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 33::5שעה ב בדצמבר 3 להגשה עד - 3תרגיל בית מספר 

 

 
 

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

 
 :הגשה

  תשובותיכם יוגשו בקובץpdf  ובקובץpy בהתאם להנחיות בכל שאלה. 

 בקובץ השלד  השתמשוskeleton3.py  כבסיס לקובץ הpy אותו אתם מגישים. 
 .pyעם סיומת , ז שלכם לפני ההגשה"לא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת

 

 הקבצים שיש להגיש הם  012345678ז שלה הוא "עבור סטודנטית שמספר ת. כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה
hw3_012345678.pdf  ו- hw3_012345678.py. 

 
 

 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. 
 

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

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

ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא עודף , כדי להרגיל אתכם להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעיל .2
 . זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. תי הכרחי מצד שניבל
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 1שאלה 

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

 
 . שורות 4 -כל סעיף בלא יותר מ להפריך/ הוכיח יש ל: הנחיה

כנראה , אם נקלעתם לתשובה מסורבלת וארוכה. מתמטיקה מתוחכמת ואינם דורשים, ות הם קצריםהפתרונ
 .שאתם לא בכיוון

 .2הוא לפי בסיס  log, אם צוין אחרת אלא
 

1.             

2.       
           

     

3.             
               

4.   
 
     

 
  

           אז ,             אם  ,     פונקציה לכל .5

 .            אז ,           אם  ,     פונקציה לכל .6

 

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

ציינו את התשובה . זמן O(1)דורשת ( ת כתיבה של איבר ברשימה לזיכרוןבכלל זה פעולו) בודדת פעולה

בהתאם , ולהכיל טיעונים מתמטיים או הסברים מילוליים, קצר וברור, על הנימוק להיות קולע. ונמקו, הסופית

 .לצורך

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

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

1.  

 

 

 

2.   

 

   

3.     

  

 

 

4.  

  

def f1(lst): 

   n = len(lst) 

   for i in range(n): 
      lst.extend(range(2*i)) 

def f4(lst): 

   n = len(lst) 

   for i in range(n): 
      lst = lst + list(range(2*len(lst))) 

def f3(lst): 

   n = len(lst) 

   for i in range(n): 
      lst.extend(range(len(lst)-500, len(lst)+500)) 

def f2(lst): 

   n = len(lst) 

   for i in range(n): 
      lst.extend(range(2*n)) 
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היעזרו במה שלמדנו על . מדוע הרצת קטע הקוד הבא תיכנס ללולאה אינסופית ולא תסתיים בקצרההסבירו   .ג

 .מודל הזיכרון של פייתון

 

 

 

 

 שאלה 3 

 

כאשר ניתן להניח הנחות , לפעמים. את שיטת ניוטון רפסון למציאת שורש של פונקציהנראה  9הרצאה ב

שעשויות לתת , עדיף להשתמש בשיטות אחרות, מסויימות על הפונקציה שאת השורש שלה מחפשים

את )במקרה כזה בשאלה זו נדון . תוצאות מדוייקות יותר או לעקוף את המגבלות של שיטת ניוטון רפסון

 ."(אין להשתמש בשאלה זו בשיטת ניוטון רפסון"הפסקה האחרונה יש לקרוא כ

 

   -נאמר ש .ומחזירה כפלט מספר שלם( 0-גדול מ)פונקציה שמקבלת כקלט מספר טבעי          תהי

, טוניתשגדלה מונו  בהינתן פונקציה  .            מתקיים ש     נית אם לכל ערךוגדלה מונוט

גדלה מונוטונית אז מתקיים לכל    -מאחר ש. ) אם יש כזה,        עבורו   נרצה למצוא את הערך 

 ( .       מתקיים ש      וכמו כן לכל         -ש    

 .    על קלט כלשהו הינה     הפעלת בשאלה זו הניחו כי סיבוכיות הזמן עבור 

 

  .א

I. השלימו את מימוש הפונקציה find_root1 גדלה ה          שמקבלת כקלט פונקציה

שימו לב כי בסעיף זה . Noneאחרת מחזירה , אם קיים כזה  השורש של מונוטונית ומחזירה את 

, nי בדיקת ערכים עוקבים של "אלא פשוט ע, סיון לייעל את זמן הריצהיללא נ, המימוש הוא נאיבי

