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 53:22באפריל בשעה  6 להגשה עד - 3תרגיל 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 א' 5ג', 4ב', 4, ג'3ב', 3א', 3, 2 משאלות קוד ( לממש בקובץ השלדskeleton3.py המצורף לתרגיל זה. אין )
    את הקוד ששימש לפתרון יתר השאלות. py-לצרף לקובץ ה

 

 נא להגיש בקובץ  –יתר השאלות  כלpdf . 
 

  :את בכיתה, אך אין לשנות נלמדו ף לקובץ השלד פונקציות נוספות שכתבתם או שיסומותר להשימו 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 להגיש  012345678בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד. עבור סטודנט שמספר ת"ז שלו הוא

 .py.012345678 -ו pdf.012345678הם 
 
 

 .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
 הכרחי מצד שני. זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב.  עודף בלתי
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 1שאלה 

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

 
 . שורות 5 -כל סעיף בלא יותר מ הוכיח / להפריךיש ל: הנחיה

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

 . a<=b עבור logn = O(n) ,)b= O(n anמותר להשתמש בעובדות הידועות הבאות: אם יש צורך, 

 .2הוא לפי בסיס  logאם צוין אחרת,  אלא
 

 n= O(2 kn2(עבורו  k>1קבוע  קיים .1

 n= O(2 n+k2(מתקיים  k>0קבוע  לכל .2

3. √2
nlogn

= O(n√𝑛 2⁄ ) 

4. ∑
n

2𝑛
logn
i=1 = O(1) 

 

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

זמן. ציינו את התשובה הסופית, ונמקו. על  O(1))ובכלל זה פעולות אריתמטיות( דורשת  בודדת פעולה כל

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

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

הוא חסם עליון  Oבה לא תקבל ניקוד )על אף שפורמלית , התשוO(nlogn)ובתשובתכם כתבתם  O(n)היא 

 בלבד(.

1.  

 

 

 

2.  
def f2(lst): 

    i = len(lst) 

    while i>0: 

 for j in range(i, i+10**8): 

     for k in range(i): 

  print(k) 

     i -= 2 

def f1(lst): 

    i=3 

    while i<len(lst): 

 print(lst[i]) 

 i **= 3 
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 5שאלה 

 .timesומספר שלם חיובי  nמספר שלם חיובי  :שמקבלת שני פרמטרים density_primesיה בשם כתבו פונקצ

density_primes(n, times=10000) 
 

 ביטים n מבין כל הטבעיים בני (וקדיב)ביטים  nהשכיחות של מספרים ראשוניים בני הפונקציה תחשב את 

 ותיפצפת א לטכפא ציתווביטים,  nמספרים טבעיים בני  timesבאקראי באופן הבא: תדגום  (קיובד)

ת יקבדל ודקבש תמהשל (ץמלמוו)ן יתנ .(timesי לקח ,אומצשנם ייונאשהרר ספמ מרלוכ)ה צאנמש יםנישוראה

 .(דשלה בץקול רףצומ) 10 אהרצלהה רפצוש סהגרב ותנישורא

 .קובץ השלדלאת המימוש  צרפו

 

 :n-חמש האפשרויות הבאות לו times=10000  הגישו את תוצאת הפעלת הפונקציה על pdfבקובץ ה 

 100, 200, 300, 400, 500.  

ההופכי הינו מספר ) nכפונקציה של הסבירו בקצרה )לא יותר משלוש שורות( האם ההופכי של הצפיפות בנוסף 

 מתנהג כפי שניתן לצפות מתוך משפט המספרים הראשוניים? (1-גדול מ

 
 

 3שאלה 

𝑓(𝑥)אם מתקיים ש:  𝑓( של פונקציה fixed pointדת שבת )ונקרא נק 𝑥 מספר .א = 𝑥. 
 𝑓נמצא את נקודת השבת ע"י כך שנתחיל עם ניחוש התחלתי כלשהו ונפעיל  𝑓פונקציות מסויימות  עבור

