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 5523:שעה ב  ינוארב 2עד להגשה  - 5תרגיל בית מספר 

 (בירוק)עדכונים מודגשים     

 

 
 

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

 
 :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. •

 

 הקפידו לנמק כאשר אתם נדרשים לעשות כך. •
 

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

 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 עודף  .2
 בלתי הכרחי מצד שני. זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. 
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 1שאלה 

( בכתיב בינארי. המספר 0המייצגת מספר טבעי )גדול או שווה  Binaryלמחלקה  חלקיבקובץ השלד תמצאו מימוש 

 ייוצג כמחרוזת.

". אין צורך 0לשם פשטות, לאורך כל השאלה נניח כי אין אפסים מובילים במספרים הבינאריים, למעט המספר "

 לבדוק זאת במתודות שתכתבו או להתייחס למקרה כזה.

 משו את המתודות הבאות למחלקה:מ .א

• __lt__ –  המשווה בין שני מספרים בינאריים של המחלקה. >מימוש האופרטור 

• __add__– או  מימוש האופרטור + המאפשר חיבור של שני מספרים בינאריים מהמחלקה

מתודה זו תחזיר אובייקט חדש מטיפוס  .שלילי-אי int-חיבור של מספר בינארי מהחלקה ו

Binary .ולא תשנה את האובייקטים שקיבלה כקלט 

• __radd__–  כמו__add__ רק שהפעם ה-int  נמצא משמאל לאופרטור + והמספר הבינארי

ולא תשנה  Binaryמהמחלקה נמצא מימין לאופרטור. מתודה זו תחזיר אובייקט חדש מטיפוס 

 את האובייקטים שקיבלה כקלט.

• is_power_of_two -  2בדיקה האם המספר הבינארי המיוצג הוא חזקה של. 

• largest_power_of_two -  שהינה קטנה או שווה למספר  2החזרת החזקה הכי גבוהה של

 הבינארי בבסיס דצימלי

  :ותחשוב ותהערשתי 

ולעשות את  intאין להמיר את המספרים הבינאריים ל  __add__, __radd__במימוש המתודות  (1)

 .זו ה. עליכם לממש ישירות פעולintegersפעולת החיבור על 

של פייתון על מנת  ()binקציה , השתמשו בפונintהמתודות הללו כאשר אחד הקלטים הינו  בשתי (2)

)שימו לב איך נראית המחרוזת הזו(.  שניתן כקלט intלקבל מחרוזת בינארית שמייצגת את ה 

. כעת ניתן יהיה לחבר שני אובייקטים מטיפוס Binaryממחרוזת זו צרו אובייקט נוסף מטיפוס 

Binary. 

, div3לממש את המתודה  הוא התחיל. 3 -ית החלוקה של מספר בינארי ברוצה לדעת מה שאר נעם .ב

 החלק החסר. השלימו את Binaryשל מספר מהמחלקה  3 -שאמורה להחזיר את שארית החלוקה ב

 שמימשתן בסעיף הקודם. במתודות ורק אך להשתמש ןעליכ. בקובץ השלד div3בפונקציה 

של מספרים בינאריים בני אלפי ביטים, וחושש שהמתודה מהסעיף  3לחשב שארית מודולו  ןמעוניי בן .ג

 .אביבהקודם לא תסתיים עד תחילת סמסטר ה

 לב לתכונות הבאות: םא שוה

לפני  3 -, אם שארית החלוקה שלו ב(״10״ ל ״1לדוגמה, משנים ״מימין ) 0כאשר מוסיפים למספר בינארי  -

 .2אחרי ההוספה תהיה  3שארית החלוקה שלו ב , אז 1ההוספה הייתה 

לפני  3 -, אם שארית החלוקה שלו ב(״11״ ל ״1לדוגמה, משנים ״מימין ) 1כאשר מוסיפים למספר בינארי  -

 .0אחרי ההוספה תהיה  3, אז שארית החלוקה שלו ב 1ההוספה הייתה 

או  0ספר בינארי לאחר הוספת של מ 3לב כי באופן דומה, ניתן לדעת מה תהיה שארית החלוקה ב  םש בן

 .2או  0הייתה לפני ההוספה מצד ימין, גם כאשר שארית החלוקה שלו  1
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 (.div3)שמחזירה אותם ערכים כמו  div3_newהשלימו בקובץ השלד את המימוש של 

של   nהחדשה הנ"ל, כתלות במספר הביטים  div3_new  ציינו והסבירו מהי סיבוכיות הזמן של המתודה .ד

self . תנו תשובה הדוקה ככל שתוכלו במונחיO(…). 

