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 5523:שעה בבמאי  5 להגשה עד - 3תרגיל בית מספר 
 
 
 

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

 
 :הגשה

 בהתאם להנחיות בכל שאלה. pyובקובץ  pdfתשובותיכם יוגשו בקובץ  •

 אותו אתם מגישים. pyכבסיס לקובץ ה  skeleton3.pyד קובץ השלהשתמשו ב •
 .pyלא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה, עם סיומת 

 

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

 
 
 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  .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 / הפריכו  .א

  .(⋅)𝑂 תוך שימוש בהגדרתפורמלי באופן 
 

 . שורות 4 -כל סעיף בלא יותר מ הוכיח / להפריךיש ל: הנחיה
ה מסורבלת וארוכה, כנראה מתמטיקה מתוחכמת. אם נקלעתם לתשוב ות הם קצרים, ואינם דורשיםרונהפת

𝑓: ℕ) כל הפונקציות הן מהטבעיים לעצמם ,הוא משתנה ואינו קבוע 𝑛. לאורך השאלה שאתם לא בכיוון → ℕ) 
 .2הוא לפי בסיס  logוהאופרטור 

 

1. 𝑛 log 𝑛 = 𝑂(𝑛!) 

𝑎𝑘חיובי  קבוע, 𝑘 בהינתן מספר חיובי קבוע .2 ∈ ℝ+   וקבועים𝑎0, … , 𝑎𝑘−1 ∈ ℝ  :מתקיים 

𝑛𝑘 = 𝑂 (∑ 𝑎𝑖𝑛
𝑖

𝑘

𝑖=0

) 

𝑓1(𝑛)אם  .3 = 𝑂(𝑔1(𝑛))  וגם𝑓2(𝑛) = 𝑂(𝑔2(𝑛)) אז 𝑓1(𝑛) ⋅ 𝑓2(𝑛) = 𝑂(𝑔1(𝑛) ⋅ 𝑔2(𝑛))  

𝑓(𝑛)סגירות להרכבה: אם  .4 = 𝑂(𝑔(𝑛))  וגםℎ(𝑛) = 𝑂(𝑔(𝑛))  אזי𝑓 ∘ ℎ(𝑛) = 𝑂(𝑔(𝑛))  

𝑓תזכורת:  ∘ ℎ(𝑛) = 𝑓(ℎ(𝑛)) 

𝑓(𝑛)טרנזיטיביות: אם  .5 = 𝑂(𝑔(𝑛))  וגם𝑔(𝑛) = 𝑂(ℎ(𝑛))  אז𝑓(𝑛) = 𝑂(ℎ(𝑛)) 

0לכל שני קבועים  .6 < 𝜖 < 𝑘-ו 1 ≥ log)מתקיים:  1 𝑛)𝑘 = 𝑂(𝑛𝜖)  רמז: השתמשו בהגדרת הגבול שראינו(

 בתרגול(.

,𝑓1אם נזכיר כי  .7 … , 𝑓𝑘  :הן פונקציות אזי פונקציית המקסימום שלהן היא הפונקציה הבאה

max{𝑓1, … , 𝑓𝑘}(𝑛) = max
1≤𝑖≤𝑘

{𝑓𝑖(𝑛)}.  כלומר, לכל𝑛  פונקצית המקסימום מחזירה את הערך הגדול ביותר

 .𝑛וכים של כלל הפונקציות על מבין השער

a.  לכל𝑛  פונקציות𝑓1(𝑛), … , 𝑓𝑛(𝑛) :מתקיים 

𝑓1(𝑛) + 𝑓2(𝑛) + ⋯ + 𝑓𝑛(𝑛) = 𝑂(max{𝑓1, … , 𝑓𝑛}(𝑛)) 

b.  לכל𝑛  פונקציות𝑓1(𝑛), … , 𝑓𝑛(𝑛)  :מתקיים 

𝑓1(𝑛) + 𝑓2(𝑛) + ⋯ + 𝑓𝑛(𝑛) ≠ 𝑂(max{𝑓1, … , 𝑓𝑛}(𝑛)) 
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(. L)אורך הרשימה  n -כתלות בבמקרה הגרוע יבוכיות זמן ריצתה הפונקציות הבאות, נתחו את סשתי אחת מ לכל .ב

ציינו את התשובה הסופית, ונמקו. על הנימוק  .𝑂(1)רצות בזמן  appendפעולות אריתמטיות ופעולות  כי הניחו

 צורך.להיות קולע, קצר וברור, ולהכיל טיעונים מתמטיים או הסברים מילוליים, בהתאם ל

 O(n), ועל החסם להיות הדוק ככל שניתן. למשל, אם הסיבוכיות של פונקציה היא (…)Oנחי על התשובה להינתן במו

 הוא חסם עליון בלבד(. O, התשובה לא תקבל ניקוד )על אף שפורמלית O(nlogn)ובתשובתכם כתבתם 

 

1.  

 

 

 

 

2.   

