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 5523:שעה ב  ביוני 6עד להגשה  - 5תרגיל בית מספר 

 מופיעים בירוק 2עדכונים בשאלה 

 

 
 

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.pyהשלד  בקובץ השתמשו •
 .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

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

 

 . בתרגיל יעיל ככל הניתן לכל השאלותמימוש למצוא סו נ •
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 שימו לב:

(. לשאלות אלו OOPשאלות לתרגול עצמי בנושאים: רשימות מקושרות ותכנות מונחה עצמים ) 2התרגיל כולל 

 יפורסם פתרון מלא בהמשך, ומומלץ לנסות להתמודד איתן לפני. 

 שאלות להגשה בתרגיל זה. 4ישנן סף בנו

 

 

 OOPלתרגול עצמי בנושא  שאלה

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 בורכםכבר ממומשות ע __repr__-ו  __init__המתודות 

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

למעט בפולינום האפס(, כדי למנוע מצב שבו פולינום מיוצג ע"י רשימה ארוכה מהמינימום הדרוש. ) 0 -להיות שונה מ

 .O(1)רץ בזמן קבוע  של שני מספרים כלשהםלצורך ניתוח סיבוכיות הניחו כי חיבור וכפל ל הסעיפים, בכ

 - ויינת מהי סיבוכיות זמן הריצה הדרושהאת מימוש המתודות הבאות. בכל מתודה מצ קובץ השלדב השלימו .א

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

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

 

• degree –  .מן דרושה יות זסיבוכמחזירה את הדרגה של הפולינוםO(1) . הניחו כי הפונקציהlen  של

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

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

  .O(n)סיבוכיות זמן דרושה 

יש לחשב את התוצאה  (.**או  powה ): במתודה זו אין להשתמש כלל  בפעולת העלאה בחזקהערה מחייבת

 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 

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒(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

ם הנוסף היא ודרגת הפולינו n( היא selfאם דרגת הפולינום הקיים ) .False, אחרת selfאותו פולינום כמו 

m  אז סיבוכיות הזמן הדרושה היאO(max{m,n}). 

• __add__  –    נוסףכפרמטר אובייקט מקבלת other  מטיפוסPolynomial , חדשאובייקט ומחזירה 

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

ימו לב שבפולינום החדש אותו ש .O(max{m,n})ות הזמן הדרושה היא יבוכיאז ס mהפולינום הנוסף היא 

 .בתחילת השאלהבהתאם להגדרה  אתם מחזירים אין אפסים מובילים
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• __mul__ –  נוסףכפרמטר אובייקט מקבלת other  מטיפוסPolynomial,  חדשאובייקט ומחזירה 

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

 .O(mn)היא אז סיבוכיות הזמן הדרושה  mף היא הפולינום הנוס

• __sub__  –    מקבלת כפרמטר אובייקט נוסףother  מטיפוסPolynomial חדש, ומחזירה אובייקט 

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

אז סיבוכיות  mא נום הנוסף היודרגת הפולי n( היא selfהפולינום הקיים ). אם דרגת self-otherהפולינום 

 ימו לב שבפולינום החדש אותו אתם מחזירים אין אפסים מוביליםש .O(max{m,n})הזמן הדרושה היא 

 בתחילת השאלהבהתאם להגדרה 

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

 .O(n). ראו את דוגמת ההרצה בהמשך. סיבוכיות זמן דרושה (1-)ב  selfאחד מהמקדמים של 

 

 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 
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(18*x^3) + (-24*x^4) + (6*x^5) 

>>> Polynomial([0])*p 

0 

>>> q = Polynomial([0, 0, 0, 6]) 

>>> mq = Polynomial([1, 0, 0, -6]) 

>>> z = q + mq 

>>> z.coeffs 

[1] 

 

. על המתודה להשתמש בשיטת ניוטון Polynomial ששייכת למחלקה find_rootהשלימו את מימוש המתודה  .ב

ותר משורש ממשי אחד, לפולינום י שימו לב שאם. 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 

 
 רותושא רשימות מקושלתרגול עצמי בנ שאלה

. Node בשאלה זו נעסוק ברשימות מקושרות חד כיווניות מהסוג שלמדנו בכיתה: רשימות שאבריהן מהמחלקה

. הקוד Linked_list  מהמחלקה ובייקטנניח כי הרשימות אינן ריקות, ואין בהן לולאות. רשימה נתונה לנו על ידי א

 המתאים למחלקות הנ"ל מופיע בקובץ השלד.