 דניאל' הינו בעל סיבוכיות זמן ריצה טובה יותר מאשר זה של סעיף ג'. בכי הפתרון מסעיף  נתטוע מיכל .ה

 טועה. מי משניהם צודק? הסבירו בקצרה. מיכלכי  ןטוע

 :דוגמאות הרצה

>>> a = Binary("101") 

>>> b = Binary("10") 

>>> a < b 

False 

>>> c = a + b 

>>> c 

0b111  #__repr__ is called 

>>> a + 3 

0b1000 

>>> 3 + a 

0b1000 

>>> a.div3() 

2 

>>> b.is_power_of_two() 

True 

>>> a.largest_power_of_two() 

4 
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  2שאלה 

שתייצג פונקציה מתמטית עם קלט שהוא מספר ממשי, ובעלת תחום הגדרה  Funcבשאלה זו נבנה מחלקה בשם 

𝒇(𝒙)הפונקציה ל, מעל ציר הממשיים. למש  =  𝟏/𝒙  בעלת תחום ההגדרה𝒙 ≠ יהיו שני שדות:  Func. למחלקה 𝟎

. שני השדות func, שיכיל את תחום ההגדרה של domain, שיכיל את הפונקציה המתמטית, והשדה funcהשדה 

יכיל את  funcהאלו ייוצגו כפונקציות בפייתון, למשל בכתיב למבדא. לדוגמה, עבור הפונקציה שלעיל , השדה 

ו לב כי הפונקציה . שימlambda x:x!=0יכיל את הפונקציה  domainואילו השדה  lambda x:1/xהפונקציה 

 False -ים בתחום ההגדרה ו-xעבור   Trueנקציה בוליאנית, כלומר כזו שמחזירה היא פו domainששמורה בשדה 

 עבור אלו שלא.

 

class Func(): 

    def __init__(self, func, domain): 

        self.func = func 

        self.domain = domain 

 

 דוגמת הרצה:        

>>> f1 = Func(lambda x:1/x, lambda x:x!=0) 

>>> f2 = Func(lambda x:x+3, lambda x: True)  

𝒇(𝒙)בדוגמה השניה, שם הפונקציה    domainשימו לב  ל   =  𝒙 +  .ת לכל הממשייםגדרמו 𝟑

 
עבור  סוגריים עגולים לאחר אובייקט מהמחלקה. למשלכותבים נקראת כאשר  __call__המתודה המיוחדת  .א

f1 שהוגדרה לעיל: 

 

>>> f1(4) # same as f1.__call__(4) 

0.25 

 
עם קלט שאינו שייך לתחום ההגדרה שלה, נרצה שיוחזר  Funcבמקרה שמנסים לקרוא לפונקציה מהמחלקה 

None: 
>>> f1(0) 

>>> #None returned 

 

 כנדרש. __call__המתודה  אתבקובץ השלד השלימו 
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 באופן הבא: 𝒈עם פונקציה  𝒇של פונקציה  הרכבהנגדיר  .ב

𝒇 ∘ 𝒈(𝒙)  =  𝒇(𝒈(𝒙)) 

  .𝑔(𝑥)על  𝑓ואח"כ את  𝑔את  𝑥כלומר מפעילים על 
 other. המתודה מקבלת אובייקט נוסף Funcשל המחלקה  composeממשו בקובץ השלד את המתודה 

המתודה תחזיר  .otherעם  selfשמהווה הרכבה של  Func, ומחזירה אובייקט חדש מטיפוס Funcמטיפוס 
של  domainולא תשנה את האובייקטים הקיימים. עליכם לדאוג שהשדה  Funcאובייקט חדש מסוג 

 האובייקט המוחזר יוגדר כראוי.
 דוגמאות הרצה:

>>> f3 = f1.compose(f2) 

>>> f4 = f2.compose(f1) 

>>> f3(1) 

0.25 

>>> f3(-3) 

>>> #None 

>>> f4(2) 

3.5 

 
 

 

𝒌ור עב .ג ≥ פעמים.  kשל הפונקציה עם עצמה  הרכבהכ kהעלאה פונקציה בחזקת נגדיר את הפעולה  שלם 𝟏

𝒇(𝒙)ור לדוגמה, עב  =  𝒙 + 𝒇𝟒(𝒙), מתקיים 𝟑 = ((( 𝒙 + 𝟑) + 𝟑) + 𝟑) + 𝟑 = 𝒙 + 𝟏𝟐 . 