 

   

 

 

 

 
 

 שימה.פונקציות שמקבלות רשימה ואובייקט כלשהו, ומוסיפות את האובייקט לרלהלן שתי  .ג

 
 :ההבאהריץ את הפקודה  אלחנן

 
 add_to_list_2. ואולם, כאשר קרא לפונקציה [’a’, ‘a’, ‘a‘ ,3 ,2 ,1]וקיבל כפי שציפה, את הרשימה 

, ומדוע זה קרהמדוע  בקצרההסבירו שהתוכנית נכנסת ללולאה אינסופית. גילה   ,_1add_to_listבמקום 

 .הזיכרון של פייתון במה שלמדנו על מודלעזרו יה. קיים הבדל בין הפעלת שתי הפונקציות

 

  

def add_to_list_1(lst, item): 

    lst = lst + [item] 

    return lst 

 

def add_to_list_2(lst, item): 

    lst += [item] 

    return lst 

 

l = [1,2,3] 

for e in l: 

    l = add_to_list_1(l, "a") 

def f2(L): 

    n = len(L) 

    res = [] 

    for i in range(500, n): 

         for j in range(i,3*i): 

             k=1 

             while k<n: 

                 k*=2 

                 res.append(k) 

    return res 

def f1(L): 

    n = len(L) 

    for i in range(n): 

         if i in L: 

              L.append(i) 

    return L 
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 שאלה  2  
 

בחלק מהסעיפים בשאלה יש להשתמש . (random walks on graphs) שאלה זו תעסוק בהילוכים מקריים על גרפים
 . הספרייה מיובאת בראש קובץ השלד ואין צורך לייבא אותה בפונקציה.randomבפונקציות מהספרייה 

 
 ים היא תורה ענפה בעלת אינספור שימושים, ביניהם ניתן למנות:ם מקריים על גרפניתוח של הילוכי

 

 האופן בו מנוע החיפוש של גוגל "מדרג" אתרים  •
 האופן בו מגפה מתפשטת באוכלוסייה )רלוונטי יותר מתמיד בימינו( •
 אנליזה על מבנה רשתות חברתיות לצורכי מחקר, פרסום ושיווק •

 נמוכה עם עלות הקמהל בעלות עמידות לתקלות תכנון רשתות אינטרנט וחשמ •
 

נממש מודלים של גרפים שונים בפייתון וננתח באופן אמפירי את ההתנהגות בתרגיל זה ועוד תחומים רבים נוספים. 
 של הילוך מקרי על הגרפים הללו.

 
𝐺 מכוון גרףלהלן ההגדרה לגרף ולמונחים נוספים הרלוונטיים לשאלה:  = (𝑉, 𝐸)  המורכב יקט מתמטי הוא אובי

𝑉מקבוצת קודקודים  = {𝑣0, … , 𝑣𝑛−1}  וקבוצת קשתות𝐸 ⊆ 𝑉 × 𝑉 כל הגרפים בשאלה הם סופיים, כלומר .|𝑉| ∈
ℕ  והקודקודים בהם ממוספרים על ידי המספרים הטבעיים. כלומר, אם|𝑉| = 𝑛  אזי קבוצת הקודקודים היא𝑉 =

{0,1,2, … , 𝑛 − 1}. 
 

,𝑢נתן שני קודקודים יבה 𝑣 ∈ 𝑉 נאמר ש-𝑢 של  שכן𝑣  אם הקשת(𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸 .שימו לב כי הגדרה זו איננה סימטרית .
,𝑣)משל, אם ל 𝑢) ∈ 𝐸  אך(𝑢, 𝑣) ∉ 𝐸  נאמר כי𝑢  שכן של𝑣  אך𝑣  איננו שכן של𝑢. 
 

𝐺 מכוון בהינתן גרף = (𝑉, 𝐸)  נסמן כל קודקוד על ידי נקודה  –של הגרף טבעית ומקובלת ישנה הצגה ויזואלית
,𝑖), ואם ישורבמ 𝑗) ∈ 𝐸 נמתח חץ שיוצא מ-𝑖 ופונה ל-𝑗 ידי:. לדוגמא, את הגרף הנתון על 

 
𝑉 = {0, 1, 2, 3}, 𝐸 = {(0, 2), (1, 2), (2,1), (0,3)} 

 
 

 ניתן להציג ויזואלית באופן הבא:

 
 

,𝑖)איננה אובייקט סימטרי )כלומר, אם מכוון קשת בגרף בחין שוב כי , נכשדיברנו על שכניםציינו שכפי  𝑗) ∈ 𝐸  לא
,𝑗)-בהכרח מתקיים גם ש 𝑖) ∈ 𝐸 (0,3),כמו למשל עבור הקשת.) 

 
 adjacency) "מטריצת שכנויותהנקרא "טי נוסף שלהם צוג מתמיבפייתון נדבר ראשית על יעל מנת לייצג גרפים 

matrix)נתן גרףי. בה 𝐺 = (𝑉, 𝐸)  על הקודקודים𝑉 = {0,1,2, … , 𝑛 − יצה מטר היא 𝐺, מטריצת השכנויות של {1
𝑛מסדר ( 1או  0)כלומר, כל ערכי המטריצה הם  𝐴 בינארית × 𝑛 כך ש-𝐴𝑖,𝑗 = ,𝑖)אם ורק אם  1 𝑗) ∈ 𝐸 ,לדוגמא .