 .(…,n=1,2,3כלומר ) 1  -החל ב

 :ות הרצהדוגמא

>>> f = lambda x : x - 10  

>>> find_root1(f) 

10 

>>> g = lambda x : 2*x + 1  

>>> find_root1(g) #returned None 

>>>  

 

 

II. ציינו בקובץ ה- pdf  מהי סיבוכיות זמן הריצה שלfind_root1 המינימלי    ערך כפונקציה של ה

 .ונמקו בקצרה  הדוקה ככל שתוכלו ,    תנו תשובה במונחי סדר גודל ?        עבורו 

 

l = [1,2,3] 

for e in l: 

   l += ["a"] 
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        גדלה מונוטונית שמקבלת פונקציה  find_root_rangeאת הפונקציה בקובץ השלד השלימו  .ב

 .Noneאחרת מחזירה , אם קיים כזה       בקטע  השורש של ומחזירה את      , חיוביים ושני מספרים

 .           כיות הפונקציה צריכה לרוץ בסיבו: דרישה מחייבת

 

 :דוגמאות הרצה

>>> f = lambda x : x - 10  

>>> find_root_range(f, 1, 12) 

10  

>>> find_root_range(f, 12, 20) #returned None 

  

  .ג

I.  הפונקציה בקובץ השלד את השלימוfind_root2 שגדלה          שמקבלת כקלט פונקציה

על הפונקציה  .Noneאחרת מחזירה , אם קיים כזה  ל השורש שמונוטונית ומחזירה את 

find_root2 מקיים כי הינו הערך המינימלי ה  כאשר  ,         לרוץ בסיבוכיות זמן

       . 

 .'בסעיף ב שכתבתם find_root_rangeעל הפונקציה להשתמש בפונקציה 

 :דוגמת הרצה

>>> f = lambda x : x - 10 

>>> find_root2 (f) 
10  

 

 
II. ציינו בקובץ ה- pdf סיבוכיותה מדוע הפונקציה שכתבתם עונה על דרישות. 
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  3שאלה 

 :נתון  איברים ומספר שלם חיובי    רשימה של נתאר את אלגוריתם המיון הבא עבור

 ניצור  .1
 

 
 כך שכל איבר( למעט הרשימה האחרונה שאולי קטנה יותר) כל אחת   רשימות קטנות באורך   

 .מרשימת הקלט יופיע ברשימה קטנה אחת בדיוק

 (.selection  sort)נמיין כל רשימה קטנה באמצעות מיון בחירה  .2

 .וזו תהיה רשימת הפלט, נמזג את הרשימות הקטנות לרשימה אחת חדשה .3

 

איברים ומספר   של  lstשמקבלת כקלט רשימה  generate_sorted_blocks(lst, k)השלימו את הפונקציה  .א
. לעיל 2-ו 1ית שמתקבלת משלבים -i-הינו הרשימה הקטנה ה   -ומחזירה רשימה חדשה שבה האיבר ה,    

 כלומר הפלט הינו רשימה של  
 

 
מהכיתה ללא  selection_sortיש להשתמש ב  .ותרשימות קטנות ממויינ   

 (.מופיעה כבר בקובץ השלד)שינוי 
>>> import random 

>>> lst = [random.choice(range(1000)) for i in range(10)] 

>>> lst 

[610, 906, 308, 759, 15, 389, 892, 939, 685, 565] 

>>> generate_sorted_blocks(lst, 2) 

[[610, 906], [308, 759], [15, 389], [892, 939], [565, 685]] 

>>> generate_sorted_blocks(lst, 3) 

[[308, 610, 906], [15, 389, 759], [685, 892, 939], [565]] 

>>> generate_sorted_blocks(lst, 10) 

[[15, 308, 389, 565, 610, 685, 759, 892, 906, 939]] 

 

 

הדוק ככל  (.)Oתנו ביטוי במונחי .    כפונקציה של  generate_sorted_blocksות זמן הריצה של מהי סיבוכי .ב
 .ונמקו, האפשר

 

   של  lstשמקבלת כקלט רשימה  merge_sorted_blocks(lst)את הפונקציה בקובץ השלד ממשו  .ג
 

 
רשימות   

ם איבריהכל אוסף רה רשימה אחת שמכילה את ומחזי( 'כלומר פלט של הפונקציה מסעיף א)קטנות ממויינות 

       על הפתרון להיות מסיבוכיות זמן . בסדר ממוייןהרשימות  מכל
 

 
מהכיתה  mergeיש להשתמש ב .   

