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 5523:שעה ב )ראשון(יום  מאיב 15 להגשה עד - 5מספר תרגיל בית 
 
 
 

קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקייה 
assignmentsהתרגיל . חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת. 

 
 :הגשה

 בהתאם להנחיות בכל שאלה. pyובקובץ  pdfתשובותיכם יוגשו בקובץ  •
 אותו אתם מגישים. pyכבסיס לקובץ ה  skeleton5.pyהשתמשו בקובץ השלד  •

 .pyלא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה, עם סיומת 
 
הקבצים שיש להגיש הם  012345678בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד. עבור סטודנטית שמספר ת"ז שלה הוא  •

hw5_012345678.pdf  ו- hw5_012345678.py. 
 
 

 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. •
 

 תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים, קולעים וברורים. •
 להנחיה זו מטרה כפולה:

 שנוכל לבדוק את התרגילים שלכם בזמן סביר. על מנת .1
כדי להרגיל אתכם להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעיל, ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא עודף  .2

 בלתי הכרחי מצד שני. זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. 
 

  



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 
 2016 אביבמבוא מורחב למדעי המחשב, 

 

  9 מתוך 2' עמ
 

  1שאלה 

, קרי: ֶדק), התומך Dequeיצור או בק double-ended queueתור (-בשאלה זו תממשו מבנה נתונים שנקרא דו
 בפעולות הבאות:

• head_insert – משנה את המבנה  המתודה. תור-הכנסה בראש הדוin-placeאינה מחזירה דבר., ו 
• tail_insert – משנה את המבנה המתודה . תור-הכנסה בזנב הדוin-placeאינה מחזירה דבר., ו 
• head_remove – משנה את המתודה  לא עושה דבר.המתודה תור ריק -אם הדו  .תור-מחיקה מראש הדו

 אינה מחזירה דבר., וin-placeהמבנה 
• tail_remove – משנה את המתודה  לא עושה דבר.המתודה תור ריק -. אם הדותור-מחיקה מזנב הדו

 אינה מחזירה דבר., וin-placeהמבנה 
• head –  ו (א מבלי להוציאו מהתור תור-שבראש הדו הערךהחזרתNone תור ריק מאיברים)-אם הדו 
• tail - או  מבלי להוציאו תור-שבזנב הדו החזרת הערך)None תור ריק מאיברים)-אם הדו 

 
, בפייתון Dequeבמקרה הגרוע. אין להשתמש במימושים קיימים של  O(1)על כל הפעולות להתבצע בסיבוכיות זמן 

  .itertools.dequeלמשל 
תור צריכים להיות עצמים מהמחלקה -, הכוללת את המתודות הנ"ל. איברי הדוDequeממשו מחלקה בשם 

Doubly_linked_node הסבירו בקצרה בקובץ ה מוגדרת בקובץ השלד (אין להוסיף שדות למחלקה זו).ש- pdf 
 .O(1)מדוע המתודות שמימשתם עובדות בסיבוכיות זמן 

 
 בנוסף ממשו את המתודות הבאות:

 
 תור ריק.-שמאתחלת דו __init__המתודה  .1
תור עם רווחים ביניהם (אך לא בהתחלה או -שתחזיר מחרוזת המכילה את איברי הדו  __repr__המתודה  .2

מטרת הנחיה זו היא ליצור אחידות שתאפשר הוא השמאלי ביותר במחרוזת. בסוף), כאשר ראש התור 
 בדיקת הקוד שלכם ע"י הרצות.

איבר שנמצא ברשימה תחזיר את ערך השלילי -אי intטיפוס מ kשעבור פרמטר  __getitem__המתודה  .3
שניתן הוא חוקי. על המתודה להתבצע בסיבוכיות זמן  kשהערך  assert. יש לבדוק באמצעות kבאינדקס 

O(min(k, n-k)) כאשר ,n .מספר האיברים בתור 
תעדכן את ערך האיבר באינדקס  itemוערך  שלילי-אי intמטיפוס  kשעבור פרמטר  __setitem__המתודה  .4

k  להיותitem.  על המתודה להתבצע בסיבוכיות זמןO(min(k, n-k)) כאשר ,n .מספר האיברים בתור 
 