הסוגריים בדוגמא מחייב! סדר חישוב אחר אמנם יעבוד נכון עבור פונקציות מסויימות )כמו  שימו לב שסדר

𝑓(𝑥)ך עלול להיות בעייתי עבור פונקציות אחרות )למשל, עבור הפונקציה הדוגמא הנ"ל( א = 2𝑥 + 3 .) 

( את self)בנוסף לאובייקט המפעיל  מקבלת המתודה. Funcשל המחלקה  expאת המתודה  כעת נממש

 תחזיר המתודה .𝒌בחזקת  selfהעלאה של  שמהווה Func מטיפוס חדש אובייקט ומחזירה, 𝒌הפרמטר 

 .האובייקטים הקיימים את תשנה ולא Func מסוג חדש אובייקט

 דוגמאות הרצה:  
>>> f5 = f2.exp(4) # כפי שהוגדרה בסעיף א'  f2 

>>> f5(0) 

12 

 

 .ללא רקורסיה כנדרש expהמתודה  מימוש אתבקובץ השלד השלימו 
 

, אך בניגוד אליה כן expשמבצעת את אותו הפעולה כמו  exp_recאת המתודה  בקובץ השלד בנוסף ממשו
 משתמשת ברקורסיה.

  
 דוגמאות הרצה:

>>> f5 = f2.exp_rec(4) # כפי שהוגדרה בסעיף א'  f2 

>>> f5(0) 

12 
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 3שאלה 

 .Binary_search_treeהשאלה עוסקת בעצים בינאריים, ובמחלקה 

)לא בהכרח עלים( אם  x, yשל זוג צמתים נתונים   (common ancestor)אב קדמון משותף הוא  𝑤נאמר שצומת 
. שימו לב כי wשניהם צאצאים של  x,y, כלומר y-ועל המסלול מהשורש ל x-נמצא על המסלול מהשורש ל wהצומת 

 כל צומת בעץ הוא צאצא של עצמו.
שהינו   wלהיות הצומת  x,y( של שני צמתים נתונים least common ancestor) אב קדמון משותף נמוך ביותרנגדיר 

 .x,y -שרחוק ביותר מהשורש מבין כל האבות הקדמונים המשותפים ל x,yאב קדמון משותף של 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

שבנוסף לאובייקט  lca(self, key1, key2) מתודה בשם Binary_search_treeהוסיפו למחלקה  .א

. הפונקציה זה בעץ קיימיםשל צמתים  key1, key2מקבלת זוג מפתחות   Binary_search_treeמטיפוס 
 ,key1בעלי המפתחות בעץ מחזירה את הצומת בעץ שהוא האב הקדמון המשותף הנמוך ביותר של הצמתים 

key2 בפרט, טיפוס האובייקט המוחזר יהיה .Tree_node .הקלט לפונקציה תקין, ובפרט  כי הניחו
 .הנתון שהמפתחות אכן קיימים בעץ

 : שימו לב
 .selfשמיוצג ע"י הינו עומק העץ  hכאשר  O(h)היות על סיבוכיות הזמן של הפונקציה במקרה הגרוע ל •

 המתודה הנ"ל תהיה מתודת מעטפת, שתקרא לפונקציה רקורסיבית פנימית בשם •
 lca_rec(node, key1, key2) שמקבלת אובייקט ,node  מהמחלקהTree_node.ואת זוג המפתחות , 

 
  בעמוד הבא. דוגמת הרצה

 
שבנוסף  all_ca(self, key1, key2) מתודה בשם Binary_search_treeהוסיפו למחלקה  .ב

. בעץ זה קיימיםשל צמתים  key1, key2מקבלת זוג מפתחות   Binary_search_treeלאובייקט מטיפוס 

האבות הקדמונים המשותפים לצמתים בעלי  כלשמכילה את הפונקציה מחזירה רשימה של פייתון 

. גם בסעיף זה הניחו כי הקלט ת לסדר האבות הקדמונים ברשימת הפלט. אין חשיבוהמפתחות הנתונים

 לפונקציה תקין.