 (.מופיעה כבר בקובץ השלדהפונקציה  )ללא שינוי 
>>> import random 

>>> block_lst1 = [[610, 906], [308, 759], [15, 389], [892, 939], [565, 

685]] 

>>> merge_sorted_blocks(block_lst1) 

[15, 308, 389, 565, 610, 685, 759, 892, 906, 939] 

 

 :ל"שמממשת את האלגוריתם הנ sort_by_block_merge(lst, k)להלן מימוש הפונקציה  .ד
def sort_by_block_merge(lst,k): 

   return  merge_sorted_blocks(generate_sorted_blocks(lst, k)) 

 
 .הסבירו בקצרה ?   כפונקציה של  sort_by_block_mergeמהי סיבוכיות זמן הריצה הכוללת של 

 

זמן איברים בסיבוכיות    שממיינת רשימה של  merge_sortבקרוב נלמד על שיטת מיון יעילה הקרויה  .ה
           . 

 כך שסיבוכיות זמן הריצה של  כפונקציה של   הגדול ביותר של ( (.)Oבמונחי )מהו הערך האסימפטוטי 
 ?merge_sortתהיה זהה לזו של  (sort_by_block_merge)ל "האלגוריתם הנ
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  4שאלה 

תר רץ מהר יו      כך שאלגוריתם שזמן הריצה שלו הוא ,  הקטן ביותר של השלם מהו הערך  .א

י פתרון מתמטי של "כלומר לא ע)ענו על סעיף זה לא באופן אנליטי ?    מאלגוריתם שזמן הריצה שלו הוא 

 .pdfאת תשובתכם כתבו בקובץ ה . י שימוש בפייתון"אלא ע( אי שיוויון

   -עליכם לקבוע מהו ה     לכל פונקציה : באופן הבא המופיעה מטהאת הטבלה  pdfהשלימו בקובץ ה  .ב

בהנחה שהאלגוריתם שפותר את הבעייה רץ בזמן   בזמן   הגדול ביותר שעבורו ניתן לפתור בעיה בגודל 

  (.יהימיליונית השנ= ה ימיקרו שני)מיקרו שניות      

       

שנייה 1  דקה 1  שעה 1  יום 1  יום 30  שנה 1  שנים 100   

             

            

         

              

          

          

          

          

 
היא הכמות המקסימלית של תאי זיכרון שהאלגוריתם , או מקום של אלגוריתם, סיבוכיות זיכרון: הגדרה .ג

 .מעבר למקום שתופס הקלט שלו, מקצה בכל שלב במהלך פעולתו

לכל אחד . ומיזוג, מיון בחירה, חיפוש בינארי: סיסיים במדעי המחשבבכיתה ראינו שלושה אלגוריתמים ב

ובמקרה ) כתלות בגודל הקלט שלו, שלו (space complexity) ציינו מהי סיבוכיות הזיכרון, מהאלגוריתמים

 (.(…)O   כלומר באמצעות הסימון)במונחים אסימפטוטיים , (גודל שני הקלטים שלו –של מיזוג 
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 :שאלה 

האלגוריתם כזכור רץ בסיבוכיות . למיון רשימה נתונה( selection sort)בחירה -בכיתה ראינו את האלגוריתם מיון

O(nזמן 
2
שרץ בסיבוכיות זמן , (quicksort)מהיר יעיל יותר -גם אלגוריתם מיוןבקרוב נראה . nעבור רשימה בגודל  (

, למשל. אפשר למיין בסיבוכיות זמן טובה מזו, קלטכאשר יש לנו מידע נוסף על ה, לפעמים. O(nlogn)ממוצעת 

 c -ו a , bכאשר  (a,b,c) שלשות: נעסוק במיון של רשימה שכל איבריה מוגבלים לתחום מצומצם יחסית, בשאלה זו

י אובייקט "בפייתון ע שלשה כזונייצג . נתון כלשהו k>0עבור , [k-1 ,0]תחום מוגבלים להיות מספרים שלמים ב

  .tupleמסוג 

וגם  a1=a1)או שמתקיים ( b1<b2וגם  a1=a2)או שמתקיים  a1<a2ם "אם (a2,b2,c2) > (a1,b1,c1) -נגדיר ש

b1=b2  וגםc1<c2) .  