של האובייקט המתאים  valueמחזירות את הערך שבשדה  __head, tail, __getitemשימו לב שהמתודות  הערה:
 ולא את האובייקט עצמו. Nodeמטיפוס 

 
 

 
 הרצה:דוגמאות 

>>> dq = Deque() 
>>> dq.head_insert(1) 
>>> dq.head_insert(2) 
>>> dq.head_insert(3) 
>>> dq 
3 2 1 
>>> dq.tail_insert(4) 
>>> dq 
3 2 1 4 
>>> dq.head_remove() 
>>> dq 
2 1 4 
>>> dq.tail_remove() 
>>> dq 
2 1 
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>>> dq.head() 
2 
>>> dq 
2 1 
>>> dq.tail() 
1 
>>> dq 
2 1 
>>> dq.head_insert(4) 
>>> dq.head_insert(5) 
>>> dq 
5 4 2 1  
>>> dq[1] 
4 #__getitem__ method is called 
>>> dq[1] = 30 #__setitem__ method is called 
>>> dq 
5 30 2 1 
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 2שאלה 

בהרצאה ראינו מימוש למבנה הנתונים "עץ חיפוש בינארי". במימוש שראינו, צומת בעץ יוצג ע"י אובייקט 

 .OOPיוצג בגישת  לא, ואילו העץ עצמו Tree_nodeמהמחלקה 

עבור עץ חיפוש בינארי. המחלקה תכיל שדה יחיד בשם  BSearch_Tree ממשו בקובץ השלד מחלקה בשם .א

root   העץ. שורש העץ, כמו כל יתר הצמתים, יהיה אובייקט מטיפוסהמייצג את שורש  Tree_node.   בעת

 .האיתחול של אובייקט עץ חיפוש בינארי הוא יהיה ריק מצמתים

 :BSearch_Tree ממשו באופן רקורסיבי את המתודות הבאות עבור המחלקה .ב

a. insert(self, key, val) –  הכנסת צומת חדש בעל מפתחkey  וערךval ור, סידור הצמתים בעץ (כזכ

של  הערך, לא יוכנס צומת חדש אלא יעודכן keyח אם כבר קיים צומת בעל מפת). keyמתייחס למפתח 

 .valהצומת הקיים להיות 

b. lookup(self, key) – החזרת הערך   )val של צומת בעל מפתח (key אם לא קיים יוחזר .None. 

c. sum(self) –  החזרת סכום המפתחות של צמתי העץ. עבור עץ ריק יוחזרNone הניחו בשאלה זו כי .

 .intהמפתחות בעץ הם מטיפוס 

d. find_closest_key(self, search_key)  -  המפתחהחזרת )key(  של צומת בעץ שקרוב ביותר ל

search_key  מבין כל המפתחות בעץ. אם יש כמה מפתחות שקרובים באותה מידה לsearch_key ,

 .intהניחו בשאלה זו כי המפתחות בעץ הם מטיפוס  יוחזר אחד מהם, לבחירתכם.

 עץ בינארי הוא מאוזן אם מתקיימים שני התנאים הבאים:  הגדרה: .ג
 העץ הימני שלו הם עצים מאוזנים-העץ השמאלי שלו וגם תת-תת .1
 .1לכל היותר  העץ הימני הוא-העץ השמאלי לבין עומקו של תת-ההפרש בין עומקו של תת .2

 
העץ -לדוגמה, בתמונה שלמטה העץ השמאלי הוא מאוזן, אבל העץ הימני אינו מאוזן, כי ההפרש בין עומק תת

 .2העץ הימני של השורש הוא -השמאלי של השורש לבין עומק תת

 
 

 אחרת. Falseאם העץ מאוזן, ו  Trueאשר מחזירה   is_balanced(self) את המתודהבאופן רקורסיבי ממשו 
  הנחיה מחייבת:

 .מספר הצמתים בעץ n כאשר O(n) על המתודה לפעול ב .1

 .Tree_nodeאין להוסיף שדות ל  .2

 

 : לכלל השאלה הנחיות והבהרות
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על שתיקרא רקורסיבית  עזר פונקציתמותר להגדיר באופן רקורסיבי,  מתודהלממש  בכל מקום בו נדרש -