 מהתרשים לעיל הינה: 𝐺מטריצת השכנויות של הגרף 
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𝐴 = (

0 0 1 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 0

) 

 
 

 !1-ולא מ 0-האינדקסים במטריצה מתחילים מ –שימו לב 
 

, נשתמש ברשימות מקוננות על מנת לייצג מטריצות. הייצוג שלנו יהיה טיפוס מובנה למטריצהלנו בפייתון שאין מאחר 

𝑛בגודל  𝑀נתן מטריצה יבה טבעי ביותר: × 𝑘  כלומר, מטריצה בת(n שורות ו-k  נבנה רשימה מקוננת ,)עמודות𝑙𝑠𝑡 

 (.kאיברים, שכל אחד מהם הוא רשימה באורך  nכילה )כלומר, רשימה המ kרשימות, כל אחת באורך -תתי nהמכילה 

2 . להלן דוגמא למטריצה בגודל𝑙𝑠𝑡[𝑖][𝑗]-נמקם ב 𝑀𝑖,𝑗כעת, את האיבר  × 3: 

𝑀 = (
1 2 3
4 5 6

) 

 היא הרשימה הבאה: 𝑀והרשימה שתייצג את 

 [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] 
 שימה:נייצג באמצעות הרהנ"ל  𝐴לפיכך, את מטריצת השכנויות 

 [[0,0,1,1],[0,0,1,0],[0,1,0,0],[0,0,0,0]] 
 

 סעיף א'
 

𝑛ן שלם חיובי נתיבה ≥ 𝑉קודקודים  𝑛להיות הגרף על  𝐶𝑛 גרף המעגלנגדיר את  2 = {0, … , 𝑛 − שבו מכל  {1
, 4-ו 2יוצאות קשתות לקודקודים  3קודקוד יש קשת לשני "שכניו" )המספרים הסמוכים לו(. למשל, מקודקוד 

𝑛-ול 1-יוצאות קשתות ל 0וכן הלאה. בנוסף, מקודקוד  3-ו 5-יוצאות קשתות ל 4וד מקודק − 𝑛ומקודקוד  1 − 1 
𝑛-יוצאות קשתות ל − 𝑛-ו 0)כלומר,  0-ול 2 −  הם "שכנים"(. 1

 
 :𝐶4להלן דיאגרמה לגרף 

 
 

𝑛שר מקבלת כקלט שלם חיובי א cycleה את הפונקצי ממשו ≥  .𝐶𝑛של  ומחזירה את מטריצת השכנויות 2
 דוגמאות הרצה:

>>> cycle(3) 

[[0, 1, 1], [1, 0, 1], [1, 1, 0]] 

>>> cycle(4) 

[[0, 1, 0, 1], [1, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 1], [1, 0, 1, 0]] 

 
 

 סעיף ב'
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𝑛שלם חיובי  בהינתן ≥ חוברים קודקודים בו כל שני קודקודים מ 𝑛להיות הגרף על  𝐶𝑂𝑀𝑃𝑛 הגרף המלאנגדיר את  2
 .(מכל קודקוד יוצאת קשת לכל קודקוד אחר)כלומר,  בקשת

 
 .𝐶𝑂𝑀𝑃𝑛ומחזירה את מטריצות השכנויות של  𝑛אשר מקבלת כקלט  complete_graphממשו את הפונקציה 

 
 דוגמאות הרצה:

>>> complete_graph(5) 

[[1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 

1, 1, 1]] 

>>> complete_graph(3) 

[[1, 1, 1], [1, 1, 1], [1, 1, 1]] 

 

 
 

 'גסעיף 
 

𝑛שלם חיובי  בהינתן ≥ 0ומספר ממשי  2 ≤ 𝑝 ≤ ,𝐺(𝑛נגדיר את הגרף )האקראי(  1 𝑝)  להיות הגרף על𝑛  קודקודים
,𝑖 סדור זוג. כלומר, לכל 𝑝שבו כל קשת נמצאת בגרף בסיכוי  𝑗 ∈ {0, … , 𝑛 − 𝑖)כולל  {1 = 𝑗 הקשת )(𝑖, 𝑗)  נמצאת

1ולא נמצאת בו בסיכוי  𝑝בגרף בסיכוי  − 𝑝 . 
 

,𝑛אשר מקבלת כקלט  random_graphהפונקציה ממשו את  𝑝  על פי המתואר לעיל ומחזירה גרף אקראי𝐺(𝑛, 𝑝). 
 

 .randomיש להשתמש בספריה  :הנחיה
 

𝑖שימו לב: כאשר  ≠ 𝑗  יתכן כי הקשת(𝑖, 𝑗) ו הקשת ואיל בגרף(𝑗, 𝑖)  איננה בגרף, כלומר, לכל סידור של הזוג ההגרלה
 נעשית בנפרד.

 
המתואר הוא מודל אקראי, קריאות חוזרות לפונקציה עם אותם קלטים יחזירו תוצאות שונות, שהגרף אחר מ בנוסף,

 וזה כמובן מצב תקין.
 