.  נאמר כי שתי הרשימות Kאת האורך של  m-וב Lאת האורך של  n-. נסמן ב L,Kתי רשימות מקושרות ות שנתונ

 K-ב  qואיבר  L-ב pשנמצא בשתי הרשימות. כלומר, אם קיימים איבר  Nodeמתמזגות  אם קיים איבר מטיפוס 

 .q is p == Trueכך ש:  

 לרשימות. צומת משותף pבמקרה כזה נקרא ל 

 .אין לשנות את רשימות הקלט ם הבאיםבמימושי
 
 K-ו L)לא מתודה של המחלקה( שבהינתן שתי רשימות מקושרות   are_merged(L, K)את הפונקציה ממשו  .א

אם ורק אם הרשימות מתמזגות. על סיבוכיות הזמן של הפוקנציה להיות לינארית באורכי  Trueכקלט מחזירה 

 .O(1)הרשימות ועל סיבוכיות הזיכרון להיות 

  מתמזגותשמקבלת כקלט שתי רשימות  find_shared(L, K)כעת עליכם לכתוב שלוש גירסאות לפונקציה  .ב

ו שהרשימות אכן מתמזגות )אין צורך לוודא ומחזירה את הצומת המשותף הראשון לשתי הרשימות. הניח

 זאת(.

 בממוצע. O(max(n,m))צריכה להיות מסיבוכיות זמן  find_shared_1(L, K)הגירסה הראשונה  •

 . O(min(n,m))סיבוכיות הזיכרון צריכה להיות 

 .O(max(n,m))צריכה להיות מסיבוכיות זמן  find_shared_2(L, K)הגירסה השניה  •

ל  0בין  indexעזר: על גירסה זו להשתמש במספר קבוע של משתנים שיכילו מבחינת זיכרון ה

max(n,m)רון היא .  משמעותה של דרישה זו הינה שסיבוכיות הזיכO(max(logn, logm)). 
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 .O(max(n,m))צריכה להיות מסיבוכיות זמן  find_shared_3(L, K)הגירסה השלישית  •

 . O(min(n,m))סיבוכיות הזיכרון צריכה להיות 

  

 :דוגמאות הרצה

>>> L = Linked_list("abcd") 

>>> L 

[a(91940784), b(91940624), c(91940592), d(91940272)] 

>>> K = Linked_list() 

>>> K.next = L.next.next.next 

>>> x = K.next      # Save the first joint node 

>>> K.len = 2 

>>> K.add_at_start("e") 

>>> K 

[e(91940432), c(91940592), d(91940272)] 

>>> M = Linked_list() 

>>> M.add_at_start("d") 

>>> M 

[d(1901584)] 

>>> are_merged(L,K) 

True 

>>> are_merged(L,M) 

False 

>>> find_shared_1(L,K) 

[c(91940592)] 

>>> find_shared_1(L,K) == x 

True 

>>> find_shared_2(L,K) 

[c(91940592)] 

>>> find_shared_2(L,K) == x 

True 

>>> find_shared_3(L,K) 

[c(91940592)] 

>>> find_shared_3(L,K) == x 

True 
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  1שאלה 

,𝟎חד ערכית ועל מהמספרים -היא פונקציה חד 𝒏פרמוטציה )ובעברית: תמורה( באורך  𝟏, … , 𝒏 − לעצמם  𝟏

𝒏-ל 0)במילים אחרות, זהו סידור כלשהוא של המספרים בין  − 𝟏 .) 