 )."מעטפת"מתודת שבמקרה זה תהיה ( המתודהידי 
 רצוי ואף מומלץ לממש את פונקצית העזר הרקורסיבית כפונקציה פנימית של המתודה. לדוגמה:

def some_method(self): 

    def helper_rec( <some parameters> ): 

        # some code 

    return helper_rec( <some arguments> ) 

 אין לשנות מחלקה זו.כאמור, מופיעה בקובץ השלד.  שראיתם בכיתה Tree_nodeהמחלקה  -
 

 דוגמאות הרצה:

>>> bin_tree = BSearch_tree()  
>>> bin_tree.insert(2,"hi")  
>>> bin_tree.insert(4,"bye")  
>>> bin_tree.insert(1,"hello")  
>>> bin_tree.insert(3,"lovely")  
>>> bin_tree.sum() == 10  
True 
>>> bin_tree.lookup(3) == "lovely"  
True  
>>> bin_tree.lookup(100) == None  
True 
>>> bin_tree.find_closest_key(5) == 4 
True 
>>> bin_tree.is_balanced() 
True 
>>> bin_tree.insert(5,"dear")  
>>> bin_tree.insert(6,"tea") 
>>> bin_tree.is_balanced() 
False  
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 3שאלה 

שתייצג פולינום במשתנה אחד. להזכירכם, פולינום  ,Polynomialמחלקה חדשה בשם  עליכם להגדירבשאלה זו 

𝑝(𝑥)ניתן לכתוב באופן הבא:   nבמשתנה אחד מדרגה  = 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯+ 𝑎1𝑥 + 𝑎0  כאשר𝑛 ≥ 0 

𝑎𝑛 -, ומספר טבעי ≠ 𝑝(𝑥), למעט בפולינום האפס 0 = 0 . 

. המקדמים של הפולינום נשמרים בשדה בקובץ השלד כבר ממומשות עבורכם __repr__-ו  __init__המתודות 

coeffs שהינו רשימה )list,( שבה האיבר במקום ה- i  מייצג את המקדם של𝑥𝑖 .חייב האחרון המקדם כי לב שימו 

לצורך . בכל הסעיפים, הדרוש מהמינימום ארוכה רשימה"י ע מיוצג פולינום שבו מצב למנוע כדי, 0 -מ שונה להיות

 .O(1)רץ בזמן קבוע  של שני מספרים כלשהםניתוח סיבוכיות הניחו כי חיבור וכפל 

 - את מימוש המתודות הבאות. בכל מתודה מצויינת מהי סיבוכיות זמן הריצה הדרושה קובץ השלדב השלימו .א

עזרו בדוגמאות ההרצה יה. ןלקבלת ניקוד מלא יש לעמוד בדרישות סיבוכיות אלו. ניתן להניח כי הקלט תקי

 אותה אין צורך לממש!) __lt__(שימו לב שבקובץ השלד מופיעה המתודה  שמופיעות בהמשך. 
 

• degree –  .סיבוכיות זמן דרושה מחזירה את הדרגה של הפולינוםO(1) . הניחו כי הפונקציהlen  של

 .O(1)) רצה בזמן קבוע listמחלקת הרשימות (

• evaluate –   מקבלת כקלט מספרx )(ומחזירה את הערך של הפולינום עבור ה שלם או ממשי- x .הנתון

  .O(n)סיבוכיות זמן דרושה 

יש לחשב את התוצאה  ).**או  pow: במתודה זו אין להשתמש כלל  בפעולת העלאה בחזקה (הערה מחייבת

 )Horner, ע"י שימוש בכלל הורנר (ע"י פעולות כפל וחיבור בלבד

• derivative –   מטיפוס  חדשמחזירה אובייקטPolynomial .שהוא הנגזרת של הפולינום המקורי  

 פעולת הנגזרת של פולינום מוגדרת כדלקמן: .O(n)סיבוכיות זמן דרושה 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯+ 𝑎1𝑥 + 𝑎0) =  𝑛 ∙ 𝑎𝑛𝑥𝑛−1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−2 + ⋯+ 𝑎1 

• __eq__  –    נוסףכפרמטר אובייקט מקבלת other  מטיפוסPolynomial , ומחזירהTrue  אם הוא מייצג

אז סיבוכיות הזמן הדרושה היא  𝑛שני הפולינומים מאותה דרגה אם  .False, אחרת selfאותו פולינום כמו 

O(n) אחרת ,O(1).  

