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תחת , הקורס באתר המופיעותהעבודה וההגשה  הנחיות אתבעיון  קיראו
 .התרגיל פסילת/  ציון ירידת תגרור הנחיותמה חריגה. assignmentsהתיקיה 

 
 :ספציפיות לתרגיל זה הנחיות

  יש לממש בקובץ השלד  2, 'א 1שאלות לתשובות(skeleton.py )אין לצרף לקובץ ה. המצורף לתרגיל זה- py 

 ,הז שלכם לפני ההגש"לא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת .את הקוד ששימש לפתרון יתר השאלות

 . pyאך להשאיר את הסיומת 

 

היעזרו בפונקציה זו כדי לוודא . המכילה כמה מקרים פשוטים testשימו לב שבקובץ השלד יש פונקציה בשם 

. פתרונות שלא עובדים נכון במקרים פשוטים אלו לא יתקבלו. נכונות הפלטים שלכם עבור אותם מקרים

 .ולא רק למקרים שבדוגמאות, לכל קלט תקיןעל הקוד שלכם להיות נכון , כמובן

 

 בקובץ כל שאר השאלות יוגשו תשובות לdoc ,docx  אוpdf יחיד. 

 

 הקבצים שיש  012345678ז שלו הוא "עבור סטודנט שמספר ת. כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה

 .py.012345678 -ו( pdf.או  doc. או) docx.012345678להגיש הם 

 

 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. 

 
  מטרת הגבלת אורך התשובה . ינוותוך עמידה במגבלות אורך התשובה שצו, ותוברור ותקולעתנו תשובות

 :היא כפולה

 .על מנת שנוכל לבדוק את התרגילים שלכם בזמן סביר .1

ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא , להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעילכדי להרגיל אתכם  .2

  .פרקטיקה חשובה במדעי המחשבזוהי  .עודף בלתי הכרחי מצד שני
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 1שאלה 

חשובה כלשהי במרכז ישראל התקבלה ההחלטה לאסור ' ס למדעי המחשב באונ"בוועדת ההוראה של ביה

 :ציטוט מפרוטוקול הוועדה. את השימוש בחיפוש בינארי בקורס המבוא

 ".אין באלגוריתם שום ערך והוא סתם מסובך... " 

החליט צוות הקורס לתת , בוגרי מדעי המחשבומודאגים מהשלכות ההחלטה על עתידם של מאוכזבים 

בכל (: בתקווה שלא ישימו לב שזה כמעט אותו דבר)נארי יטריפוש ח -תציג אלטרנטיבה ששאלה בתרגיל בית 

בערך , בערך שליש האיברים השמאליים: 2 חלקים במקום 3 -האלגוריתם יחלק את הרשימה שלו ל, שלב

בדיקת שני באמצעות האלגוריתם יחליט עם איזה שליש יש להמשיך  .שליש הימנייםבערך ו, האמצעיים שליש

 .זה מזה 1 -ב לכל היותר שוניםיהיו בגדלים שהחלקים מותר ש –" בערך" .הגבולות בין החלקים

 

, של מספרים lstינת רשימה ממוו key מספרהמקבלת  ternary_search(key, lst)ממשו פונקציה בשם  .א

צא מנ keyאם . אם הוא לא נמצא Noneאו , lst -ב keyצא אינדקס בו נמל להחזרת "ופועלת בשיטה הנ

הפונקציה  .אין צורך לבדוק תקינות הקלט .שרירותית, יוחזר אחד האינדקסים, ביותר מאינדקס אחד

 :לדוגמה .לא מדפיסה דבר

>>> ternary_search(3,[1,2,3,4,5]) 

2 

>>> ternary_search(1,[2,3,4,5]) 

>>> 
 (.רקורסיה תופיע בתרגיל הבית הבא)על המימוש שלכם להיות איטרטיבי ולא רקורסיבי : הנחיה

הקפידו על סגנון . הקוד בשאלה זו ייבדק גם באופן ידני כחלק מתהליך הבדיקה של תרגיל זה: הערה

 .והימנעו מסיבוך של הקוד שאיננו הכרחי, תכנות נאות

 

    ? nכתלות באורך הרשימה המתואר לעיל נארי ימהי סיבוכיות הזמן של אלגוריתם החיפוש הטר .ב

( זמן הריצה יהיה מינימלי ומפתח שעבורם nרשימה באורך = ) ביותר המקרה הטוב: לשני מקריםפרידו ה

 . (מקסימלי, ל"כנ) מקרה הגרוע ביותרוה

 .בלא יותר משורה אחתכל אחד מהמקרים נמקו ו, (…)Oתנו תשובתכם במונחי  

 

 
 2שאלה 

 .d -מתחלק ב                הביטויהאם ברצוננו לדעת , שלמים חיוביים d -ו nבהינתן 

 . אחרת d ,False -מתחלק ב Nאם  Trueמחזירה ו, ל"כנ d -ו nהמקבלת , div(n,d)כיתבו פונקציה בשם 

 div(8,4) <<<          :לדוגמה

True 

>>> div(12345,13) 