לכן פעולות כגון השוואה בין שני מספרים או . ניתוח הסיבוכיות בשאלה זו נניח שגודל כל מספר הינו קבועב: הערה

  .ן רצות בזמן קבועהעתקה של מספר ממקום אחד לאחר בזיכרו

 

 tupleמסוג  שלשות של lstשמקבלת כקלט רשימה  sort_triplets1(lst, k)בקובץ השלד את הפונקציה  השלימו .א

 תקין הקלט כיהניחו . )k-1ל  0ברשימה ערכו של כל איבר הוא בין  שלשהכך שבכל  kחיובי  ומספר כמתואר

 lstולא לשנות את )בסדר עולה  ממויינת חדשהר רשימה על הפונקציה להחזי.(  ולבדוק את תקינות צורך ואין

 k*k*k בעלת (list) על הפונקציה להשתמש ברשימת עזר, כמובן n לרשימת הפלט שהיא בגודל  בנוסף(. עצמה

שאיבריהן  רשימה של רשימות פנימיות" )מימדית תלת"או " חד מימדית"רשימה זו יכולה להיות . איברים

  .לבחירתכם, (הינם רשימות

כאשר , kאו /ו nכתלות ב ' ונמקו בקצרה מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה מסעיף  א pdfציינו בקובץ ה  .ב

 . שכאמור מציין את טווח המספרים הינו הערך השני שהועבר לפונקציה  k-ו, lstהוא אורך הרשימה  nכאשר 

 ובדומה', כמו הפונקציה מסעיף א לטיםקשמקבלת  sort_triplets2(lst,k)בקובץ השלד את הפונקציה  השלימו .ג

 (.עצמה lstולא לשנות את )בסדר עולה  ממויינת חדשהלהחזיר רשימה  עליה הקודמת לפונקציה

 O(1)קבוע  במספרעל הפונקציה להיעזר לצורך פעולתה , כמובן n בנוסף לרשימת הפלט שהיא בגודל, הפעם

  .k -ו n ור להשתמש ברשימה בגודל שתלוי בפרמטריםאס, בפרט. של משתני עזר( k  או/ו nשאינו תלוי ב )

 .sort_triplets1מאשר זו של  לגרום לסיבוכיות הזמן להיות גדולה יותר דרישה זו עלולה

כאשר , kאו /ו nכתלות ב ' ונמקו בקצרה מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה מסעיף  ב pdfציינו בקובץ ה  .ד

  .שכאמור מציין את טווח המספרים הינו הערך השני שהועבר לפונקציה  k-ו, lstהוא אורך הרשימה  nכאשר 

 

 

 :דוגמת הרצה

>>> import random 

>>> k = 100 

>>> lst = [(random.choice(range(k)), random.choice(range(k)), 

random.choice(range(k))) for i in range(8)] 

>>> lst 

[(10, 75, 44), (72, 54, 73), (41, 47, 68), (53, 75, 12), (45, 16, 11), (0, 75, 

19), (24, 24, 80), (82, 42, 92)] 
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>>> sort_triplets1(lst, k) 

[(0, 75, 19), (10, 75, 44), (24, 24, 80), (41, 47, 68), (45, 16, 11), (53, 75, 

12), (72, 54, 73), (82, 42, 92)] 

>>> sort_triplets2(lst, k) 

[(0, 75, 19), (10, 75, 44), (24, 24, 80), (41, 47, 68), (45, 16, 11), (53, 75, 

12), (72, 54, 73), (82, 42, 92)] 

>>> sorted(lst) == sort_triplets1(lst,k) 

True 

>>> sorted(lst) == sort_triplets2(lst,k) 

True 
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 6שאלה 

  .רפסון-בשאלה זו נעסוק באלגוריתם ניוטון

 :שנלמדו diff_param -ו NRלהלן תזכורת לקוד של הפונקציות 

1. from random import * 

2.  

3. def diff_param(f,h=0.001): 

4.     return (lambda x: (f(x+h)-f(x))/h) 

5.  

6. def NR(func, deriv, epsilon=10**(-8), n=100, x0=None): 

7.    """ Given a real valued func and its real value derivative, 

8.    deriv, NR attempts to find a zero of function, using the 

9.    Newton-Raphson method. 

10.    NR starts with a an initial x0 (default value is None 

11.    which is replaced upon execution by a random number distributed 

12.    uniformly in (-100.,100.)), and performs n=100 iterations. 

