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 32::5שעה ב דצמברב 10 להגשה עד - 4תרגיל בית מספר 

 
 

ה יקיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקי
assignmentsחריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל .. 

 
 ספציפיות לתרגיל זה:והערות הנחיות 

 
 

  יש  'ד5 -וב' 5א', 5, 3קוד משאלות( לממש בקובץ השלדskeleton4.py המצורף לתרגיל זה. אין לצרף לקובץ )
    את הקוד ששימש לפתרון יתר השאלות. py-ה

 

  נא להגיש בקובץ  –כל יתר השאלותpdf  ולא( בלבדdoc/docx  .)כפי שצוין בעבר 
 

 :מותר להוסיף לקובץ השלד פונקציות נוספות שכתבתם או שנלמדו בכיתה, אך אין לשנות את  שימו לב
 חתימת הפונקציות שהוגדרו בשאלות, אחרת הבדיקות האוטומטיות ייכשלו.

 

 .pyעם סיומת קובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה, הלא לשכוח לשנות את שם 
 
  הקבצים שיש  012345678בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד. עבור סטודנט שמספר ת"ז שלו הוא

 .py.012345678 -( וpdf.או  doc.)או  docx.012345678להגיש הם 
 
 

 .הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם 
 

  ,ים.וברור יםקולעתשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים 
 כפולה: המטרלהנחיה זו 

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

כדי להרגיל אתכם להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעיל, ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא  .2
 עודף בלתי הכרחי מצד שני. זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. 

 
  



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 4102המחשב, חורף  מבוא מורחב למדעי

 CC BY-NC-SA 3.0  7  מתוך 2' עמ
 

 1שאלה 

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

 
 . שורות 3 -כל סעיף בלא יותר מ הוכיח / להפריךיש ל: הנחיה

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

 

1.     (     (  ))   (  ). 

 .O(n) = ( )  מתקיים ,  f(n) = O(logn)מקיימת ה f(n)פונקציה לכל  .2

 .f(n) ≠ O(f(n/2)) עבורה f(n)פונקציה קיימת  .3

4. ∑ √       
     (√  ) 

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

 

 3שאלה 

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

נמקו. על וזמן. ציינו את התשובה הסופית,  O(1)דורשת  )ובכלל זה פעולות אריתמטיות( פעולה בודדת

 הנימוק להיות קולע, קצר וברור, ולהכיל טיעונים מתמטיים או הסברים מילוליים, בהתאם לצורך.

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

O(n)  ובתשובתכם כתבתםO(nlogn) על אף שפורמלית( התשובה לא תקבל ניקוד ,O .)הוא חסם עליון בלבד 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

  

def f1(lst): 

    i=2 

    while i<len(lst): 

 print(lst[i]) 

 i **= 2 

def f2(lst): 

    i = len(lst) 

    while i>0: 

 for j in range(i): 

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

  print(i) 

        i -= 2 
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 2שאלה 

וממשו את  ,כרצונכם)שדות( המייצגת מספר רציונלי. בחרו ייצוג פנימי  Rationalכתבו מחלקה בשם 

 המתודות הבאות:

1. __init__מהמחלקה  : ניתן לאתחל אובייקטRational צורות, לפי הארגומנטים שניתנים  4-ב

 : )ראו דוגמאות הרצה בעמוד הבא( למתודה

a.  שלםn. 

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

c. " על מנת לאתחל בצורה זו מספר שלילי על המחרוזת להתחיל  ".123/451מחרוזת מהצורה

 " )מינוס(.-בתו  "

d. " תחל בצורה זו מספר שלילי על המחרוזת להתחיל בתו  על מנת לא ".3.14מחרוזת מהצורה

 " )מינוס(.-"

 להיות מהצורה: __init__ הפונקציהעל  על מנת לתמוך במספר אפשרויות אתחול  5רמז

def __init__(self, *args(: 

… 

)כמו שראינו  ובנוסף מספר משתנה של ארגומנטים selfאת  לקבלצריכה   __init__ כלומר

 הצורות הנ"ל. 4 -באחת מיינתן מותר להניח כי הקלט באיתחול הוא תקין, כלומר  .בתרגול(

 

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

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

 מיותרים.להוסיף רווחים 

 .__neg__ -ו __abs__פעולות אריתמטיות אונאריות:  .3

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

חזיר לה __add__, __sub__, __mul__ :  על )  Rationalאו  intימין לאופרטור הוא מסוג מ