 דוגמאות הרצה:
 

>>> random_graph(5, 0.1) 

[[0, 0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 0, 0], [1, 0, 

0, 0, 0]] 

>>> random_graph(5, 0.9) 

[[1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 0, 1, 1], [1, 0, 1, 1, 1], [1, 1, 

1, 1, 1]] 

>>> random_graph(5, 0.5) 

[[0, 0, 0, 1, 1], [1, 0, 1, 0, 0], [1, 1, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1], [0, 0, 

0, 0, 0]] 

>>> random_graph(5, 0.5) 

[[1, 1, 1, 1, 1], [1, 0, 1, 1, 0], [1, 0, 0, 1, 0], [1, 0, 1, 0, 0], [1, 0, 

0, 0, 0]] 

 
 'דסעיף 

 
𝐹𝑝, נסתכל על קבוצת המספרים 𝑝בהינתן מספר ראשוני  = {0, 1, 2, … , 𝑝 − . קבוצה זו מקיימת את התכונה {1

0לכל מספר  –השימושית הבאה  ≠ 𝑥 ∈ 𝐹𝑝 0 קיים ≠ 𝑦 ∈ 𝐹𝑝 כך ש יחיד-𝑥 ⋅ 𝑦 = 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝).  במצב כזה נאמר כי

𝑦  של  ההופכיהוא𝑥  ובאופן סימטרי(𝑥 כי של הוא ההופ𝑦) 
 

𝐹7לדוגמא, עבור הקבוצה  = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 𝑥-ו {6 = 3-מתקיים ש 3 ⋅ 5 = 15 = 1 (𝑚𝑜𝑑 7)  ואילו לכל𝑦 ≠ 5 
3מתקיים  ⋅ 𝑦 ≠ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) . 

 
6 -לאו דווקא שונים. לדוגמא  𝑦-ו 𝑥שימו לב כי  ⋅ 6 = 36 = 1 (𝑚𝑜𝑑 7)  1וכמובן גם ⋅ 1 = 1 (𝑚𝑜𝑑 7). 
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0בנוסף, בהינתן  ≠ 𝑥 ∈ 𝐹𝑝  ניתן לחשב את ההופכי שלו על ידי הנוסחא𝑦 = 𝑥𝑝−2 𝑚𝑜𝑑 𝑝 למשל בדוגמא לעיל עבור .

𝑥 = 𝑦 השיוויון הבא:מתקיים , 3 = 37−2 𝑚𝑜𝑑 7 = 35 𝑚𝑜𝑑 7 = 243 𝑚𝑜𝑑 7 = 5.  
 

)בהמשך הקורס נתקל כעובדה וניתן להשתמש בה בין מדוע הנוסחא לעיל נכונה אין צורך לההנוכחי התרגיל עבור 
 ם(.בנוסחא שוב כשנדבר לעומק על מספרים ראשוניי

 
עם פעולות כפל וחיבור  סופי שדהמהווה  𝐹𝑝כל הנאמר לעיל נובע מכך שהקבוצה  –למיטיבי לכת )להעשרה בלבד( 

 .𝑝מודולו 
 

,0,1}בתור הגרף על הקודקודים  𝐼𝐶𝑝 מעגל ההופכיגרף הנגדיר את  𝑝בהינתן ראשוני  … , 𝑝 − עם הקשתות  {1
 הבאות:
 (,𝐶𝑝כניו )כמו בגרף מכל קודקוד יוצאות שתי קשתות לש •

0מכל קודקוד  • ≠ 𝑥 ,יוצאת קשת להופכי שלו 
 יוצאת קשת לעצמו. 0לבסוף, מהקודקוד  •

 
יות של גרף המעגל וומחזירה את מטריצת השכנ  𝑝 ראשונימקבלת כקלט אשר  inv_cycleממשו את הפונקציה 

 .𝐼𝐶𝑝ההופכי 
 

 דוגמאות הרצה:
 

>>> inv_cycle(7) 

[[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1], [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0], [0, 0, 

1, 0, 1, 1, 0], [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1], [1, 0, 0, 0, 

0, 1, 1]] 

 
 'הסעיף 

 
𝑛בהינתן שלם חיובי  ≥ ,0}באופן הבא: קודקודי הגרף הם  𝑅𝑒𝑡𝑛 הגרף החוזר, נגדיר את 2 … 𝑛 −  ת הגרףוקשתו {1

 הן הקשתות הבאות:
 

0מכל קודקוד  • ≤ 𝑖 < 𝑛 − 𝑖יוצאת קשת לקודקוד  1 + 1 
0מכל קודקוד  • < 𝑖 ≤ 𝑛 −  0יוצאת קשת לקודקוד  1

 
 :𝑅𝑒𝑡5לדוגמא, להלן דיאגרמה לגרף 

 
𝑛המקבלת כקלט שלם חיובי  return_graph יהממשו את הפונקצ ≥ ומחזירה את מטריצת השכנויות של הגרף  2

𝑅𝑒𝑡𝑛. 
 

 דוגמאות הרצה:
>>> return_graph(4) 

[[0, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0]] 

>>> return_graph(5) 
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[[0, 1, 0, 0, 0], [1, 0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0, 1], [1, 0, 

0, 0, 0]] 

 
 'וסעיף 

 
𝐺 מכוון בהינתן גרףנזכיר:  = (𝑉, 𝐸) ם ושני קודקודי𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉 נאמר ש-𝑢 של  שכן𝑣  אם הקשת(𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸 . 

 
 על הגרף בתור התהליך הבא: הילוך מקרי כעת נגדיר

 

𝑣נתחיל כשאנחנו "עומדים" על הקודקוד  • = 0 
 𝑁(𝑣)-ונסמנה ב 𝑣כל השכנים של נסתכל על קבוצת  •
 )בהסתברות שווה לכל אחד( 𝑁(𝑣)מתוך  𝑢נבחר באקראי קודקוד  •
 .𝑢שר אנחנו "עומדים" על התהליך כאנחזור על  •

 
𝑣 הילוך מקרי על הגרף הוא מסלול שבו אנו מתחילים מהקודקוד –במילים אחרות  = ובכל צעד בוחרים באקראי  0

 שכן של הקודקוד הנוכחי אליו אנחנו מתקדמים.)ובהסתברות שווה( 
 

 למשל, עבור הגרף הבא:

 
 

 כך:)למשל( הילוך מקרי יכול להיראות 
 0קוד בקוד נתחיל •
 1נתקדם לקודקוד  •
 4נתקדם לקודקוד  •
 2נתקדם לקודקוד  •
 ...1נתקדם לקודקוד  •

 
,𝑣)-כך ש 𝑢ניתן להתקדם רק לקודקודים  𝑣שימו לב: מקודקוד  𝑢) ∈ 𝐸 לא ניתן להתקדם  4. למשל, מקודקוד

(4,3)כי  3לקודקוד  ∉ 𝐸 (3,4)-אף על פי ש ∈ 𝐸 . 
 

קודקודים ובנוסף מקבלת  𝑛של גרף בן  adjריצות שכנויות ת כקלט מטאשר מקבל random_stepממשו את הפונקציה 
0קודקוד  ≤ 𝑣 < 𝑛ה תחזיר צעד מקרי מ. הפונקצי-𝑣 כלומר, הפונקציה תבחר באקראי שכן ,𝑢 כך ש-𝑎𝑑𝑗[𝑣][𝑢] =

 ותחזיר אותו. 1 
 

 הנחיות:

 randomעל הפונקציה להשתמש בספרייה  •
קשת אחת )כלומר, תמיד יש לאן  לפחותיוצאת  adjמיוצג על ידי ניתן להניח כי מכל קודקוד בגרף אשר  •

 להתקדם(.
 

 סעיף ז'
את  מכסההוא סופי( שמספר הצעדים בו סופי )כלומר, הילוך מקרי קודקודים נאמר שהילוך מקרי  𝑛על  𝐺בהינתן גרף 

 𝑛הרשימה באורך להיות  גרמת הכיסויוהיסטונגדיר את הגרף אם ההילוך עבר בכל קודקוד בגרף לפחות פעם אחת. 
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. לדוגמא, עבור הגרף מהסעיף הקודם 𝑖-דקוד האת מספר הפעמים בהם ההילוך עבר בקו 𝑖-המכילה באינדקס ה
 וההילוך המקרי:

 
0 → 1 → 4 → 2 → 1 → 4 → 2 → 3 

 
,1]נבחין כי ההילוך מכסה את הגרף וכי היסטוגרמת הכיסוי שלו היא  2, 2, 1, 2]. 

 
. הפונקציה תבצע המייצגת גרף adjאשר מקבלת כקלט מטריצת שכנויות  walk_histogramממשו את הפונקציה 

שבה ההילוך מכסה את הגרף. בשלב זה הפונקציה תחזיר את  הראשונה איטרציההגרף עד מקרי על ההילוך 
 היסטוגרמת הכיסוי.

 
 הנחיות:
ל קודקוד אחר ניתן להגיע לכ 𝑢ניתן להניח כי הילוך מקרי יכסה בזמן סופי את הגרף. כלומר, מכל קודקוד  •

 (משום קודקוד אחר! 0א כך המצב שכן לא ניתן להגיע לקודקוד ל שבציור לעילשימו לב שבגרף ) בגרף
 מהסעיף הקודם random_stepעל הפונקציה להשתמש בפונקציה  •

 
 דוגמאות הרצה:

>>> walk_histogram(cycle(5)) 

[8, 4, 1, 1, 4] 

>>> walk_histogram(cycle(5)) 

[2, 2, 1, 1, 1] 

>>> walk_histogram(cycle(5)) 

[13, 8, 1, 2, 6] 

 
 סעיף ח'

 
המייצגת גרף. הפונקציה תחזיר את מספר  adjאשר מקבלת כקלט מטריצת שכנויות  cover_timeממשו את הפונקציה 

 הצעדים שלקח להילוך מקרי לכסות את הגרף.
 

 הנחיות:

 בקובץ השלד שורה אחת בלבדיש להשלים  •

 walk_histogramשתמש בפונקציה ש להי •
 

 דוגמאות הרצה:
>>> cover_time(cycle(7)) 

21 

>>> cover_time(cycle(7)) 

11 

>>> cover_time(cycle(7)) 

17 
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 סעיף ט'
 

בסעיף זה נחשב את זמני הכיסוי הממוצעים של הגרפים שבנינו בתרגיל. על מנת להעריך את הממוצע בניסויים באופן 
( לכל בדיקה אותה אתם מתבקשים לערוך וחשבו את הממוצע של תוצאות 5-10מספר ניסויים )נאמר, אמין, בצעו 

 הניסוי המתקבלות.
 

שימו לב: אנחנו נריץ ניסויים שונים על הגרפים השונים שבנינו. קראו בעיון את כל הסעיף לפני שאתם מתחילים לענות 
 עליו.

 
( כתלות בסוג הגרף (⋅)𝑶)במונחי ופן בו זמני הכיסוי מתנהגים הערה חשובה: בסעיף זה תתבקשו לתת הערכה לא

יתוח פורמלי והוכחה של החסמים אלא לנסות להעריך באופן והפרמטרים איתו אתחלנו אותו. אין צורך לבצע נ
 אמפירי כיצד זמני הכיסוי משתנים כשפרמטרי הקלט משתנים.