 שוב ושוב, כלומר נחשב את:

𝑓(𝑥), 𝑓(𝑓(𝑥)), 𝑓 (𝑓(𝑓(𝑥))) , … 

 .כלשהו epsilon -מ יותר ישתנה לא שהערך עד
 

ומספר  𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛, ערך 𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠, ניחוש התחלתי  𝑓שמקבלת פונקצייה  fixed_pointפונקציית  כתבו
  . nהאיטרציות 

fixed_point(f, guess, epsilon=10**(-8), n=10) 
 .𝑓הפונקצייה תחשב את הקירוב לנקודת השבת של הפונקציה 

 שחושב האחרון את ותחזיר 𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛שני ערכים עוקבים שההפרש ביניהם קטן מ  תמצא כאשרתעצור ו
. עבור Noneאיטרציות מבלי שהקירוב המבוקש הושג. במקרה האחרון יוחזר  nבוצעו כבר שאו , מביניהם

)כלומר יחושב ההפרש של הערך  guessהבדיקה האם לעצור תהיה מול  𝑓(𝑥)הערך הראשון שמחושב 
 (. guessהראשון ו 

 את הפתרון עליכם להגיש בקובץ השלד.
 דוגמת הרצה:

>>> fixed_point(lambda x:x**2, 1, n=5) 

1  #0 iterations needed, initial guess suffices 
 

>>> fixed_point(lambda x:x**2, 0.5, n=5) 

5.421010862427522e-20 #after 5 iterations 

 

>>> fixed_point(lambda x:x**2, 0.5, n=4) 

>>> #returns None 

 

>>> fixed_point(lambda x:x**2, 2, n=5)  

>>> #returns None, guesses were: 2, 4, 16, 256, 65536, 4294967296  
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כלשהו. עליכם להשלים  yכדי למצוא קירוב לשורש ריבועי של ערך נתון  fixed_pointהשתמשו בפונקציה  .ב
 :את השורה הריקה במימוש של הפונקציה

approximate_sqrt(y, epsilon=10**(-8), n=10)  
איטרציות לא  n. אם לאחר n -ול epsilon -, עם אותם ערכים לfixed_point -מור תקרא להפונקציה כא

 את פתרונכם יש להגיש בקובץ השלד. .None רנמצא הקירוב המבוקש יוחז
 
 
 
 
 
 
  

 ההפעלה את ומחזירה, 𝑛ומספר שלם חיובי  𝑓שמקבלת פונקציה מספרית  repeatedפונקציה  כתבו .ג
 פעמים.  nעל עצמה  f  . כלומר את הפונקציה שמתקבלת מהרכבה של 𝑓של  יתn- ה הרצופה

 .את הפתרון עליכם להגיש בקובץ השלד
 לדוגמא:

>>> def  square(x): 

  return x*x 

>>> repeated(square, 2)(5) 

625 

 

 ?במסעיף  fixed_point)מהסעיף הקודם( במימוש הפונקציה  repeatedהאם כדאי היה לקרוא לפונקציה  .ד
 
 
 

 

 4 שאלה

𝑚כלומר בהינתן קלט שהוא רשימה של . ערוצי-mנדון במיזוג  זו בשאלה ≥ בסדר עולה  ממויינות  רשימות 2
לשם פשטות  כל הרשימות הנתונות. איברישמכילה את )בסדר עולה( רשימה אחת ממויינת  להחזירעלינו 

איננו  nאך  .nנניח שאורך כל אחת מהרשימות שניתנות כקלט הוא לכל היותר ניתוח הסיבוכיות בשאלה זו, 
 אסטרטגיות לפתרון הבעייה. 3נבחן  ידוע לכם ולכן אין להשתמש בו בקוד.