𝒏לדוגמא, עבור  = הפרמוטציה  . יצוג1-ל 2ואת  2-ל 1, את 0-ל 0אשר שולחת את  𝝅נבחן את הפרמוטציה  𝟑

 כפונקציה הינו:

𝝅(𝟎) = 𝟎, 𝝅(𝟏) = 𝟐, 𝝅(𝟐) = 𝟏 

,𝟎המכילה את המספרים  𝒏באורך  𝒍𝒔𝒕באמצעות רשימה  𝝅, נייצג את 𝝅הינתן פרמוטציה ב 𝟏, … , 𝒏 − , באופן 𝟏

𝝅(𝒊)הבא: אם  = 𝒋  אזי𝒍𝒔𝒕[𝒊] = 𝒋.  בדוגמא לעיל, יצוג הפרמוטציה𝝅  𝟎]כרשימה הוא, 𝟐, 𝟏] . 

 

ייצג  Permutation. אובייקט במחלקה Permutationעוסקת במימוש מחלקה של פרמוטציות בשם זו  שאלה

 של האובייקט. permפרמוטציה על ידי הרשימה המייצגת אותה. הרשימה תשמר תחת המשתנה 

 בהתאם להנחיות הבאות: של המחלקה __init__ממשו בקובץ השלד את מתודת האיתחול  .א

. בהנתן הקלט יש לבדוק אם רשימה זו מתארת lst קה מקבלת כקלט רשימהתודת האתחול של המחלמ •

 פרמוטציה חוקית:

  של האובייקט permמתארת פרמוטציה חוקית יש לשמור אותה בתור המשתנה  lstאם הרשימה  -

משום ו על תקינות שם המשתנה, הקפיד .של האובייקט permבתור המשתנה  Noneאחרת, יש לשמור את  -

 בו המשך. משודות נוספות ישתושמת

וללא הוא אורך רשימת הקלט(,  n)כאשר  ררוע ביותבמקרה הג O(n)בזמן  __init__יש לממש את המתודה  •

 לא יעמוד בדרישות הסיבוכיות הנ"ל. hashing. שימו לב ששימוש ב כרוןיהגבלה על סיבוכיות הז

 

 של המחלקה בהתאם להנחיות הבאות.  __getitem__ממשו בקובץ השלד את המתודה  .ב

a. נתן אובייקט יבהp  מטיפוסPermutation את הפרמוטציה מייצגה 𝜋  המתודה__getitem__  של המחלקה

 .𝜋(𝑖)ומחזירה את  𝑖מקבלת כקלט מספר 

b.  ניתן להניח כי הקלט למתודה__getitem__  ,תקין )כלומרself.perm != None  המתודה וכמו כן אם

0אזי  𝑛נקראה עבור פרמוטציה באורך  ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1). 
 

 :ב-לסעיפים א דוגמאות הרצה

>>> p = Permutation([2,3,1,0]) 

>>> q = Permutation([2,2,1,0]) 

>>> p.perm 

[2, 3, 1, 0] 

>>> q.perm == None 

True 

>>> p[0] 

2 

>>> p[3] 

0 
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 אזי Permutationהוא אובייקט מטיפוס  pכלומר אם שימו לב: בסעיפים הבאים ניתן להניח כי כל הפרמוטציות תקינות, 

 p.perm != None . 

 

,𝜋ורך זהה נתן שתי פרמוטציות באיבה .ג 𝜎   נגדיר את ההרכבה𝜋 ∘ 𝜎  בתור הפרמוטציה ששולחת את𝑖 ל-  

𝜋(𝜎(𝑖)). 