 : שימו לב
 .selfהינו עומק העץ שמיוצג ע"י  hכאשר  O(ℎ)על סיבוכיות הזמן של הפונקציה במקרה הגרוע להיות  •

 המתודה הנ"ל תהיה מתודת מעטפת, שתקרא לפונקציה רקורסיבית פנימית בשם •
 all_ca_rec(node, key1, key2) שמקבלת אובייקט ,node  מהמחלקהTree_node ואת זוג ,

 המפתחות.
 

 סעיפים א', ב':דוגמת הרצה עבור 
 

>>> bin_tree = Binary_search_tree() 

>>> bin_tree.insert(10, "hello") 

>>> bin_tree.insert(8, "biscuit") 

>>> bin_tree.insert(1, "tea") 

>>> bin_tree.insert(3, "dear") 

x 

y z 

 x,y  משותף הנמוך ביותר שלקדמון ההאב ה

 x,y  משותף שלקדמון אב 

 z,xמשותף הנמוך ביותר של קדמון ההאב ה
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>>> bin_tree.insert(9, "muffin") 

>>> bin_tree.insert(30, "sherlock") 

>>> bin_tree 

                  10        

           ______/  \__     

          8            30   

   ______/ \__        /  \  

  1           9      #    # 

 / \__       / \            

#     3     #   #           

     / \                    

    #   #                   

>>> bin_tree.lca(1,3) 

(1:tea) 

>>> bin_tree.lca(9,3) 

(8:biscuit) 

>>> lst = bin_tree.all_ca(1,3) 

>>> [item.key for item in lst] 

[1, 8, 10] 

>>> [item for item in lst] 

[(1:tea), (8:biscuit), (10:hello)]    

 

גם  selfבנוסף לעץ  שמקבלת lca_many(self, keys_lst) מתודהאת הבקובץ השלד השלימו  .ג

מפתחות. הפונקציה מחזירה את האב הקדמון המשותף הנמוך ביותר לכל  kשל  keys_lstרשימת מפתחות 

k  ל קריאה אחת בודדתהמפתחות הנתונים. הפונקציה מבצעת- lca  מסעיף א'. הניחו כי הקלט לפונקציה

lca_many וכי הרשימה  תקיןkeys_lst עליכם להשלים את שתי השורות החסרות  .אינה ריקה
 דוגמת הרצה בעמוד הבא. בלבד.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 דוגמת הרצה על העץ מהדוגמה הקודמת:

>>> bin_tree.lca_many([8,9,3]) 

(8:biscuit) 

>>> bin_tree.lca_many([8,9,3,30]) 

(10:hello) 

 
', גשמימשתם בסעיף  lca_manyמהי סיבוכיות הזמן במקרה הגרוע של הפונקציה ציינו  pdfבקובץ ה  .ד

נמקו  , הדוקה ככל שתוכלו.(.)O? תנו תשובה במונחי kהמפתחות  אורך רשימתו/או  h העץ כתלות בעומק
 את תשובתכם בקצרה.

def lca_many(self, keys_lst): 

    x = _________________________________________________ 

    y = _________________________________________________ 

    return self.lca(x, y) 

 

 

 

 

     



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 2018-2019מבוא מורחב למדעי המחשב, סתיו  

  13 מתוך 8' עמ
 

 4שאלה 

 הניחו בשאלה זו שהרשימות מכילות מספרים בלבד.  .Linked_listהשאלה עוסקת ברשימות מקושרות, ובמחלקה 

כקלט, . המתודה מקבלת  merge_ordered_lists(self, other)השלימו בקובץ השלד את מימוש המתודה  .א

 .Linked_list( מטיפוס other, אובייקט נוסף )Linked_list  ( מטיפוסselfבנוסף לאובייקט המפעיל )

)כלומר מחזירה  . המתודה אינה מחזירה כל פלטselfלאיברי הרשימה  otherהמתודה ממזגת את איברי 

None) מאפסת את הרשימה וother( כלומר שתי השורות האחרונות בגוף הפונקציה . )מופיעות כך בשלד

 הן: 

other.next  = None 

other.len = 0 

 -ו  selfתכיל את איברי  selfממויינות נרצה שבסיום הפעלת מתודה זו הרשימה  otherו   selfכלומר, עבור

other  ובסדר עולה ,- other .שימו לב, ) תכיל רשימה ריקהmerge  כאן שונה מההגדרה שראיתם בתרגול

8). 