 .(floatלהחזיר אובייקט מסוג   __truediv__ועל  Rationalאובייקט מסוג 

כאשר  __radd__, __rsub__, __rmul__, __rtruediv__פעולות אריתמטיות בינאריות ימניות:  .5

 __radd__, __rsub__, __rmul__ :  על )  Rationalאו  intהאובייקט משמאל לאופרטור הוא מסוג 

 .(floatלהחזיר אובייקט מסוג   __rtruediv__ועל  Rationalחזיר אובייקט מסוג לה

הוא איתו משווים כאשר האובייקט  __eq__, __lt__, __le__, __gt__, __ge__פעולות השוואה:  .1

 . ויכול להופיע מימין או משמאל לאופרטור Rationalאו  intמסוג 

 .__int__, __float__פעולות המרה:  .7

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

חלק ממטרת התרגיל היא להבין מה עושה כל מתודה, גם  הפונקציונליות של כל אחת מהמתודות הללו.

 כאלו שלא ראינו בכיתה. 

 
   .הבא בעמוד הרצה אותמגדו מספר למצוא תוכלו
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>>> r = Rational(10,100) 

>>> r1 = -r 

>>> r2 = -r1 

>>> r2 

<Rational 1/10> 

>>> r == r2 

True 

>>> r == r1 

False 

>>> r2 == 1 

False 

>>> r3 = Rational("5.0") 

>>> r3 

<Rational 5> 

>>> r3 == 9 

False 

>>> r3 == 5 

True 

>>> r4 = Rational(5) 

>>> r4 

<Rational 5> 

>>> r4 == r3 

True 

>>> r5 = Rational("-4.60") 

>>> r5 

<Rational -23/5> 

>>> r6 = Rational("-50/100") 

>>> r6 

<Rational -1/2> 

>>> r7 = Rational("100/50") 

>>> r7 

<Rational 2> 

>>> r5 < 10 

True 

>>> 10 < r5 

False 
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 4שאלה 

 לפניכם שתי פונקציות רקורסיביות שמחזירות את האיבר המקסימלי ברשימה נתונה. 

 זמן. O(1)הניחו כי כל פעולה בודדת דורשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .              :על הקלט        ציירו את עץ הרקורסיה שמתקבל מריצת הפונקצייה  .א

על הקלט:         ציירו את עץ הרקורסיה שמתקבל מריצת הפונקצייה  .ב

                     . 

כלומר ) n -עומק הרקורסיה כתלות באת לכל אחת מהפונקציות נתחו את סיבוכיות זמן הריצה ו .ג

ברורה, ומנומקת ולהכיל טיעונים מתמטיים  ,(. על התשובה להיות קצרהn אורךב lstעבור רשימה 

הן לסיבוכיות הזמן  (…)Oבמונחים של או הסברים מילוליים, בהתאם לצורך. עליכם לתת תשובה 

 ככל שניתן. יםהדוקכרגיל להיות  מים, ועל החסוהן לעומק הרקורסיה

 

 

 

 

 

 

 

  

def max_v1(lst): 

    if len(lst)== 1: 

 return lst[0] 

    return max(lst[0], max_v1(lst[1:])) 

def max_v2(lst): 

    if len(lst)== 1: 

 return lst[0] 

    l = max_v2(lst[:len(lst)//2]) 

    r = max_v2(lst[len(lst)//2:]) 

    return max(l, r) 
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 :שאלה 

 היא הבעיה הבאה:Longest Common Subsequence (LCS )בעיית ה 

תת סדרה נסמן . m -ב tואת אורך המחרוזת  n -ב  s. נסמן את אורך המחרוזת s, tמחרוזות נתונות שתי 
 .LCS(s,t) -ב הארוכה ביותר של שתי המחרוזות משותפת

 למשל, עבור
s = "ABCCBDB" 

t = "BDCABD” 
 . "LCS(s,t) = "BCBDמתקיים 

 איננה בהכרח יחידה. LCS -שימו לב ש
 

 תת סדרה משותפת ארוכה ביותר של שתי מחרוזות.של אורך האת  L(s,t)-נסמן ב
 .L(s,t) = 4 הקודמת  דוגמאב

 

 

  .LCS(s,t)במספר דרכים. אינכם נדרשים לחשב את  L(s,t)לחשב את   לה זו תתבקשובשא
 

 הנחיות הבאות:לעליכם לתת שלושה מימושים שונים לבעיה בהתאם 
 

כנ"ל     המקבלת שתי מחרוזות ( memoization)ללא  רקורסיבית תבו פונקצייהכי מימוש ראשון: .א
 . L(s,t)ומחזירה את 