• __add__  –    נוסףכפרמטר אובייקט מקבלת other  מטיפוסPolynomial , חדשאובייקט ומחזירה 

ודרגת  n) היא selfשמייצג את סכום שני הפולינומים. אם דרגת הפולינום הקיים (, Polynomialמטיפוס 

 .O(max{m,n})אז סיבוכיות הזמן הדרושה היא  mהפולינום הנוסף היא 

• __mul__ –  נוסףכפרמטר אובייקט מקבלת other  מטיפוסPolynomial,  חדשאובייקט ומחזירה 

 ודרגת n) היא selfשמייצג את מכפלת שני הפולינומים. אם דרגת הפולינום הקיים ( ,Polynomialמטיפוס 

 .O(mn)אז סיבוכיות הזמן הדרושה היא  mהפולינום הנוסף היא 

•  __neg_–    מטיפוס  חדשמחזירה אובייקטPolynomial  שהוא הפולינום שמתקבל ע"י מכפלת כל אחד

 .O(n). ראו את דוגמת ההרצה בהמשך. סיבוכיות זמן דרושה (1-)ב  selfמהמקדמים של 
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• __sub__  –    מקבלת כפרמטר אובייקט נוסףother  מטיפוסPolynomial חדש, ומחזירה אובייקט 

), כלומר את selfמהפולינום הקיים ( other, שמייצג את תוצאת החיסור של הפולינום Polynomialמטיפוס 

אז סיבוכיות  mודרגת הפולינום הנוסף היא  n) היא self. אם דרגת הפולינום הקיים (self-otherהפולינום 

לאילו  pdfמתודה זו כבר מומשה עבורכם בקובץ השלד. ציינו בקובץ ה  .O(max{m,n})הזמן הדרושה היא 

היא קוראת. וודאו שמתודות אלו מומשו כראוי בסעיפים הקודמים,  Polynomialמתודות של המחלקה 

 .__sub__אינה נופלת על  testכלומר שהפונקציה 

 דוגמאות הרצה:

 

 

>>> q = Polynomial([0, 0, 0, 6]) 
>>> q 
(6*x^3) 
>>> Polynomial([0, 0, 0, -6]) 
(-6*x^3) 
>>> q.degree() 
3 
>>> p = Polynomial([3, -4, 1]) 
>>> p 
(3*x^0) + (-4*x^1) + (1*x^2) 
>>> p.evaluate(10) 
63 
>>> dp = p.derivative() 
>>> dp 
(-4*x^0) + (2*x^1) 
>>> ddp = p.derivative().derivative() 
>>> ddp 
(2*x^0) 
>>> q==p 
False 
>>> r = p+q 
>>> r 
(3*x^0) + (-4*x^1) + (1*x^2) + (6*x^3) 
>>> p + Polynomial([-1]) 
(2*x^0) + (-4*x^1) + (1*x^2) 
>>> q == Polynomial([0, 0, 0, 5]) + Polynomial([0, 0, 0, 1]) 
True 
>>> -p 
(-3*x^0) + (4*x^1) + (-1*x^2) 
>>> p-q 
(3*x^0) + (-4*x^1) + (1*x^2) + (-6*x^3) 
>>> p*q 
(18*x^3) + (-24*x^4) + (6*x^5) 
>>> Polynomial([0])*p 
0 
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. על המתודה להשתמש בשיטת ניוטון Polynomial ששייכת למחלקה find_rootהשלימו את מימוש המתודה  .ב

שימו לב שאם לפולינום יותר משורש ממשי אחד, . הפולינוםשל כלשהו ) למציאת קירוב לשורש NRרפסון (

יש  find_root). במתודה NRייתכן כי בהרצות חוזרות יוחזר שורש שונה (בגלל הניחוש ההתחלתי האקראי של 

 להשלים שורה אחת בודדת.
 דוגמת הרצה:

>>> p.find_root() 
0.9999999996240886 
>>> p.find_root() 
3.000000000000003 
 

 
 

 4 שאלה

 ואין צורך לחכות לתרגול. hash. ניתן לפתור שאלה זו לאחר ההרצאה על טבלאות hashהשאלה עוסקת בטבלאות 

 openטיפול בהתנגשויות נעשה בשיטה של  ., ומותרות חזרותמספרים טבעייםהטבלאות בשאלה זו מכילות 

addressing ולא בשיטת ( בר להלןשתוסchaining(. גודל הטבלה יסומן ב- m ואילו מספר האיברים שנמצאים ,

 . יצירת טבלה חדשה ריקה תתבצע כך:n -בטבלה יסומן ב

def hash_table(m): 
    return [None for i in range(m)]   #initial hash table, m empty entries 

 

א ונכניס את האיבר לת, h(k) = k%mהבאה:  hash -לטבלה, נשתמש בפונקצית ה kכאשר נרצה להכניס איבר 

h(k) ,נבדוק האם התא ה. נשתמש במנגנון הבא לטיפול בהתנגשויות: אם התא אליו מנסים להכניס תפוס כבר- 

(k+1)%m פנוי, וכך הלאה. בשלב ה- i )i≥0נבדוק אם התא ה (- (k+i)%m  פנוי להכנסה. אם לאחרm  ניסיונות

 ."Table is full"יודפס  –כנ"ל לא נמצא תא פנוי 

 

 דוגמאות הרצה:

>>> ht = hash_table(3) 
>>> ht 
[None, None, None] 
>>> insert(ht,5) 
>>> ht 
[None, None, 5] 
>>> insert(ht,2) 
>>> ht 
[2, None, 5] 
>>> insert(ht,5) 
>>> ht 
[2, 5, 5] 
>>> insert(ht,1) 
Table is full 
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 tableלטבלה  kשמכניסה את המספר הטבעי  insert(table, k)הפונקציה את מימוש  קובץ השלדב השלימו .א

 בהתאם למנגנון הנ"ל.

תאים עד שיימצא תא ריק. יעל  n. דניאל טוען שבמקרה הגרוע, הכנסת איבר לטבלה תבדוק n<mנניח כי  .ב

) 3) יעל צודקת, 2) דניאל צודק 1תאים. ביחרו בתשובה הנכונה והסבירו:  mטוענת כי במקרה הגרוע ייבדקו 

 ) שניהם טועים. 4, שניהם צודקים

פעמים. מהי סיבוכיות הזמן הכוללת של סדרת  mאת אותו המספר פעם אחר פעם,  ריקהמכניסים לטבלה  .ג

נמקו את תשובתכם  , כאשר החסם העליון יהיה נמוך ככל שתוכלו.(…)Oההכנסות הזו? תנו תשובה במונחי 

 בקצרה.

 . [None ,8 ,7 ,2 ,1 ,6]    איברים: 5הוכנסו אליה  m=6בגודל להלן טבלה  .ד

האם ) pdf(בקובץ ה ציינו  לפי הסדר משמאל לימין)(האיברים מוכנסים  ל אחד מסדרי ההכנסה הבאיםכעבור 

 לאחר הכנסת האיברים לפי סדר זה תתקבל הטבלה הנ"ל.
 

1. 1,6,7,8,2 
2. 1,6,7,2,8 
3. 2,1,6,8,7 
4. 2,1,6,7,8 

 

 . m%(k+2i) -את התא ה i -הועלתה הצעה לבדוק בשלב ה .ה

תפוסים כבר). מנסים להכניס לטבלה הזו איבר נוסף,  m-1נניח כי בטבלה מסוימת יש בדיוק תא פנוי אחד (

 , ונמקו בקצרה: 1-3מבין  התשובה הנכונהמהי  pdfציינו בקובץ ה בהתאם להצעה הנ"ל. 

 .בהכרח יימצא המקום הפנוי והאיבר החדש יוכנס בהצלחה .1

 .Table is fullבהכרח לא יימצא המקום הפנוי ויודפס  .2

 שלא יימצא. ייתכן שיימצא המקום הפנוי וייתכן .3
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