𝑂(nעליכם לממש מתודה זו בסיבוכיות זמן  + m) כאשר ,𝑛. 𝑚  הם אורכי הרשימות𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 ,

 זיכרון עזר. 𝑂(1)בהתאמה. על המתודה להשתמש ב 

ת בסדר , וכן שתי רשימות הקלט ממויינוLinked_listהינו מטיפוס  otherהניחו כי הקלט תקין, כלומר 

 עולה.

 :דוגמאות הרצה

 

>>> L = Linked_list() 

>>> L.insert_ordered(10) 

>>> L.insert_ordered(20) 

>>> L.insert_ordered(30) 

>>> K = Linked_list() 

>>> K.insert_ordered(5) 

>>> K.insert_ordered(7) 

>>> K.insert_ordered(25) 

>>> L  

[10,1377756442296] [20,1377756442352] [30,1464280272]  

>>> K 

[5,1377756442520] [7,1377756442576] [25,1464280272]  

>>> L. merge_ordered_lists(K) 

>>> L 

[5,1377756442520] [7,1377756442240] [10,1377756442296] 

[20,1377756442576] [25,1377756442352] [30,1464280272]  

>>> K  #K is now empty 

>>> 

 

.  מתודה של המחלקה(פונקציה זו אינה ) flatten_linked_list(lst)ה השלימו את מימוש הפונקצי .ב

 הפונקציה מקבלת כקלט רשימה מקושרת שאיבריה הינם רשימות מקושרות ממויינות שמכילות מספרים.
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בצורה  תת הרשימות של רשימת הקלט איברי כלשתכיל את שנות את רשימת הקלט כך על הפונקציה ל

)כל איברי  intשימו לב שבתום הפונקציה, רשימת הקלט תהיה רשימה מקושרת שאיבריה הם  .ממויינת

 ולא רשימות מקושרות.תת הרשימות של  רשימת הקלט, ממויינים( 

  עליכם לדאוג להשתמש במתודה שמימשתם בסעיף א'.

 את האורך המקסימלי של תת רשימה. m-את אורך רשימת הקלט וב nנסמן ב 

 . מבחינת סיבוכיות זמן הריצה זיכרון עזר ולהיות יעיל ככל האפשר O(1)על המימוש שלכן להשתמש ב 

 דוגמאות הרצה:

>>> L = Linked_list() 

>>> L.insert_ordered(10) 

>>> L.insert_ordered(20) 

>>> L.insert_ordered(30) 

>>> K = Linked_list() 

>>> K.insert_ordered(5) 

>>> K.insert_ordered(7) 

>>> K.insert_ordered(25) 

>>> M = Linked_list() 

>>> M.add_at_start(27) 

>>> R = Linked_list() 

>>> R.add_at_start(L) 

>>> R.add_at_start(K) 

>>> R.add_at_start(M)  

>>> R  #R is a linked list whose items are linked lists 

[[27,1464280272] ,2068415407832] [[5,2068415479648] [7,2068415479704] 

[25,1464280272] ,2068415407776] [[10,2068415479424] 

[20,2068415479480] [30,1464280272] ,1464280272] 

>>> flatten_linked_list(R) 

>>> R  #R is a linked list whose items are integers 

[5,2068415479648] [7,2068415479368] [10,2068415479424] 

[20,2068415479704] [25,2068414712800] [27,2068415479480] 

[30,1464280272] 

 

כפי שהוגדרו  n,m-פונקציה שכתבתם בסעיף ב' כתלות בזמן של הציינו מהי סיבוכיות ה pdfבקובץ ה  .ג

 נמקו את תשובתכם בקצרה. בסעיף.
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 5שאלה 

,𝑠0] מחרוזות nנתונה רשימה של  𝑠1, … , 𝑠𝑛−1]וקא שונות זו מזו. בנוסף נתון וד או, לk  חיובי, וידוע שכל

אנו  .)ניתן להניח זאת בכל הפתרונות שלכם ואין צורך לבדוק או לטפל במקרים אחרים( kהמחרוזות באורך לפחות 

 רישאבדיוק בין  k כך שקיימת חפיפה באורך , )j ,i(מעוניינים למצוא את כל הזוגות הסדורים של אינדקסים שונים 

:]𝑠𝑖. כלומר 𝑠𝑗 ( של סיומת) סיפאל 𝑠𝑖 ( שלהתחלה) 𝑘] == 𝑠𝑗[−𝑘: ]. 