 :מהסעיף הקודם 𝜋לדוגמא, עבור 

𝜋(0) = 0, 𝜋(1) = 2, 𝜋(2) = 1 

 המתוארת להלן: 𝜎-ו

𝜎(0) = 1, 𝜎(1) = 0, 𝜎(2) = 2 

 :הפרמוטציההרכבת הפרמוטציות היא 

𝜋 ∘ 𝜎(0) = 2, 𝜋 ∘ 𝜎(1) = 0, 𝜋 ∘ 𝜎(2) = 1 

 .הרכבה של פרמוטציות היא פרמוטציה :ובה שתשמש אותנו בהמשךה חשעובדלהלן 

 

 להנחיות הבאות:בהתאם   composeאת מתודת המחלקה ממשו בקובץ השלד 

,𝑠𝑒𝑙𝑓המתודה מקבלת שתי פרמוטציות  • 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟  ומחזירה פרמוטציה חדשה שהיא ההרכבה𝑠𝑒𝑙𝑓 ∘

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟.  

 בפרט לא לשנות את פרמוטציות הקלטעל המתודה ליצור פרמוטציה חדשה ו •

𝜋כלומר, , הרכבת פרמוטציות אינה פעולה קומוטטיביתשימו לב כי  • ∘ 𝜎 ≠ 𝜎 ∘ 𝜋 

 הינם פרמוטציות תקינות באורך זהה self, otherניח כי האובייקטים ניתן לה •

 

 דוגמת הרצה:

>>> p = Permutation([1,0,2]) 

>>> q = Permutation([0,2,1]) 

>>> r = p.compose(q) 

>>> r.perm 

[1, 2, 0] 

 

  

  להיות הפרמוטציה המקיימת: 𝜋−1נגדיר את הפרמוטציה ההופכית  𝜋נתן פרמוטציה יבה   .ד
 

𝜋 ∘ 𝜋−1 = 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 
 

 𝜏היא פרמוטציית הזהות )כלומר, הפרמוטציה ששולחת כל מספר לעצמו(. לדוגמא, עבור  𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦כאשר 
 הנתונה להלן:

𝜏(0) = 1, 𝜏(1) = 2, 𝜏(2) = 0 

 הינה הפרמוטציה: 𝜏−1-קל לבדוק ש

𝜏−1(0) = 2, 𝜏−1(1) = 0, 𝜏−1(2) = 1 
 

 עובדות חשובות:להלן שתי 

 לכל פרמוטציה קיימת פרמוטציה הופכית אחת ויחידה •

𝜎 אזי:  𝜏היא ההופכית של  𝜎אם  • ∘ 𝜏 = 𝜏 ∘ 𝜎 = 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 
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ומחזירה את  Permutationמטיפוס  𝑠𝑒𝑙𝑓אשר מקבלת אובייקט  𝑖𝑛𝑣את המתודה  ממשו בקובץ השלד

 .ת הקלטיעל המתודה ליצור פרמוטציה חדשה ובפרט לא לשנות את פרמוטצי .𝑠𝑒𝑙𝑓הפרמוטציה ההופכית של 

 

,𝜋1בהנתן רשימה של פרמוטציות באורך זהה  .ה 𝜋2, … , 𝜋𝑘 ה:נגדיר את ההרכבה של הרשימה בתור הפרמוטצי 

𝜋1 ∘ 𝜋2 ∘ ⋯ ∘ 𝜋𝑘  

 lstאשר מקבלת רשימה )שאינה מתודה של המחלקה!(  compose_listאת הפונקציה בקובץ השלד ממשו 

 בהתאם להנחיות הבאות: ומחזירה את הרכבת הרשימה Permutationהמכילה אובייקטים מטיפוס 

 .להיות רקורסיבית הפונקציהעל  •

 ציות הקלטבפרט לא לשנות את פרמוטליצור פרמוטציה חדשה ו פונקציהעל ה •

 ניתן להניח כי הרשימה מכילה פרמוטציה אחת לפחות וכי כל הפרמוטציות ברשימה הינן באורך זהה •
 דוגמת הרצה:

>>> p1 = Permutation([1,0,2,3]) 

>>> p2 = Permutation([2,3,1,0]) 

>>> p3 = Permutation([3,2,1,0]) 

>>> lst = [p1,p2,p3] 

>>> q = compose_list(lst) 

>>> q.perm 

[1, 0, 3, 2]  

 