 ! שניתנו כקלט הערה: אין לשנות את הרשימות המקוריות

 

 לפתרון הבעיה.מימוש אפשרי  להלן  .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 דוגמת הרצה:

>>> multi_merge_v1([[1,2,2,3],[2,3,5],[5]]) 

[1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5] 

 

 (…)O? תנו תשובה במונחי   n-וב m-כתלות ב multi_merge_v1מה סיבוכיות הזמן של הפונקציה 
הפעולה זמן, וכי  O(1)לוקחת  =+הוספת איבר בסוף רשימה באמצעות כי  הניחוהדוקה ככל שניתן. 

remove  גם כן מרשימה לוקחתO(1) בנוסף,  .)הערה: בהמשך הקורס נבחן את תקפותה של הנחה זו( זמן
את   ירה איבר מינימלי.זפשוט עוברת פעם אחת על כל איברי הקלט שלה ומח minהניחו כי הפונקציה 
 .pdfקובץ ה תשובתכם הגישו ב

def multi_merge_v1(lst_of_lsts):  

   all = [e for lst in lst_of_lsts for e in lst]  

   merged = []  

   while all != []: 

        minimum = min(all) 

        merged  += [minimum] 

        all.remove(minimum) 

   return merged  

 

 

def approximate_sqrt(y, epsilon=10**(-8), n=10):  

   return _________________________________________________ 
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 באופן הבא: שתפעל   multi_merge_v2(lst_of_lsts)את הפונקציה )בקובץ השלד( ממשו  .ב
לפונקציה מהסעיף הקודם, הפונקציה תוסיף לרשימת הפלט בכל שלב את האיבר המינימלי הבא.  בדומה

 mאך לשם כך היא תשמור ברשימה נפרדת את ה"מועמדים" למינימום הבא. רשימה זו תכיל בכל שלב 
אינדקסים, שיציינו את המיקומים של האיברים המינימלים בכל אחת מהרשימות )מבין האיברים שטרם 
התווספו לרשימת הפלט(. בכל שלב כאמור ייבחר המינימום מבין מועמדים אלו, יתווסף לרשימת הפלט, 

 ובמקומו ייכנס מועמד חדש )איזה?(.

 

 .multi_merge_v3(lst_of_lsts)עליכם להשלים את הפונקציה  .ג

 שראיתם בכיתה שממזגת שתי רשימות ממויינות. mergeעליכם לקרוא לפונקציה 

 
 .השלדעליכם להשלים את שתי השורות המסומנות בלבד בקובץ 

 
>>> merge([1,2,2,3],[2,3,5])  

[1, 2, 2, 2, 3, 3, 5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדוקה  (…)O? תנו תשובה במונחי n, m -כתלות ב multi_merge_v3מהי סיבוכיות הזמן של הפונקציה  .ד
 ככל שניתן.

 

 

 

 
  2שאלה 

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

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

 ממשו את הפונקציה עם החתימה הבאה: .א

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

 

( ותחום שגיאה b-ו a)למשל בכתיב למבדה(, קצוות של קטע )ערכי  fהפונקציה מקבלת פונקציה מתמטית 

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

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

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

 . Noneיוחזר הערך 

 להלן דוגמת  הרצה:

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

526667901021 

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

<<< #returned None. Why? 

def multi_merge_v3(lst_of_lsts):  

 m = len(lst_of_lsts)  

 merged = []  

  

 for ______________________________________:  

 

     ______________________________________ 

   

 return merged  
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f(x)מצאו שורש של הפונקציה   .ב = x2 − cos(x)  דיפולטי(.האפסילון ה)עבור ערך  [0 , 10-]בתחום 

𝑓(𝑥)נסו למצוא שורש של הפונקציה  .ג = 𝑥5 +260𝑥3 −360𝑥2 +740𝑥 − 𝑎  עבור

a=282505608130256018180884312838134978798922148782577  0]בתחום, 3100] .

בהסבר שלכם, התייחסו לערך הפונקציה בנקודה  מדוע.התוכנית עוצרת? אם לא, הסבירו  האם

𝑥 = 12345678901. 

 
 

 סוף. 

 

 