 לדוגמה, אם האוסף מכיל את המחרוזות 

s0 = "a"*10 

s1 = "b"*4 + "a"*6 

s2 = "c"*5 + "b"*4 + "a" 

של  סיפאל s1של  הרישאבין  k, ויש חפיפה באורך s1של  סיפאל s0של  הרישאבין  kיש חפיפה באורך  k=5אז עבור 

s2 רישאבין  5. שימו לב שאנו לא מתעניינים בחפיפות אפשריות של מחרוזות עם עצמן, כמו למשל החפיפה באורך 

. אבל ייתכן שיש שתי מחרוזות (1,2) -ו (0,1)היה שני הזוגות שלה עצמה. לכן הפלט במקרה זה י לסיפא s0של 

 . (1,0) -ו (0,1)הפלט אמור להיות  k=1, ועבור "s0 = s1 = "aaaזהות, ואז כן נתעניין בחפיפה כזו. למשל עבור 

שלה אל  kבאורך  הרישאנציע תחילה את השיטה הבאה למציאת כל החפיפות הנ"ל: לכל מחרוזת נבדוק את  .א

של כל המחרוזות האחרות. ממשו את הפתרון הזה בקובץ השלד, בפונקציה  kבאורך  הסיפותמול כל 

prefix_suffix_overlap(lst, k) מסוג( אשר מקבלת רשימה ,list של מחרוזות, וערך מספרי )של פייתון k ,

. אין חשיבות לסדר הזוגות ומחזירה רשימה עם כל זוגות האינדקסים של מחרוזות שיש ביניהן חפיפה כנ"ל

 ברשימה, אך יש כמובן חשיבות לסדר הפנימי של האינדקסים בכל זוג.

 דוגמאות הרצה:

>>> s0 = "a"*10 

>>> s1 = "b"*4 + "a"*6 

>>> s2 = "c"*5 + "b"*4 + "a" 

>>> prefix_suffix_overlap([s0,s1,s2], 5) 

[(0, 1), (1, 2)] #could also be [(1, 2), (0, 1)] 

 

. הניחו כמובן (…)Oבמונחים של  k -וב n -ציינו מהי סיבוכיות הזמן של הפתרון הזה במקרה הגרוע, כתלות ב .ב

פעולות במקרה הגרוע. ציינו גם מתי מתקבל המקרה  O(k)דורשת  kכי השוואה בין שתי תת מחרוזות באורך 

משמאל לימין, ומפסיקה ברגע  הגרוע, בהנחה שהשוואת מחרוזות עוברת תו תו בשתי המחרוזות במקביל

 שהתגלו תווים שונים.

 

. לשם כך hashכעת נייעל את המימוש ונשפר את סיבוכיות הזמן )בממוצע(, ע"י שימוש במנגנון של טבלאות  .ג

, שחלק מהמימוש שלה מופיע בקובץ השלד. מחלקה זו מזכירה מאוד את Dictנשתמש במחלקה חדשה בשם 

( בקוד מההרצאה האיברים בטבלה הכילו 1שראיתם בהרצאה, אבל ישנם שני הבדלים:  Hashtableהמחלקה 
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של פייתון, ואילו אנחנו צריכים לשמור גם מפתחות וגם ערכים נלווים  set -(, בדומה לkeysרק מפתחות )

(valuesבד ,) ומה לטיפוסdict  באורך  רישותשל פייתון. המפתחות במקרה שלנו יהיוk  ,של המחרוזות הנתונות

(. חישוב n-1 -ל 0)מספר בין  הרישאכזו הוא האינדקס של המחרוזת ממנה הגיעה  רישאואילו הערך שנלווה לכל 

זהות  רישותלהיות  ( מכיוון שיכולות2לצורך הכנסה וחיפוש במילון מתבצע על המפתח בלבד.  hash -ה

 )ראו בדוגמה בהמשך(. Dict -למחרוזות הנתונות, נרצה לאפשר חזרות של מפתחות ב

 

, המתודה מחזירה רשימה Dictשל המחלקה  find(self, key)השלימו בקובץ השלד את המימוש של המתודה 

(list  עם )הכל של פייתון- values  שמתאימים למפתחkey דר(. אם אין כאלו תוחזר הנתון )לא חשוב באיזה ס

 רשימה ריקה.