מהו זמן הריצה של הרכבת הרשימה במונחים  pdfציינו בקובץ ה , 𝑛פרמוטציות באורך  𝑘בהנתן רשימה של  .ו
 , והסבירו בקצרה את תשובתכם.אסימפטוטיים

 

מנת לקבל את עם עצמה על  𝜋בתור המספר הקטן ביותר שיש להרכיב את  𝜋נגדיר את הסדר של פרמוטציה  .ז

𝜋מהסעיף הראשון קל לבדוק כי  𝜋פרמוטצית הזהות. לדוגמא, עבור   ∘ 𝜋 = 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 כלומר, הסדר של  .𝜋 
 .2הוא 

𝑘להלן עובדה חשובה: לכל פרמוטציה יש סדר סופי )כלומר, קיים מספר  <  𝑘עצמה מורכבת עם  𝜋-כך ש ∞
 פעמים היא פרמוטצית הזהות(.

 .1להיות ( 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦)הזהות  בנוסף, נגדיר את הסדר של פרמוטצית

 

מומשו עבורכם בקובץ   Permutationהמשוות בין שני אובייקטים מטיפוס  __ne__-ו __eq__מתודות ה

𝑝הפקודה  אזי Permutationהינם שני אובייקטים מטיפוס  q-ו pתזכורת: אם   השלד. == 𝑞  מבצעת קריאה

.𝑝-ל __𝑒𝑞__(𝑞)  ואילו𝑝 ! = 𝑞 מבצעת קריאה ל-𝑝. __𝑛𝑒__(𝑞). 
 

 Permutationמטיפוס  𝑠𝑒𝑙𝑓אשר מקבלת כקלט אובייקט  𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟המתודה את הקוד של בקובץ השלד השלימו 

 .ובפרט לא לשנות את פרמוטצית הקלט intעל המתודה להחזיר מספר שלם מטיפוס  ומחזירה את הסדר שלו.
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  2שאלה 

( keyהשדה הניחו בשאלה זו שהמפתחות ) .Binary_search_treeהשאלה עוסקת בעצים בינאריים, ובמחלקה 

וקטנים או   0 -מש מגדולים מ( floatאו  int) ( בצמתים הינם מספריםvalהשדה הערכים )בצמתים הינם מחרוזות ו

  בוע בלבד.בכל השאלות מותר להשתמש בזיכרון עזר בגודל ק.  100 -שווים ל

( במסלול valuesשל ערכים ) מחזירה את הסכום המקסימליש max_sum(self) ממשו את המתודה .א

בכל צומת מופיע שימו לב: ) ראו בדוגמא להלן את המסלול המודגש שסכומו הוא המקסימלי משורש לעלה בעץ.

  .0. הסכום המקסימלי בעץ ריק הינו !( keyולא ה  val ערך בשדהה

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 : דוגמת הרצה

>>> t = Binary_search_tree() 

>>> t.max_sum() 

0 

>>> t.insert('e', 1) 

>>> t.insert('b', 2) 

>>> t.max_sum() 

3 

>>> t.insert('a', 8) 

>>> t.insert('d', 4) 

>>> t.insert('c', 10) 

>>> t.insert('i', 3) 

>>> t.insert('g', 5) 

>>> t.insert('f', 7) 

>>> t.insert('h', 9) 

>>> t.insert('j', 6) 

>>> t.insert('k', 5) 

>>> t.max_sum() 

18 

ך בצומת שהער מתקיים v לכל צומתאם  Trueשמחזירה  is_sorted(self)מתודה משו את המ .ב
וקטן או ,  eftv.lץ ששורשו תי תת העמכל הערכים בצמ גדול או שווה , (המפתח בצומת ולא, v.valכלומר )

 valבשדה  לערכים ששמוריםוב נדגיש כי הכוונה כאן . שv.rightתת העץ ששורשו  מכל הערכים בצמתי שווה
 .True. עבור עץ ריק המתודה תחזיר Falseאחרת מחזירה של צומת ולא למפתחות! 

