,אשר מסומן ב-C(n) , מהווה את מספר הדרכים השונות לשים סוגריים עלn+1  לדוגמה. גורמים שונים ,

 ,a(b(cd)), a((bc)d), (ab)(cd), (a(bc)d):גורמים 2דרכים שונות לשים סוגריים על  1יש , n=3עבור 

((ab)c)d.  מספר קטלאןC(n)  הוא גם מספר העצים הבינאריים השונים עלn+1  למתעניינים . עלים :

http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_number. 

<<< findRoot(lambda x : x - 1  , -10, 10( 

5266679010.1 

<<< findRoot(lambda x : x**2  , -10, 10( 

<<< 

http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_number


 5מתוך  3עמוד 

                       ניתן לחישוב רקורסיבי באמצעות הנוסחה  n > 0מספר קטלאן ה  
    ,

 .C(0)=1באשר תנאי הצירה של  הרקורסיה הינו 

 סעיף א

 .פ הנוסחה לעיל"ע, C(n)ומחזירה את  nהמקבלת את  catalan(n) פשוטהכתבו פונקציה רקורסיבית 

 בסעיף 

? n-או אקספוננציאלי בפולינומאלי  הוא n-כתלות ב catalan(n) לפונקציה האם לדעתכם מספר הקריאות

, אם לדעתכם התשובה היא פולינומיאלי. nקראו לפונקציה עם ערכים שונים של , כדי לענות על שאלה זו

 .  הוא אחרת מצאו קבוע כזה שמספר הקריאות .   המקיים שמספר הקריאות הוא  cמצאו קבוע 

 .Oולא במונחים של , בשאלה זו מדובר על מספר קריאות מדויק: הערה

 סעיף ג

לשם כך יהיה עליכם לשפר את זמן הריצה , כפי שנוכחתם בוודאי בסעיף הקודם. C(50)נרצה לחשב את 

 תםשנו את הפונקציה שכתב. memoizationבאמצעות 

 .'סעיף אולא של , סעיף זהאת הקוד המשופר של  py-יש להגיש בקובץ ה: שימו לב

 דסעיף 

 .C(50)חשבו  את 

 סעיף ה

 (.מספיקה O notationתשובה במונחים של ) ?n-במהו מספר הקריאות לפונקציה המשופרת כתלות 

 סעיף ו

 : גם על ידי הנוסחה הישירה C(n)ניתן לחשב את מספר קטלאן 
   

 

 
פונקציה כתבו .    

catalanFormula(n) ובדקו שהיא מחזירה את אותה , המחשבת את מספר קטלאן על פי הנוסחה הישירה

 המדויקת התשובהאת הפונקציה כך שתחזיר את ותקנו חשבו מדוע , אם לא. C(50)עבור בדיוק התשובה 

 (.בלבד יש להגיש את הנוסח הסופי של הפונקציה)

 

 4שאלה 

תמיין את רשימת הקלט גרסה זו  .quicksort(lst)בשאלה זו נממש גרסה יעילה יותר של אלגוריתם המיון 

הרשימה נמצאים בכל רגע נתון איברי , במילים אחרות. מבלי להעתיק את איבריה לרשימות חדשות

גרסה זו . למעט אולי מספר קבוע של איברים שנשמר במשתני עזר, ברשימה המקורית שהתקבלה כקלט

 .יעילה יותר מבחינת משאבי הזיכרון שהיא צורכת, כמובן, היא

 :הנחייה

  עזר המקבלת פונקציתכתבו . הינו תמיד האיבר האחרון ברשימה pivot-נניח תחילה שה .5

a2 רשימה 

b2 ה של תת הרשימה שעובדים עליה בקריאה הרקורסיבית הנוכחיתאינדקס התחל. 

c2 אינדקס הסוף של תת הרשימה שעובדים עליה בקריאה הרקורסיבית הנוכחית. 

 :הפונקציה עוברת על תת הרשימה המוגדרת ומסדרת את האיברים כך ש



 5מתוך  4עמוד 

a2 ה-pivot (שהוא כזכור האיבר האחרון ברשימה )או נמצא אחרי כל האיברים הקטנים ממנו 

האיברים אין צורך למיין את : שימו לב. ולפני כל האיברים הגדולים ממנו, שווים לו

 .הקטנים יותר או הגדולים יותר

b2 קציה תחזיר את האינדקס בו נמצא הנהפו-Pivot ל"לאחר ביצוע החלוקה הנ. 

במקום )בצורה רקורסיבית כך שתשתמש בפונקציה המתוארת לעיל  quicksortת כתבו את כע 2.

 (.המנגנון שראיתם בשיעור ליצירת תתי רשימות חדשות

לא תהיה קבועה עבור הרצות שונות על אותה  pivot-כך שבחירת ה quicksortשנו את הפונקציה  32

 .הרשימה

 .יש להגיש את הגרסה הסופית של הפונקציה

הפונקציה משנה . או להחזיר רשימה, slicingי פעולת "אין ליצור במהלך התוכנית רשימות חדשות ע: זכרו

 .את הרשימה שניתנת לה כקלט

 

 :להלן דוגמת  הרצה

 

 

 

 

 

 

 2שאלה 

 .שנכתבה בתרגול Matrixבשאלה זו נרחיב את המחלקה 

 סעיף א

הינם  jוגם  iכך שגם  (i,j)זוג כך שיוכלו לקבל  __setitem__-ו __getitem__הרחיבו את האופרטורים 

 . sliceמשתנים מסוג 

slice ערך סופי וקפיצה , המאופיין בערך התחלתי, הינה מחלקה של פייתון המייצגת תחום של מספרים

לגשת בקלות לאיברים מסוימים , למשל, ניתן sliceבאמצעות אובייקט מסוג (.  rangeבדומה לתחביר של )

 :slice-הדוגמה הבאה ממחישה שימוש ב. מרשימה

 

 

 

 

 

מוחזרת המטריצה ששורותיה ועמודותיה  – slice אובייקטים מסוגגשים למטריצה באמצעות שני יכאשר נ

 :matעבור המטריצה , למשל. נקבעות על ידי שני התחומים

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

>>> l = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

>>> s = slice(0,9,3) 

>>> l[s] 

[0, 3, 6]  

<<< l = [3,1,4,2,-4,10[ 

<<< l 

[3,1,4,2,-4,10] 

<<< quicksort(l( 

<<< l 

[-4,1,2,3,4,10] 



 5מתוך  5עמוד 

את המטריצה המורכבת  mat[i,j]צה לקבל על ידי הפקודה רנ j = slice(0,3,2) -ו i = slice(0,2)והתחומים 

 :קרי, (4-ו 0עמודות ) jובעמודות של ( 5-ו 0שורות ) iמהאלמנטים בשורות של 

1 3 

4 6 

 

 סעיף ב

 למחלקה את המתודה הבאה יפוהוס

 

 

על פי כללי כפל מטריצות )ת התוצאה צמטרי ומחזירה את( other)המכפילה את המטריצה במטריצה אחרת 

 (.רגיל

 

אין לבצע בהם  – בץכולל החלקים שכבר היו רשומים בקו)הגישו את הקוד המלא של המחלקה  :הערה

 .ת המחלקהשנוכל לבחון אבכדי וזאת  , (שינויים

def multiply_by_matrix(self, other): 