13.    If the absolute value function on some x_i is smaller 

14.    than epsilon, None is the returned value """ 

15.  

16.    if x0 is None: 

17.       x0 = uniform(-100.,100.) 

18.    x = x0; y = func(x) 

19.    for i in range(n): 

20.       if abs(y) < epsilon: 

21.          print(x, y, "convergence in", i, "iterations") 

22.          return x 

23.       elif abs(deriv(x)) < epsilon: 

24.          print("zero derivative, x0=", x0," i=", i, " xi=", x) 

25.          return None 

26.       else: 

27.          print(x,y) 

28.          x = x - func(x)/deriv(x) 

29.          y = func(x) 

30.    print("no convergence, x0=", x0," i=", i, " xi=", x) 

31.    return None 

 

, (טון רפסוןוכלומר עומדות בתנאי הנדרש עבור שיטת ני)שתיהן גזירות , f2(x) -ו f1(x)קציות בהינתן שתי פונ .א

 :למשל עבור. f1(x) == f2(x)כלומר , בו הפונקציות נפגשות xנרצה למצוא ערך 

 
f1 = lambda x:4*x 

f2 = lambda x:x**2+3 

 .x=3 -ו x=1הפונקציות נפגשות בנקודות 

להשלים שתי שורות  יש. אם קיים, כזה xהמחזירה ערך  equal(f1, f2)פונקציה בקובץ השלד את ה השלימו

 . NR -הפונקציה תקרא ל. בלבד

, יכול להיות שקיימת נקודת מפגש, למשל. equalכמובן חלות גם על  NRכל המגבלות החלות על פעולתה של 

 .שורות בלבד יש להשלים שתי. לא החזירה תשובה כנדרש NRלא תמצא אותה כי  equalאבל 
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 עליכם. כאלו מקרים שני להלן? מפגש נקודת כלל ןלה שאין פונקציות שתי equal -ל יועברו כאשר יקרה מה .ב
 :האם, מקרה כל עבור להחליט

1) equal  תחזירNone  ותודפס השורה מתוךNR שמתחילה ב- "zero derivative" 

2) equal  תחזירNone  ותודפס השורה מתוךNR שמתחילה ב- "no convergence" 

 (.שכמובן אינו נכון)תחזיר ערך מספרי כלשהו  equalעל פי שאין לפונקציות נקודת מפגש אף  (3

 
>>> equal(lambda x:x, lambda x:x**2+1)   

 

>>> equal(lambda x:x, lambda x:x+1)   

 

 .והסבירו בקצרה pdfאת תשובתכם כיתבו בקובץ ה 
 

הפונקציה . תוך שימוש באלגוריתם ניוטון רפסון, ל פונקציה נתונהכעת נרצה לחשב את הפונקציה ההופכית ש .ג

 fמסומנת ) fההופכית של פונקציה  
 y  :f -ו xמקיימת לכל ( 1-

-1
(y) = x  אם ורק אםf(x) = y. 

עבורו מתקיים  xומחזירה , yוערך  fפונקציה כקלט שמקבלת , source פונקציהאת הבקובץ השלד השלימו  .1

פתרונות אחרים לא ) NR -לקרוא ל sourceעל . יחיד כזה xתוכלו להניח כי קיים . f(x) = y  בקירוב טוב

. או ערכי ברירת מחדל אחרים, ואין לשנות ערך זה, NRשל  epsilonי הערך "ייקבע ע" קירוב טוב(. "יתקבלו

, NRשימו לב כי בגלל הניחוש ההתחלתי האקראי של  .Noneמחזירה  NRאין צורך לטפל במקרים בהם 

 (:כפי שניתן לראות להלן)התוצאה יכולה להיות שונה מריצה לריצה 

>>> lin = lambda x: x+3 

>>> source(lin,5) 

2.0000000003798846 

>>> source(lin,5) 

1.9999999995163051 

 

 fפונקציה כקלט שמקבלת , (יש להשלים שורה אחת בלבד) inverseהפונקציה את  בקובץ השלד השלימו .2

f את ההופכית שלה  ומחזירה
אכן קיימת פונקציה  f -הניחו כי ל. ( NRעד כדי הדיוק שמצויין בפונקציה )1- 

 :דוגמת הרצה .יש להשתמש בפונקציה מהסעיף הקודם. הופכית

>>> inverse(lin)(5) 

1.9999999998674198 

 

 

 

 
 

 

 סוף