  :בעמוד הבא(המשך  ) דוגמת הרצה

>>> t1 = Binary_search_tree() 

1 

3 

5 6 

9 5 

8 4 

10 7 

2 
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>>> t1.is_sorted() 

True 

>>> t1.insert('e', 5) 

>>> t1.insert('b', 2) 

>>> t1.insert('a', 1) 

>>> t1.insert('d', 4) 

>>> t1.insert('c', 4) 

>>> t1.is_sorted() 

True 

>>> t1.insert('c', 40) #update the value for key 'c' 

>>> t1.is_sorted() 

False 
 אם מתקיימים שני התנאים הבאים: מאוזןץ בינארי הוא ע .ג

 .1העץ הימני הוא לכל היותר -של תת גובהוהעץ השמאלי לבין -של תת גובהוש בין ההפר .1

 העץ הימני שלו הם עצים מאוזנים-העץ השמאלי שלו וגם תת-תת .2
 

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

 .2הימני של השורש הוא  העץ-תת גובההשמאלי של השורש לבין 

 
 

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

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

 .Tree_nodeאין להוסיף שדות ל  .2

 

 דוגמת הרצה:

>>> t = Binary_search_tree() 

>>> t.is_balanced() 

True 

>>> t.insert("b", 10)  

>>> t.insert("d", 10)  

>>> t.insert("a", 10)  

>>> t.insert("c", 10)  

>>> t.is_balanced() 

True 

>>> t.insert("e", 10)  

>>> t.insert("f", 10) 

>>> t.is_balanced() 

False 

כאשר צומת לא מופיע במסלול  ,המסלול הארוך ביותר בין שני צמתים בעץאורכו של קוטר של עץ הינו  .ד
ייתכנו מספר מסלולים  .יותר מפעם אחת. אורך המסלול במקרה זה נקבע לפי מספר הצמתים במסלול
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שמחזירה את קוטר העץ. עבור עץ  diam(self)מתודה ממשו את ה קוטר העץ. הואשונים שאורכם 
 .0ריק תחזיר 

 הקוטר: ושאורכו הינמסלול בכחול להלן שתי דוגמאות בהן מודגש 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

 :)המשך בעמוד הבא( ת הרצהאודוגמ

>>> t2 = Binary_search_tree() 

>>> t2.insert('c', 10) 

>>> t2.insert('a', 10) 

>>> t2.insert('b', 10) 

>>> t2.insert('g', 10) 

>>> t2.insert('e', 10) 

>>> t2.insert('d', 10) 

>>> t2.insert('f', 10) 

>>> t2.insert('h', 10) 

>>> t2.diam() 

6 

>>> t3 = Binary_search_tree() 

>>> t3.insert('c', 1) 

>>> t3.insert('g', 3) 

>>> t3.insert('e', 5) 

>>> t3.insert('d', 7) 

>>> t3.insert('f', 8) 

>>> t3.insert('h', 6) 

>>> t3.insert('z', 6) 

>>> t3.diam() 

5 

 : לכלל השאלה הנחיות והבהרות

על שתיקרא רקורסיבית  מותר להגדיר פונקצית עזרבאופן רקורסיבי,  מתודהלממש  בכל מקום בו נדרש -

 )שבמקרה זה תהיה "מתודת מעטפת"(. 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> ) 

 מופיעה בקובץ השלד. כאמור, אין לשנות מחלקה זו. שראיתם בכיתה Tree_nodeהמחלקה  -
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 3שאלה 

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

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

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

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

  ם האוסף מכיל את המחרוזותלדוגמה, א

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 

s2רישאבין  5ו לא מתעניינים בחפיפות אפשריות של מחרוזות עם עצמן, כמו למשל החפיפה באורך . שימו לב שאנ 

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

 . (1,0) -ו (0,1)אמור להיות  הפלט k=1עבור , ו"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 מקבל( ת רשימה list של מחרוזות, וערך מספרי )של פייתון k ,

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

 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  kחרוזות באורך כי השוואה בין שתי תת מ

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

 שהתגלו תווים שונים.