שקוראת לפונקציה הרקורסיבית  (   )          בקובץ השלד קיים מימוש לפונקציית המעטפה 
  .להשליםשמופיעה גם היא בקובץ השלד ואותה אתם נדרשים  (                 )           

שלפחות אחת מהן מחרוזות -יתת של L שלושה ערכי מתוך L(s,t)ניתן לחשב את  כיצד חישבו רמז:
     .מקוריותמחרוזות הקצרה יותר מה

 
הפונקציה פועלת בדיוק . memoization -רקורסיבית שמשתמשת ביה כיתבו פונקצ  מימוש שני: .ב

 לשיפור זמן הריצה. memoizationכמו הפונקציה מסעיף א' אך בנוסף משתמשת במנגנון של 

שקוראת לפונקציה הרקורסיבית  (   )          בקובץ השלד קיים מימוש לפונקציית המעטפה 
אתם נדרשים  שמופיעה גם היא בקובץ השלד ואותה (                   )           

  .להשלים
 
 

 שמייצגת מטריצה.   Matrixעבור המימוש השלישי עליכם יהיה להשתמש במחלקה 
  הנחוצות לכם עבור הסעיפים הבאים.  פונקציות מכילש Matrixלקובץ השלד מצורף קוד עבור המחלקה 

 
 .3שכל תאיה מאותחלים בערך עמודות  8שורות,  11קטע הקוד הבא מסביר איך יוצרים מטריצה בעלת 

שימוש . valלתוך המשתנה של המטריצה  4ועמודה מס'  3( קוראים את תוכן התא שנמצא בשורה מס' 2)-ב
 .Matrixשל המחלקה               פונקציה ריאה לבסוגריים מרובעים ][ באופן זה גורר ק

מופעלת הפונקציה . כאן של המטריצה 7ועמודה  1( מבצעים השמה לתוך התא שנמצא בשורה 3)-ב
 .Matrixשל המחלקה             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(1) mat = Matrix(10,8,3) 
(2) val = mat[3,4]  
(3) mat[6,7] = 10 
(4) m = mat[5:,4:8] 
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 :Matrixהמחלקה  שני הסעיפים הבאים לגביענו על  .ג

a. ( בקוד הנ"ל. על ההסבר להיות 4הסבירו בקצרה  מה קורה  כאשר מריצים את שורה )
קולע באורך לכל היותר שלוש שורות, ולהתייחס לקטעים הרלוונטיים במתודות 

 של המחלקה.            או             

 

b.  של המחלקה          נניח  שהיינו מגדירים את פונקצייתMatrix :באופן הבא 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

שורות( תוך שימוש בנימוקים ממודל הזיכרון של פייתון את  3הסבירו בקצרה )לכל היותר 
 הפלט הבא:

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 שנקראת:הלא רקורסיבית השלימו בקובץ השלד את הקוד הבא עבור הפונקציה   מימוש שלישי:  .ד

 .בלבד באיזור המסומן בהערה קוד ומופיעה בקובץ השלד. מותר להשלים (   )          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 s ,t) אורכי המחרוזות  n ,m -כתלות ב (   )          מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה   .ה
 , הדוקה ככל שניתן.(…)Oתנו תשובה במונחי  בהתאמה(?

 

תנו תשובה במונחי   ?m-ו n-הריצה של הפונקציה מסעיף א' כתלות בבונוס: מהי סיבוכיות זמן  .ו
O(…).הדוקה ככל שניתן , 

 
הערה: את סיבוכיות הזמן של המימוש מסעיף ב' נלמד לנתח בקרוב, כאשר נראה כמה זמן לוקח לחפש 

 .dictionary -איבר ב
 

 סוף. 

def __init__(self, n, m, val=0): 

    """ 

    Create an n-by-m matrix of val's. 

    Inner representation: list of lists (rows) 

    """ 

    assert n > 0 and m > 0 

    self.rows = [[val]*m]*n 

>>> mat = Matrix(3,4) 

>>> mat 

<Matrix [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]> 

>>> mat[1,1] = 4 

>>> mat 

<Matrix [[0, 4, 0, 0], [0, 4, 0, 0], [0, 4, 0, 0]]> 

def lcs_len_v3(s,t): 

    ''' Find length of longest common subseries of strings s and t ''' 

    m = Matrix(len(s)+1,len(t)+1) 

    for i in range(len(s)): m[i,0] =0   

    for j in range(len(t)): m[0,j] =0 

 

    for i in range(1,len(s)+1): 

        for j in range(1,len(t)+1): 

 

            #fill in the missing code here! 

 

    return m[len(s),len(t)] 


