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ה יתחת התיקי, קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס
assignments . פסילת התרגיל/ חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון. 

 
 :ספציפיות לתרגיל זהוהערות הנחיות 

 
 

 לממש בקובץ השלד יש  'ד', ג', ב 5, 4, 3, 1 קוד משאלות(skeleton5.py )אין לצרף . המצורף לתרגיל זה
  .את הקוד ששימש לפתרון יתר השאלות py-לקובץ ה

 
זיכרו שהבדיקות שבה מכסות . שמטרתה לעזור לכם לבדוק את עצמכם testבקובץ השלד תמצאו פונקציה 

 .רק חלק מהמקרים שייבדקו על ידנו
 

  נא להגיש בקובץ  –כל יתר השאלותpdf  בלבד( ולאdoc/docx כפי שצוין בעבר .) 
 

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

 

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

 .py.012345678 -ו  pdf.012345678להגיש הם 
 
 
 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. 

 
 יםוברור יםקולע, תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים. 

 :כפולה המטרלהנחיה זו 

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

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

 
  



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 1024חורף , מבוא מורחב למדעי המחשב

 CC BY-NC-SA 3.0  6  מתוך 2' עמ
 

 1שאלה 

כך שאף , מלכות Nבכמה אופנים שונים ניתן לסדר על הלוח נרצה לחשב , NxNבהינתן לוח שחמט בגודל 

 : בסידור חוקי ,במילים אחרות. מלכה לא תאיים על רעותה

 .יותר ממלכה אחת בכל טוראין  .1

 .אין יותר ממלכה אחת בכל שורה .2

 .אין יותר ממלכה אחת בכל אלכסון .3

 

 . N -כתלות ב, ל"שצריכה להחזיר את מספר האופנים הנ queensנמצאת הפונקציה השלד בקובץ 

 :למשל

>>> queens(1) 

1 
>>> queens(2) 

0 
>>> queens(3) 

0 
>>> queens(4) 

2 
 

 רקורסיביתוקוראת לפונקציה , שתפקידה יוסבר מייד, partialפונקציה זו מאתחלת רשימה ריקה 

queens_rec ם להשליםכשאותה עלי. 

 

 :אופן הפעולה הנדרשוהנחיות להסבר 

a. 0 אינדקסיםהבאמצעות רשימה של ביעילות ניתן לייצג את הלוח , מכיוון שאין זוג מלכות באותו הטור 

, N=8עבור , לדוגמה . i -מספר השורה של המלכה מהטור היהיה רשימה השל  i -האיבר ה: N-1עד 

 -מלכה בשורה המוצבת ( השמאלי ביותר) 0 -בטור ה מייצגת לוח ובו  [3 ,1 ,6 ,2 ,5 ,7 ,4 ,0]הרשימה 

 .שימו לב שזהו סידור חוקי .וכן הלאה, 4מוצבת מלכה בשורה  1 -בטור ה, (העליונה ביותר) 0

b.  הרשימהpartial תכיל בכל שלב סידור חלקי של מלכות על הלוח ב- k  הטורים השמאליים(0≤k<N .) 

c. ת בשל מלכו אם נתון לנו סידור חוקי: קו המחשבה הבאיתבסס על רקורסיבי הפתרון ה- k  הטורים

 ?הטורים השמאליים של הלוח k+1 -לסידור ב אותובכמה דרכים ניתן להרחיב , השמאליים של הלוח

d. חלקי ומספר שורה חוקי שמקבלת סידור , מומלץ לכתוב פונקציה נפרדתi , ובודקת האם ניתן להרחיב

 .לטור הבא מימין i -י הוספת מלכה בשורה ה"את הסידור החלקי ע

e.  עבור לוח שחמט רגיל על הריצה(N=8 ) שבשום שלב אינכם ממשיכים ודאו . שניות 5עד להסתיים תוך

 .אחרת זמן הריצה עלול להיות גדול מאוד, עם סידור חלקי שאיננו חוקי

 (.זה שקול, שמאלייםהלעבוד עם סידור בטורים הימניים במקום היה אפשר : הערה)

 

את התשובה עבור לוח שחמט רגיל  pdf-והוסיפו לקובץ ה, בקובץ השלד queens_recהשלימו את הפונקציה 

(N=8 .) 
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 4שאלה 

 .               נתבונן בפונקציה 

ערכי ברירת המחדל בהם קוד ובשתמשו בה .רפסון-מיצאו קירוב לשורש הפונקציה בשיטת ניוטון

ופעם , 0    פעם עם ניחוש התחלתי ,      התחילו פעם עם ניחוש התחלתי . השתמשתם בהרצאה

תוך התייחסות , מה קורה עבור כל ניחוש התחלתי כזה ומדוע ו בקצרההסביר.     התחלתי עם ניחוש 

 .לאופן שבו פועלת השיטה

 

 2שאלה 

, funcs* מספר כלשהו של פונקציותשמקבלת  ,compose(*funcs)בשם מסדר גבוה פונקציה  ממשו