False 

 .d=13 -ו n=12345שנייה אחת על הקלט פחות מה לסיים את ריצתה תוך על הפונקצי5 הנחייה

עלול להיות גדול מדיי על מנת שיהיה אפשר לחשב אותו  Nהמספר , גדולים ים-nשימו לב שעבור : הדרכה

  .חישוב מודולריהיעזרו במה שלמדתם בהרצאות על  .בשלמותו
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 3שאלה 

/ כ הוכיחו "ואח, ציינו תחילה בברור האם הטענה נכונה או לא. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות
  .Oתוך שימוש בהגדרת פורמלי הפריכו באופן 

 
 . שורות 2 -כל סעיף בלא יותר מ להפריך/ הוכיח יש ל: הנחיה

, אם נקלעתם לתשובה מסורבלת וארוכה. מתמטיקה מתוחכמת דורשות םואינ, הפתרונות הם קצרים
 .כנראה שאתם לא בכיוון

 

1. .2log (n
2
log n) = O (log n) 

 .O(n) ≠      אבל ,  f(n) = O(logn)מקיימת ה f(n)קיימת פונקציה  .2

 .f(2n)=O(f(n))מתקיים  f(n)לכל פונקציה  .3

4.       
              

5. 17**100 + 1/n = O(1) 

 
 

 4שאלה 

כל  הניחו כי. (lstאורך הרשימה ) n -נתחו את סיבוכיות זמן ריצתה כתלות ב, לכל אחת מהפונקציות הבאות

, קצר וברור, על הנימוק להיות קולע. נמקוו ,את התשובה הסופיתציינו  .זמן O(1)דורשת בודדת  פעולה

 .בהתאם לצורך, ולהכיל טיעונים מתמטיים או הסברים מילוליים

אם הסיבוכיות של פונקציה היא , למשל. ככל שניתן ועל החסם להיות הדוק, (…)Oעל התשובה להינתן במונחי 

O(n) כתבתם בתשובתכם וO(nlogn) , התשובה לא תקבל ניקוד( על אף שפורמליתO הוא חסם עליון בלבד.) 

  .א

 

 

 

 

  .ב

 

 

 

 

 

 

  .ג

  

def f1(lst): 

    i=2 

    while i<len(lst): 

 print(lst[i]) 

 i **= 2 

def f2(lst): 

    i=1 

    while i<len(lst): 

 j=1 

 while j<i: 

  print(lst[i], lst[j]) 

  j += 5 

 i *= 2 

def f3(lst): 

    i = len(lst) 

    while i>0: 

 for j in range(i): 

    for k in range(j, 10**5): 

  print(i) 

        i -= 2 
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 :שאלה 

 . num, כתלות בגודל הקלט המספרי שלה, ohhh הפונקציההזמן של ברצוננו לנתח את סיבוכיות 

 (.(  )num=Oכלומר ) n -ב הז מספרנסמן לשם נוחות . numהביטים של המספר  כמספריוגדר גודל הקלט 
 

חה זו היא משמעות הנ .O(1)רצות בזמן ' הדפסות וכו, השוואות, אריתמטיותהניחו כי פעולות בשאלה זו 
 .כ"האיטרציות שמבצע האלגוריתם בסהמספר את  מנותשלמעשה מספיק ל

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .כתלות בהגרלות, מריצה לריצהעשוי להשתנות  numעבור אותו שזמן הריצה , נשים לב
 

מהי סדרת ההגרלות , נתון numעבור , כלומר?  ohhhביותר מבחינת זמן הריצה של  המקרה הטובמהו  .א
 .במשפט אחד הסבירו? שתביא לזמן הריצה הקצר ביותר

 . הסבירו בקצרה? במקרה הטוב מי מהבאים מבטא את החסם העליון הנמוך ביותר לסיבוכיות הפונקציה .ב

O(  )  O(    )  O(  )  O(n)  O(logn) 

 

מהי סדרת ההגרלות , נתון numעבור , כלומר?  ohhhביותר מבחינת זמן הריצה של  המקרה הגרועמהו  .ג
, אין צורך למצוא סדרת הגרלות ספציפית. במשפט אחד הסבירו? שתביא לזמן הריצה הארוך ביותר

 .מספיק רק לתאר תכונה או מצב שהיא יוצרת

 .הסבירו בקצרה? במקרה הגרוע מי מהבאים מבטא את החסם העליון הנמוך ביותר לסיבוכיות הפונקציה .ד

 O(  )  O(    )  O(  )  O(n)  O(logn) 
 
 .סעיף כלשהו בשאלה כלשהי בתרגיל בית זה עשוי לסייע לכם: 'לסעיף ד רמז 

 

 סוף.
 

import random 

 

def ohhh(num): 

    k=1 

    while k<=num: 

 trial_division(k) 

 r = random.randrange(0,10) 

 k = 2*k + r 

 

 

#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 