 
 את הטבלה הבאה: PDF-מלאו בקובץ הו. הגרפים שבנינשלושה מננתח את זמני הכיסוי של ראשית, 

 
401 199 101 53 23 n 

     complete_graph 
 

     cycle 
 

     inv_cycle 
 

 
יש למלא את זמן הכיסוי  cycle, 199לכל תא בטבלה יש למלא את זמן הכיסוי הממוצע של גרף בגודל זה. למשל, בתא 

 קודקודים. 199הממוצע של הגרף המעגלי על 
 

בעוד שכל הגדלים הינם מספרים ראשוניים על  2: הערכים המספריים נבחרו כך שכל אחד גדול מקודמו בערך פי הערה
 .inv_cycleמנת לשמור על המבנה התקין של הגרפים 

 
)לדוגמא, להערכתכם  (⋅)𝑂לכל אחד מהגרפים, נסו לתאר את התנהגות זמן הכיסוי כפונקציה של גודל הגרף במונחי 

?(. הסבירו באופן אינטואיטיבי לכל 𝑓עבור איזו פונקציה  𝑂(𝑓(𝑛))קודקודים הוא  𝑛על  cycleשל הגרף סוי זמן הכי
 גרף מדוע זמן הכיסוי מתנהג באופן בו הוא מתנהג.

 
 את הטבלה הבאה: PDF-מלאו בקובץ ה random_graphכעת, עבור הגרף 

 
2000 1000 500 250 125  

     0.3 
 

     0.5 
 

     0.7 
 

 
 ,0.5לכל תא בטבלה יש למלא את זמן הכיסוי הממוצע של הגרף האקראי עם הפרמטרים המתאימים. למשל, בתא 

 .0.5קודקודים בו כל קשת קיימת בסיכוי  2000יש למלא את זמן הכיסוי הממוצע של גרף אקראי על  2000
 

. הסבירו באופן אינטואיטיבי כיצד )להערכתכם( (⋅)𝑂את התנהגות זמן הכיסוי כפונקציה של גודל הגרף במונחי  תארו
 שינוי של הסיכוי לקשת משפיע על זמן הכיסוי.

 
הגדול  𝑛-מהו ערך ה PDF-שונים. ציינו בקובץ ה 𝑛עבור ערכי  return_graph(n)חשבו את זמן הכיסוי של הגרף לבסוף, 

 (⋅)𝑂במונחי  𝑛זמן הכיסוי כפונקציה של ביותר עבורו הילוך מקרי מכסה את הגרף בפחות מדקה. תארו את התנהגות 
 והסבירו באופן אינטואיטיבי מדוע זמן הכיסוי מתנהג באופן זה.להערכתכם 
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 3שאלה 
 מזה שראינו בתרגול. נכתוב מימוש יעיל יותרתתי רשימות ממוינות. כעת  mראינו מיזוג של  בתרגול

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

⌉ניצור  .1
𝑛

𝑘
כך שכל איבר )למעט הרשימה האחרונה שאולי קטנה יותר(  כל אחת  𝑘רשימות קטנות באורך  ⌈

 מרשימת הקלט יופיע ברשימה קטנה אחת בדיוק.
 (.selection  sortבאמצעות מיון בחירה )נמיין כל רשימה קטנה  .2
 דשה, וזו תהיה רשימת הפלט.נמזג את הרשימות הקטנות לרשימה אחת ח .3

 
𝑘איברים ומספר  𝑛של  lstשמקבלת כקלט רשימה  generate_sorted_blocks(lst, k)השלימו את הפונקציה  .א ≤ 𝑛 ,

לעיל. כלומר  2-ו 1ת שמתקבלת משלבים י-i-הינו הרשימה הקטנה ה  𝑖-ומחזירה רשימה חדשה שבה האיבר ה

⌉הפלט הינו רשימה של  
𝑛

𝑘
מהכיתה ללא שינוי )מופיעה  selection_sortיש להשתמש ב  .קטנות ממויינותרשימות   ⌈

 כבר בקובץ השלד(.
>>> 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]] 

 
 

,𝑛כפונקציה של  generate_sorted_blocksן הריצה של מהי סיבוכיות זמ .ב 𝑘 תנו ביטוי במונחי .O(⋅)  הדוק ככל
 האפשר, ונמקו.

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

את אורך  𝑚נסמן ב . בסדר ממוייןות הרשימ ם מכלאיבריהכל אוסף ומחזירה רשימה אחת שמכילה את  ממויינות
 את האורך המקסימלי של רשימה קטנה.   𝑡רשימת הקלט, כלומר את מספר הרשימות הקטנות, ונסמן ב 

 
𝑂(𝑚ן על הפתרון להיות מסיבוכיות זמ ⋅ 𝑡 ⋅ log 𝑚) יש להשתמש ב .merge ( הפונקציה  מהכיתה ללא שינוי

 מופיעה כבר בקובץ השלד(.
 