 

 דוגמאות הרצה:

>>> d = Dict(3) 

>>> d.insert(56, "a") 

>>> d.insert(56, "b") 

>>> d #calls __repr__ 

0 [] 

1 [] 

2 [[56, 'a'], [56, 'b']] 

 

>>> d.find(56) 

['a', 'b'] #order does not matter 

>>> d.find(34) 

[] 

 

, שהגדרתה זהה לזו של prefix_suffix_overlap_hash1(lst, k)השלימו את מימוש הפונקציה   .ד

prefix_suffix_overlap(lst, k) אלא שהיא תשתמש במחלקה ,Dict  הרישותמהסעיף הקודם. כאמור, כל 

 ונבדוק לכל אחת אם היא נמצאת במילון. הסיפותיוכנסו למילון תחילה, ואז נעבור על כל 

 

. הניחו כמובן כי (…)Oבמונחים של  k -וב n -, כתלות בבממוצעו מהי סיבוכיות הזמן של הפתרון הזה ציינ .ה

על מחרוזת  hashפעולות במקרה הגרוע, וכך גם חישוב  O(k)דורשת  kהשוואה בין שתי תת מחרוזות באורך 

 נמקו את תשובתכם בקצרה.. kבאורך 

 

(, כדי לפתור את אותה הבעיה שוב. שימו לב להבדל dictוס לסיום נרצה להשתמש במילון של פייתון )טיפ .ו

, ובפרט איננו יכולים dictמהפתרון הקודם: כאן אין לנו אפשרות לשנות את המימוש הפנימי של המחלקה 
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להחליט שחזרות של מפתחות מותרות )כזכור במילון של פייתון אין חזרות של מפתחות(. השלימו את הפונקציה 

prefix_suffix_overlap_hash2(lst, k)  .בהתאם למגבלה זו 

 

תווים,  1000בצעו השוואה של זמני ריצה בין שלושת הפתרונות, עבור רשימת מחרוזות באורכים של לפחות  .ז

 וצרפו את מסקנותיכם כולל הסברים )בקצרה( על ההבדלים בזמני הריצה.

 

 

 6 שאלה

 open   addressing, וטיפול בהתנגשויות נעשה בשיטה של שבהן מספרים טבעיים hashהשאלה עוסקת בטבלאות 

. יצירת טבלה n -, ואילו מספר האיברים שנמצאים בטבלה יסומן בm -. גודל הטבלה יסומן בשתוסבר בהמשך

 חדשה ריקה תתבצע כך:

def hash_table(m): 

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

. כמו כן נשתמש במנגנון h(k) = k%mהבאה:  hash -לטבלה, נשתמש בפונקצית ה kכאשר נרצה להכניס איבר 

פנוי, וכך  m%(k+1) -נבדוק האם התא ההבא לטיפול בהתנגשויות: אם התא אליו מנסים להכניס תפוס כבר, 

 –ניסיונות כנ"ל לא נמצא תא פנוי  mפנוי להכנסה. אם לאחר  m%(k+i) -( נבדוק אם התא הi≥0) i -הלאה. בשלב ה

 ."Table is full"יודפס 

 הניחו כי פעולות ארימטיות לוקחות זמן קבוע.

 

 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,8) 

>>> ht 

[2, 8, 5] 

>>> insert(ht,1) 

Table is full 

 

שמכניסה את  insert(table, k)ממשו את הפונקציה  את מימוש המתודות הבאות קובץ השלדב השלימו .א

 בהתאם למנגנון הנ"ל. tableלטבלה  kהמספר הטבעי 

, כפונקציה של הכנסת מספר לטבלה, שבה התנגשויות מטופלות כנ"ל, במקרה הגרועמהי סיבוכיות הזמן של  .ב

m  ו/אוn תנו תשובה במונחי ?O(…) כאשר החסם העליון יהיה נמוך ככל שתוכלו. למשל, עבור אלגוריתם ,

 נמקו את תשובתכם בקצרה. איננו נמוך מספיק. )2lO(, החסם )lO(שזמן ריצתו 
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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 pdfבור כל אחד מסדרי ההכנסה הבאים )האיברים מוכנסים לפי הסדר משמאל לימין( ציינו )בקובץ ה ע

 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-1מסוימת יש בדיוק תא פנוי אחד )נניח כי בטבלה 

 , 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

 ייתכן שיימצא המקום הפנוי וייתכן שלא יימצא. .3

 

 
 

 
 סוף

 