 

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

, שחלק מהמימוש שלה מופיע בקובץ השלד. מחלקה זו מזכירה מאוד את Dictבמחלקה חדשה בשם  נשתמש

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

(values בדומה לטיפוס ,)dict  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  רישות( מכיוון שיכולות להיות 2בד. מילון מתבצע על המפתח בללצורך הכנסה וחיפוש ב 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 נתון )לא חשוב באיזה סדר(. אם אין כאלו תוחזר ה

 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. הסיפותל כל יוכנסו למילון תחילה, ואז נעבור ע

 

. הניחו כמובן כי (…)Oבמונחים של  k -וב n -, כתלות בבממוצענו מהי סיבוכיות הזמן של הפתרון הזה ציי .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 dictפוס לסיום נרצה להשתמש במילון של פייתון )טי .ו

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

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

זמני אין צורך לצרף את  ההבדלים בזמני הריצה.ת סיבל )בקצרה( ע כולל הסבריםוצרפו את מסקנותיכם 

 הריצה עצמם.

 
 4שאלה 

 

 שאלה זו עוסקת בפונקציות גנרטור.

 

 מוגדר כ:  r -, האיבר הn -משולש אינסופי המורכב משורות של מספרים, כך שבשורה המשולש פסקל הוא 
 

𝑎𝑛𝑟 = 𝐶(𝑛, 𝑟) =  
𝑛!

𝑟! (𝑛 − 𝑟)!
 

 
 השורות הראשונות במשולש הן כדלהלן: 7

 
 

 באופן הבא: i-1-במשולש פסקל מהשורה ה i-השורה הנשים לב שניתן לקבל את 

 .1הם תמיד  האיבר הראשון והאיבר האחרון בשורה .1

 .i-1-בשורה ה j-והאיבר ה j-1-הוא סכום האיבר ה i-בשורה ה j-פרט לכך, האיבר ה .2

 

 וכו'. [1,1]היא הרשימה 1-, השורה ה[1]היא הרשימה  0-נייצג כל שורה במשולש על ידי רשימה כך שהשורה ה
 

   סעיף א

ומחזירה פסקל במשולש  i-1-המקבלת את השורה ה ,next_row(lst)את הפונקציה  השלימו בקובץ השלד

 .i-את השורה ה
 

 בסעיף 

 של רשימות בצורה הבאה: כזרם אינסופינייצג את משולש פסקל 
 

[1], [1,1], [1,2,1], [1,3,3,1],… 

 השורות אתחזירה גנרטור המייצר מאשר  ()generate_pascalת הגנרטוראת פונקציבקובץ השלד  השלימו
 תוחזר השורה הבאה במשולש. nextריאה ל . במילים אחרות, בכל קמשולש פסקלב
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 גסעיף 

 משולש ברנולי הוא המשולש שבו כל שורה היא רשימת הסכומים החלקיים של המקדמים הבינומיים, 
 :כלומר

𝑎𝑛𝑘 =  ∑ 𝐶(𝑛, 𝑖)

𝑘

𝑖=0

 

 קל.רשימת הסכומים החלקיים של השורה המתאימה במשולש פסבמילים אחרות, כל שורה במשולש ברנולי היא 
 במשולש פסקל. j-של השורה ההמספרים הראשונים  iסכום של משולש ברנולי הוא j  -בשורה ה i -, המספר הבפרט

 
 השורות הראשונות במשולש ברנולי הן כדלהלן: 7

 
 

 נייצג את משולש ברנולי בצורה הדומה למשולש פסקל, כזרם אינסופי של רשימות: 
[[1], [1,2], [1,3,4], [1,4,7,8] … 

 
חזירה גנרטור המייצר את מאשר  ()generate_bernoulliת הגנרטוראת פונקצי השלימו בקובץ השלד

 .משולש ברנולי

 
 מהסעיף הקודם. generate_pascalבמימוש זה, עליכם להשתמש בפונקציה 

 
 

 הנחיות הגשה:
 ממשו את הפונקציות מסעיפים א', ב' ו ג' בקובץ השלד.

 

 
 

 
 סוף

 