𝑡וכי  2הוא חזקה של  𝑚י ניתן להניח כ ≥ 𝑚 )אף על פי שלא כך הדבר בדוגמא הבאה(: 
 

>>> 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] 

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

def sort_by_block_merge(lst,k): 

   return  merge_sorted_blocks(generate_sorted_blocks(lst, k)) 

 
,𝑛כפונקציה של  sort_by_block_mergeמהי סיבוכיות זמן הריצה הכוללת של  𝑘? .הסבירו בקצרה 

 
איברים בסיבוכיות זמן   𝑛שממיינת רשימה של  merge_sortלמד על שיטת מיון יעילה הקרויה בקרוב נ .ה

𝑂(𝑛 log 𝑛)  . 
 כך שסיבוכיות זמן הריצה של 𝑛כפונקציה של  𝑘( הגדול ביותר של (.)Oמהו הערך האסימפטוטי )במונחי 

 ?merge_sortתהיה זהה לזו של ( sort_by_block_merge)האלגוריתם הנ"ל 
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   4שאלה  

 , וכי הקלט תקין.בשאלה זו הניחו כי פעולות אריתמטיות והשוואת מספרים מתבצעות בזמן קבוע

 כמו כן, על זמן הריצה של המימוש שלכם בכל אחד מהסעיפים להיות נמוך ככל הניתן במונחים אסימפטוטיים.

מספרים שלמים  𝑛שבה אין בה חזרות( )כלומר, הרשימה ממויינת ו ממוינת בסדר עולה ממש 𝐿נתונה רשימה  .א

 )כולל(. 𝑛ל  0שונים בין 

a.  עליכם לממש את הפונקציהfind_missing  ,שמקבלת רשימה ומספר שלם בשלד𝑛  האיבר ומחזירה את

𝑛. למשל, עבור 𝑛-ל 0החסר מבין כל המספרים השלמים בטווח שבין  = 𝐿והרשימה  5 = [0,1,2,3,5] ,

 .4הפונקציה תחזיר 

b. וכיות זמן הריצה? הסבירו בקצרה.מהי סיב 

 
 . שונים מספרים שלמים 𝑛שבה  ממוינת בסדר עולה ממש 𝐿נתונה רשימה  .ב

 הינו מספר שלם חיובי(: 𝑘פעמים מוגדר כך ) 𝑘"סיבוב" של רשימה 

def rotate(L, k): 

    n = len(L) 

    return L[k%n:] + L[:k%n] 

 

ומספר שלם כלשהו  Lעל הרשימה  rotateבלת מהפעלה של הפונקציה כרשימה המתק 𝐿𝑅כעת נגדיר את הרשימה 

k ,כלומר .LR = rotate(L, k). 

 

𝑛 למשל, עבור = 6 ,𝑘 = 𝐿 והרשימה 2 = 𝐿𝑅 נקבל כי, [10,20,30,40,50,60] = [30,40,50,60,10,20]. 

 

c. שלימו את הפונקציה הfind מקבלת את הרשימה המסובבת בשלד, ש𝐿𝑅  ומספר שלם𝑠 ה את ומחזיר

𝐿𝑅[𝑖]כך ש  𝑖האינדקס  == 𝑠 אם 𝑠  הוא איבר ברשימה𝐿𝑅 אחרת מחזירה ,𝑁𝑜𝑛𝑒.  הערך של𝑘  אינו

 נתון.

𝑠-מהדוגמה האחרונה ו 𝐿𝑅משל, עבור ל =  3נמצא באינדקס  06)כי המספר  3, הפונקציה תחזיר 60

𝑠עבור  (.LR ברשימה =  (.LRימה לא נמצא ברש 1כי המספר )Noneהפונקציה תחזיר  1

d. .מהי סיבוכיות זמן הריצה? הסבירו בקצרה 

, sומספר שלם  LRמקבלת רשימה מסובבת  –כמו בסעיף ב'  –שגם היא , find2להשלים את הפונקציה כעת עליכם  .ג

𝐿𝑅[𝑖]כך ש  𝑖ומחזירה אינדקס  == 𝑠 אם 𝑠  הוא איבר ברשימה𝐿𝑅 אחרת מחזירה ,𝑁𝑜𝑛𝑒,אלא שהפעם . 

שמקיים את התנאי,  iם יותר מאינדקס קיי אם  בסדר עולה(.)הערכים עדיין ממוינים  LRימה ברש תיתכנה חזרות

 הפונקציה מחזירה אחד מהם באופן שרירותי.

a.  השלימו את הפונקציהfind2 בשלד. 

b. מהי סיבוכיות זמן הריצה? הסבירו בקצרה. 
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 5שאלה  

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

)2nO(  עבור רשימה בגודלn . גם אלגוריתם מיוןבקרוב נראה-( מהיר יעיל יותרquicksort שרץ בסיבוכיות זמן ,)

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

נתון כלשהו,  k>0, עבור  𝑘באורך מחרוזות וק במיון של רשימה שכל איבריה מוגבלים לתחום מצומצם יחסית: זו, נעס

,𝑎מעל האלפבית  𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒  תווים 5שמכיל . 