  (.גם כן פונקציה)שלהן את ההרכבה ומחזירה 

: כך xשפועלת על , f1∘f2∘f3תחזיר את הפונקציה  composeהפונקציה  f1, f2, f3למשל עבור הקלט 

f1(f2(f3(x))) . מקבלות משתנה אחד כקלט  –פונקציות של משתנה אחד הניחו כי כל הפונקציות בקלט הן

 .ומחזירות משתנה אחד כפלט

 :לדוגמא

>>> f = compose(lambda x: x-1, lambda x: x*2, lambda x: x+1) 

>>> f(5) 

11 

>>> f(100) 

201 
 :פונקצית הזהותחזר ותנחליט ש( פונקציות 0)ריק הקלט שבמקרה 

>>> compose()(5)  

5 
 

 2שאלה 

של הצמתים הם מספרים ( val)וגם הערכים  (key) המפתחותבהם , השאלה עוסקת בעצי חיפוש בינאריים

  (.חיוביים או שליליים) ממשיים כלשהם

, (צומת ללא ילדים)עלה כלשהו העץ ומגיע עד שורש רצף צמתים שמתחיל ב: ביותרכבד מסלול נגדיר 

 .משקל העץל נכנה "את הסכום המקסימלי הנ. לאורכו הוא מקסימלי (val)הערכים שסכום 

בכל צומת הוא  עליוןהערך ה) 5-3-8 שמתאים למסלול הכבד ביותר , 11משקל העץ הבא הוא , לדוגמה

 (:הוא הערך תחתוןוה, המפתח

 

 

 

  

"b" 

5 

"a" 
7 

"d" 
3 

"c" 
8 
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 . nodeאת משקל העץ ששורשו חזירה שמ weight(node)כיתבו פונקציה רקורסיבית  .א

המסלול יוחזר . nodeמסלול כבד ביותר בעץ ששורשו חזירה שמ heavy_path(node)כיתבו פונקציה  .ב

 .ובה רצף הערכים של הצמתים( של פייתון list)כרשימה 

 הפונקציה וסיףבמהלך פעילותה ת :עם שינוי קל' מסעיף א weight -קרא תחילה לת heavy_path: רמז

weight יהיה עליכם  .שישמש לאחר מכן לחישוב המסלול הדרושובו מידע  ,לכל צומת בעץ שדה נוסף

 .Tree_nodeלמחלקה הוסיף אם כן שדה ל

 

 : הנחיות והבהרות

 .לבחירתכם, יוחזר אחד מהם, אם יש יותר ממסלול כבד ביותר יחיד -

השינוי לא צריך להשפיע על הפלט . 'סעיף בצורך לאחר השינוי הנדרש ל weightאת הגישו ' בסעיף א -

 (.עלולים להיכשל' אחרת הטסטים האוטומטיים של סעיף א)ודאו שאכן זה כך  – weightשל 

מופיע אף ו, שראיתם בכיתה Tree_node המחלקההוא אובייקט מ nodeהפרמטר בשני הסעיפים  -

 .המוזכרת לעיללמעט תוספת השדה , אין לשנות קוד זה. בקובץ השלד

ובקריאות , יהיה שורש העץ nodeהפרמטר  heavy_path -או ל weight -בקריאה הראשונה ל -

 .הרקורסיביות הוא יקבל צמתים שונים בעץ

פונקציה זו )המכניסה צומת לעץ  insert_nodeלצורך הטסטים מכיל קובץ השלד גם את הפונקציה  -

 insert תפונקצישמות אפשרית עם שמה שונה כדי למנוע התנגשות . insertהופיעה בהרצאות בשם 

 .אין לשנות פונקציה זו(. 5שתצטרכו בשאלה 

 

 :דוגמת הרצה

t = None 

t = insert_node(t,"b",5) #the first time we change t from None to a "real" Node 

insert_node(t,"d",4) 

insert_node(t,"a",7) 

insert_node(t,"c",8) 

insert_node(t,"d",3) 

>>> heavy_path(t) 

[5, 3, 8] 

>>> weight(t) 

16 
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 5שאלה 

 .מאת מארק טוויין "סויירהרפתקאות תום "המילים הנפוצות ביותר בספר  10בשאלה זו נמצא את 

 :את הספר ניתן למצוא בגרסה אלקטרונית באתר של פרוייקט גוטנברג

http://www.gutenberg.org/cache/epub/74/pg74.txt 

 

 : (ואין לשנות אותן) בקובץ השלד תמצאו שתי פונקציות שמומשו עבורכם

ומחזירה את הטקסט שמכיל  ,urlשמקבלת מחרוזת המייצגת כתובת  download(url)הפונקציה  -

 :ל כטקסט עליכם לכתוב"כדי לקבל את הסיפור הנ .עמוד האינטרנט בכתובת זו

>>> tom = download ("http://www.gutenberg.org/cache/epub/74/pg74.txt") 

מסירה כל תו שאיננו : שהיא מקבלת באופן הבא text מחרוזת" מנקה"ש clean(text)הפונקציה  -