 ות תהיה לקסיקוגרפית, כלומר השוואה מילונית רגילה.ההשוואה בין זוג מחרוז

 :ותהער

 נות של פייתון.בשאלה זו אסור להשתמש בפונקציות מיון מוב .1

מבצעת בפועל השוואה של התווים של  𝑘שהשוואה של זוג מחרוזות באורך ניתוח הסיבוכיות בשאלה זו נניח ב .2

 . 𝑂(𝑘)מן המחרוזות משמאל לימין, ובמקרה הגרוע תהיה מסיבוכיות ז

מקום נתייחס הן לפעולות אריתמטיות והן לפעולות העתקה של מספרים מלשם פשטות ניתוח הסיבוכיות  .3

  .למקום בזכרון כפעולות שרצות בזמן קבוע

 

שמורכבת  בדיוק 𝑘באורך  𝑠שמקבלת כקלט מחרוזת  string_to_int(s)קובץ השלד את הפונקציה בהשלימו  .א

,𝑎מהתווים   𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒   5ל  0ומחזירה מספר שלם בין𝑘 − הערך הלקסיקוגרפי היחסי של , המייצג את כולל 1

 .𝑂(𝑘)ערכית. סיבוכיות הזמן שלה צריכה להיות -חד-יה להיות חד. על הפונקצהמחרוזת

 𝑘שמקבלת כקלט מספר שלם , ההפוכה לזו מסעיף א',  int_to_string(k, n)השלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .ב

5𝑘ל  0בין   𝑛וכן מספר שלם  , 0גדול מ − שמורכבת מהתווים   בדיוק 𝑘באורך  𝑠כולל ומחזירה מחרוזת  1

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ערכית. סיבוכיות הזמן שלה צריכה להיות -חד-להיות חד פונקציה זו . גם על𝑂(𝑘). 

0שימו לב שפונקציה זו צריכה לקיים לכל  ≤ 𝑖 ≤ 5𝑘 − 1: 

string_to_int(int_to_string(k, i)) == i 

 דוגמת הרצה:

>>> for i in range(5**3): 

     if string_to_int(int_to_string(3, i)) != i: 

   print("Problem with ", i) 

>>> alphabet = ["a","b","c","d","e"] 

>>> lst = [x+y+z for x in alphabet for y in alphabet for z in alphabet] 

>>> for item in lst: 

     if int_to_string(3, string_to_int(item)) != item: 

   print("Problem with ", item) 

>>> #Nothing was printed  

 כמתוארמחרוזות  𝑛 של lstרשימה שמקבלת כקלט  sort_strings1(lst, 𝑘)בקובץ השלד את הפונקציה  השלימו .ג

לבדוק את  צורך ואין תקין הקלט כי. )הניחו בדיוק 𝑘כל מחרוזת ברשימה הינה באורך כך ש 𝑘חיובי  ומספר

לרשימת  בנוסףעצמה(.  lstבסדר עולה )ולא לשנות את  ממויינת חדשה .(  על הפונקציה להחזיר רשימהותקינות

 איברים. 5𝑘  בעלת (list) הפונקציה להשתמש ברשימת עזרכמובן, על  𝑛 הפלט שהיא בגודל
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 . , ב'א' פיםמסעי ותעליכם להשתמש בפונקצי

𝑂(𝑘𝑛להיות מסיבוכיות זמן  sort_strings1על הפונקציה  + 5𝑘) . 

 עומדת בדרישות הסיבוכיות.ג' הסבירו מדוע הפונקציה מסעיף  pdfה בקובץ  .ד

 ובדומה', גכמו הפונקציה מסעיף  קלטיםשמקבלת  sort_strings2(lst, k)בקובץ השלד את הפונקציה  השלימו .ה

 עצמה(. lstבסדר עולה )ולא לשנות את  ממויינת חדשהלהחזיר רשימה  עליה הקודמת לפונקציה

על  .𝑛, לא כולל רשימת הפלט שעליכם לייצר שגודלה הוא  𝑂(𝑘)זכרון עזר מגודל  מותר להשתמש ב הפעם

𝑂(5𝑘הפונקציה להיות מסיבוכיות זמן  ⋅ 𝑘𝑛). 

 .הזמן והזיכרון הסבירו מדוע הפונקציה מסעיף ה' עומדת בדרישות סיבוכיות pdfבקובץ ה  .ו

 

 

 דוגמת הרצה:

>>> import random 

>>> k = 4 

>>> lst = ["".join([random.choice(["a", "b", "c", "d", "e"]) for i in 

range(k)]) for j in range(10)] 

>>> lst 

['aede', 'adae', 'dded', 'deea', 'cccc', 'aacc', 'edea', 'becb', 'daea', 

'ccea'] 

>>> sort_strings1(lst, k) 

['aacc', 'adae', 'aede', 'becb', 'cccc', 'ccea', 'daea', 'dded', 'deea', 

'edea'] 

>>> sort_strings2(lst, k) 

['aacc', 'adae', 'aede', 'becb', 'cccc', 'ccea', 'daea', 'dded', 'deea', 

'edea'] 

>>> sorted(lst) == sort_strings1(lst, k) 

True 

>>> sorted(lst) == sort_strings2(lst, k) 

True 
 

 בונוסשאלת  

 . Binary Magicבמודל מופיע סרטון בשם  3ל של תרגי לתיבת ההגשהתחת מ
 

שאמיר בחר? האם מיכל ניחנה בכוחות טלפתיים? או שהיא פשוט  האם תצליחו לגלות כיצד מיכל מנחשת את הקלף
 ?םמשתמשת בידע שלה על מספרים בינאריי

 
 .בונוסנקודות  5 -יזכו בהסבר קצר וקולע לכך ויספקו טריק" ה""לעלות" על  ומי שיצליח
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