 :למשל .וכן הופכת אותיות גדולות באנגלית לקטנות, רווח או תווי ירידת שורה, אות באנגלית

>>> clean("a\nBc"+chr(3)+"d") 

'a\nbc d' 

 .המילים בטקסטאחת מבשלב ראשון נרצה לחשב את תדירויות כל 

כרשימות מהצורה )ומחזירה את תדירויות המילים , של מילים( list)להלן פונקציה שמקבלת רשימה  .א

[word, cnt]  כאשרcnt הוא מספר הפעמים ש- word בקלט מופיעה:) 

 

 

 

 

 

 

 :את הפונקציה הזו יש להפעיל אם כן כך

>>> words = clean(tom).split() 

>>> count_words_naive(words) 

 

 -מהי סיבוכיות הפונקציה כתלות ב. תנו הערכה לזמן שייקח לה לסיים. הריצו את הפונקציה

n=len(words)  ? (. ציינו מהו כל אחד)הפרידו למקרה הגרוע ולמקרה הטוב 

 

השלימו בקובץ . hashשכזכור ממומש כטבלת , (dict) במילון של פייתוןי שימוש "ע, נייעל את המימוש .ב

של פייתון   מילוןומחזירה , הפונקציה מקבלת רשימת מילים. count_words1השלד את המימוש של 

השורה הראשונה . הערך של כל מילה הוא כמות המופעים שלהכאשר , המכיל את המילים כמפתחות

סדר האיברים שימו לב של) דוגמת הרצה. ואין לשנות אותן, והאחרונה בפונקציה כבר כתובות עבורכם

 :(במילון אין חשיבות

>>> count_words1(["ab", "cd", "cd", "ef", "cd", "ab"]) 

{'ab': 2, 'ef': 1, 'cd': 3}  

def count_words_naive(words): 

    count_list=[] 

    words_set = set(words) #set of different words (no repetition) 

    for word in words_set: 

        count_list += [ [word, words.count(word)] ] 

    return count_list 

http://www.gutenberg.org/cache/epub/74/pg74.txt
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 hashטבלאות הקוד להפעם באמצעות , count_words2השלימו בקובץ השלד את המימוש של  .ג

 hashומחזירה טבלת , יליםהפונקציה מקבלת רשימת מ(. וללא עזרת מילון של פייתון) שראיתם בכיתה

הוא מספר  cntכאשר  ,[word, cnt]מהצורה אשר איבריה הם רשימות , כמו זו שמומשה בכיתה

 גודל הטבלה ההתחלתי יהיה אורך רשימת המילים שמתקבלת כקלט. בקלט מופיעה word -הפעמים ש

  (.בשורה הראשונה של הפונקציהכבר כפי שמופיע )

, hash_table ,hash_mod: שראיתם בהרצאהאת הפונקציות לקובץ להוסיף לצורך סעיף זה תצטרכו 

contained ,find ו- insert. שהרי הקוד )ערוך שינויים בפונקציות אלו בהתאם לצרכי הסעיף מותר לכם ל

 (.[word, cnt]מהצורה ופה אנו מטפלים באיברים , Studentמההרצאה מטפל באיברים מהמחלקה 

 :הרצה דוגמת

>>> count_words2(["ab", "cd", "cd", "ef", "cd", "ab"]) 

[[], [['cd', 3]], [], [], [], [['ab', 2], ['ef', 1]]] 

 

נשתמש בפלט של . נרצה כעת למיין את אוסף התדירויות שקיבלנו, המילים הנפוצות 10לצורך מציאת 

 .'מסעיף ב count_words1הפונקציה 

הפונקציה . returnתכיל שורה אחת בלבד ובה פקודת כך ש, sort_by_cntפונקציה את ההשלימו  .ד

, (word,cnt)מהצורה  tuplesרשימה של ומחזירה , count_words1שמוחזר מהפונקציה מילון מקבלת 

 :דוגמת הרצה. מגדול לקטן cntוהרשימה ממוינת לפי , פעמים cntהופיעה בטקסט  wordכאשר 

>>> sort_by_cnt(count_words1(["ab", "cd", "cd", "ef", "cd", "ab"])) 

[('cd', 3), ('ab', 2), ('ef', 1)] 

 .הסדר ביניהן לא משנה, אם יש מילים באותה תדירות: הערה

 .של פייתון dictשל המחלקה  itemsובפונקציה , sortedפונקציה השתמשו ב: הנחיהעזרה ו

 

לצרף את הפלט של הפקודות אפשר פשוט . המילים הנפוצות 10מהן ( pdf)ציינו בקובץ התשובות  .ה

 :הבאות

>>> tom = download ("http://www.gutenberg.org/cache/epub/74/pg74.txt") 

>>> words = clean(tom).split() 

>>> word_cnt = count_words1(words) 

>>> word_cnt_sorted = sort_by_cnt(word_cnt) 

>>> word_cnt_sorted[:10] 

 

 :תקינותעזרה נוספת בבדיקת 

>>> len([cnt for cnt in word_cnt.values() if cnt==1]) 

3640 #number of words that appear only once 

 

 סוף.


